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Dit is de vierde editie van de nieuwsbrief van Ecritures. Sinds de laatste nieuwsbrief van november 

2012 is er het nodige gebeurd. Rolf Brummel heeft Ecritures verlaten, de website is geheel 

vernieuwd en er is in die periode erg veel gepubliceerd over verschillende onderwerpen. Maar 

vooral: in februari 2014 is in samenwerking met Koen de Wijs weer een nieuw boek verschenen, 

‘Sportief inkopen’. Hierdoor laat het geplande kinderboek nog steeds op zich wachten, temeer omdat 

er in 2014 eerst nog een roman zal verschijnen. 

Sportief inkopen 

Het managementboek ‘Sportief inkopen’ is in februari 2014 verschenen. Het is op twee momenten 

officieel uitgereikt: aan de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en tijdens het NEVI 

Zorgcongres op de ss Rotterdam. Binnen een paar weken zijn er reeds rond de 500 exemplaren 

verkocht. Het boek beschrijft het strategische en het tactische inkoopproces met daarbij een knipoog 

naar de sport. Het is voor een deel bestemd voor niet-inkopers (leveranciers, studenten, interne 

klanten, managers) en legt op heldere wijze uit hoe het inkoopproces verloopt. Daarnaast is het een 

waardevol boek geworden voor wel-inkopers omdat het nieuwe inkoopvormen bespreekt 

(inkoopsamenwerkingsverbanden, elektronisch inkopen, prestatie-inkoop, maatschappelijk 

verantwoord inkopen). 

 

Koen de Wijs en Royan van Velse hebben hier ruim 2 jaar aan gewerkt. Het boek is rijkelijk 

geïllustreerd door kunstenaar Martin Jansen. Meer informatie over het boek is terug te vinden op: 

http://www.ecritures.nu/pages/sportief-inkopen 

Wereldwijzer 

Op de reizigersfora Wereldwijzer en AndersReizen zijn inmiddels veel reisverhalen verschenen. Het 

zijn er alweer 18. Voor Wereldwijzer schrijft Royan maandelijks een column. Tot nu toe zijn met 

name de columns over Alexandrië en Beijing erg populair, met meer dan 2.000 views. In de planning 

voor de komende maanden staan columns over Fuerteventura (Canarische eilanden), Normandië, 

http://www.ecritures.nu/pages/sportief-inkopen


Chitwan (Nepal) en het leven tussen stammen in Ivoorkust. Deze verhalen zijn terug te vinden op de 

website van Ecritures, www.ecritures.nu. 

Het Koningszwaard 

Voor de eerste helft van 2014 (voorjaar) staat een roman op het programma: ‘Het Koningszwaard’. 

Het beschrijft het leven van een kroonprins aan het einde van de Gouden Eeuw in Frankrijk en 

Nederland en voert de lezer langs het splinternieuwe paleis van Versailles, de eilandengroep van 

Hyères en een aldaar verborgen eeuwenoud Benedictijns klooster, de door Lodewijk XIV veroverde 

stad Lille en de door hem gebouwde citadel, en Nederlandse steden als Amsterdam, Delft, Den Haag 

en Leiden. 

Fictie en werkelijkheid komen samen in dit ontroerende verhaal van 300 bladzijdes dat deels is 

gebaseerd op historische feiten en echte mensen maar dat deze ook uit de tijd plaatst. 

Het verhaal is af maar behoeft nog een laatste correctie. De cover hieronder is een tijdelijke cover. 

 

Meer informatie over dit boek is terug te lezen op: 

http://www.ecritures.nu/pages/het-koningszwaard 

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. Indien u zich juist wel wilt abonneren op 

de nieuwsbrief, kunt u dat via hetzelfde adres aangeven. 
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