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Het Koningszwaard 

De roman ‘Het Koningszwaard’ is inmiddels 10 maanden geleden verschenen en is goed ontvangen. 

Ook de recensie vanuit de Nederlandse Bibliotheekdienst was positief. Op de Facebookpagina van 

Ecritures staan albums met daarin weergegeven de making-of van dit verhaal: tekeningen en foto’s 

van waar alles zich afspeelde. Op Youtube is een trailer van 2 minuten verschenen onder de naam 

‘Het Koningszwaard’, welke ook terug te vinden is via de volgende link: 

https://www.youtube.com/watch?v=3K2BQelp-pk. 

De roman wordt momenteel vertaald in de Franse taal en er is ook reeds een aanvang gemaakt met 

het vervolg op dit verhaal, dat zich af zal spelen in de eerste helft van de 18e eeuw. 

 

Sportief inkopen 

Het boek ‘Sportief inkopen’ was al snel helemaal uitverkocht. Besloten is om geen tweede druk uit te 

brengen, onder het mom van ‘een goed boek is een uitverkocht boek’. Daarnaast veranderen een 

aantal zaken dermate snel dat elke editie weer een gewijzigde editie zou moeten worden, zeker waar 

het de aanbestedingswetgeving betreft. Wel werken Koen de Wijs en Royan van Velse reeds aan een 

nieuwe inkooppublicatie, met als voorlopige titel ‘Gezond inkopen’ (ISBN 9789081947244). Deze zal 

naar verwachting pas in 2016 verschijnen. 

Reisverhalen 

Royan van Velse publiceert veel 

reisverhalen. Inmiddels zijn er op 

Wereldwijzer 25 columns verschenen 

en ook op Verkeersbureaus al 25. De 

columns op Wereldwijzer zijn tot op 

vandaag goed geweest voor 50.000 

hits, waarbij de top 3 wordt gevormd 

door ‘De vuurtoren van Alexandrië’, 

‘Yamoussoukro, een basiliek in het 

oerwoud van Ivoorkust’ en 

‘Casablanca, de witte stad’. Het 

eerstvolgende artikel heet ‘Leven 

https://www.youtube.com/watch?v=3K2BQelp-pk


tussen kannibalen’. Wat uitgebreidere reisverhalen worden gepubliceerd op AndersReizen, waar de 

teller inmiddels op 8 staat. Al deze verslagen zijn terug te lezen op de website van Ecritures. 

Inkoopgerelateerd 

In de afgelopen 10 maanden heeft Royan van Velse de nodige interviews gegeven over inkopen, 

maatschappelijk verantwoord ondernemen en de deeleconomie, voor zowel bladen als TV-

programma’s. Dit alles is terug te lezen onder ‘Nieuws/In de Media’ op de website. Ook is er veel 

gepubliceerd in de bladen Facto (facilitymanagement en inkoop) en Zorginstellingen (voor 

management in de zorg). De komende maanden zullen nog meer artikelen volgen in deze bladen, 

over in- en uitbesteden, groene auto’s, de juridisering van het inkoopproces, de beoordeling van 

inkopende organisaties door leveranciers, mobiliteit versus parkeerproblematiek en 

warehousemanagementsystemen voor kleinere organisaties.   

Duiken 

Duiken staat ook nog vaak in de schijnwerpers. Regelmatig worden er blogs geschreven voor de 

website Duikeninformatie en binnenkort verschijnt er ook weer een artikel in het Franse blad 

Subaqua. Daarnaast gaat de verkoop van ‘Onderwaterleven in de Middellandse Zee’ nog steeds 

gestaag door. 

Martin Jansen 

Op 18 april 2015 is Martin Jansen totaal onverwachts overleden in zijn 

woonplaats Loosdrecht. Martin was behalve een goede en warme vriend, 

ook een begenadigd kunstenaar die heel veel betekend heeft voor Ecritures. 

‘Onderwaterleven in de Middellandse Zee’, ‘Sportief inkopen’ en ‘Het 

Koningszwaard’ zijn door hem op prachtige wijze geïllustreerd. Op de 

website staat onder ‘Galerij/Tekeningen’ een tribute aan Martin en zijn 

werk: http://www.ecritures.nu/albums/4 

 

Royan van Velse 
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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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