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Onderwaterleven in de Middellandse Zee 

Op 24 oktober is ons boek “Onderwaterleven in de 

Middellandse Zee” verschenen. Het heeft heel wat uren 

werk gekost. Er moesten maar liefst 20.000 

onderwaterfoto’s beoordeeld worden. Het observeren en 

het beschrijven van de soorten heeft jaren in beslag 

genomen. Maar het resultaat ligt er nu, rijkelijk 

geïllustreerd door kunstenaar Martin Jansen. Een leuk 

naslagwerk voor duikers, zwemmers, snorkelaars en 

strandgangers. 

Het boek is te bestellen via onze eigen website 

www.ecritures.nu maar ook via de grote webwinkels als 

bol.com en bruna.nl. Daar betaal je echter wel 

verzendkosten. 

 

Presentatie en promotie  

Op zaterdag 5 november van 10.00 tot 17.00 uur houden we een presenteer- en signeersessie bij de 

duikwinkel Moby Dick in Nieuwegein, aan de Ravenswade 212a. Hier kunt u het boek uitgebreid 

bekijken en eventueel ook kopen. U kunt hier ook terecht voor al uw andere duikattributen. Zie ook 

www.mobydicknieuwegein.nl. 

 

Een andere leuke happening is die op vrijdagavond 9 december 2011, wederom in Nieuwegein. Wij 

houden dan een fotopresentatie met verhaal over ontmoetingen in de Middellandse Zee voor alle 

liefhebbers en geïnteresseerden. We zijn dan te gast bij het Onderwater Film en Foto Team. Zie 

verder op www.offt.nl. 

 

Pilots & Planes 

Eind oktober is ons laatste artikel verschenen in het vliegblad Pilots & 

Planes. Hierin beschrijven we de Franse oorlogsvlieger en schrijver 

Antoine de Saint-Exupéry, bekend van het verhaal over de Kleine 

Prins. De vlieger werd aan het eind van de tweede wereldoorlog 

neergehaald in de buurt van Marseille. Tot voor kort was onzeker wat 

er exact gebeurd was met de schrijver. Het hele artikel kunt u 

teruglezen op www.ecritures.nu.  

http://www.ecritures.nu/
http://www.mobydicknieuwegein.nl/
http://www.offt.nl/


Rolf Brummel & Royan van Velse 

 

 
Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en met een lage frequentie. Indien u het niet op prijs stelt om deze te ontvangen, kunt u dit 

kenbaar maken via info@ecritures.nu. Wij zullen uw email adres dan uit ons bestand verwijderen. 

mailto:info@ecritures.nu

