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Dit is de derde editie van de nieuwsbrief van Ecritures. Sinds de vorige nieuwsbrief van april 2012 

hebben we de website www.ecritures.nu weer verder uitgebreid en hebben we verschillende malen 

gepubliceerd in de bladen Onderwatersport, Subaqua en Pilots & Planes. De boeken 

“Onderwaterleven in de Middellandse Zee” en “Reizen door landen in opspraak” zijn nog steeds te 

koop via onze website en via de online boekhandels en bol.com. Het laatste boek en de ervaringen in 

spannende landen staan in de maand november extra in de schijnwerpers op de website van 

Veteranendag: http://www.veteranendag.nl/verhaal/royan-van-velse/ 

 

Soortenindex Middellandse Zee 

De soortenindex op www.ecritures.nu/middellandsezee beschrijft inmiddels 100 soorten uit de Grote 

Blauwe, dit met onze eigen foto’s. Vanzelfsprekend wordt deze online encyclopedie nog verder 

uitgebreid. Tot grote verrassing van het Franse onderwaterbiologen genootschap hebben we deze 

maand een foto geplaatst van de Halymenia Elongata, een algensoort waar weinig van bekend is. 

Voor hun is deze foto aanleiding om verder onderzoek te gaan doen naar deze plant waarbij de 

toekomstige beschrijving zal worden geïllustreerd met onze foto. 

 

 

http://www.ecritures.nu/
http://www.veteranendag.nl/verhaal/royan-van-velse/
http://www.ecritures.nu/middellandsezee


Kinderboek 

Voor de eerste helft van 2013 staat een kinderboek gepland. Dit 80 bladzijden tellende boek gaat 

over jonge vissen en soorten uit de Middellandse Zee en zal een verhaal combineren met tekeningen 

en foto’s. Het zal geschikt zijn voor kinderen van 6 tot 8 jaar maar zeer zeker ook als voorleesboek 

dankzij de rijke illustraties. 

Hieronder een eerste impressie vanuit het kinderboek. 

 

Inkoopboek 

Voor de tweede helft van 2013 verwachten we een inkoopboek uit te geven, waarin Koen de Wijs en 

Royan van Velse het inkoopvak zullen belichten met als belangrijkste doelgroepen: leveranciers en 

studenten die zijdelings met het vak inkoop te maken hebben. Voor inkopers bestaat er reeds 

uitgebreide literatuur. Voor andere categorieën is deze minder voorhanden. Het boek zal ook 

stilstaan bij de nieuwste ontwikkelingen en trends op het gebied van inkoop waardoor het ook zeer 

zeker een meerwaarde zal hebben voor inkopers. 

 

Publicaties 

Behalve publicaties in tijdschriften over duiken en vliegen zullen we ook elders onze foto’s en teksten 

uitbrengen. Deze maand is onze eerste reportage (over Albanië) verschenen op www.andersreizen.nl 

maar ook andere bladen en websites liggen in het verschiet. U kunt dit alles volgen via onze website 

www.ecritures.nu. Houd daarom ons item Nieuws in de gaten.  

Rolf Brummel & Royan van Velse 

http://www.andersreizen.nl/
http://www.ecritures.nu/


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. Indien u zich juist wel wilt abonneren op 

de nieuwsbrief, kunt u dat via hetzelfde adres aangeven. 
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