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Le Royaume des Îles d’or 

De roman “Het Koningszwaard” is inmiddels vertaald in het Frans en verschijnt in juni 2016 onder de 

titel “Le Royaume des Îles d’or” (Het koninkrijk van de eilanden van goud). Het verschijnt onder het 

pseudoniem Royan de la Roche, hetgeen marketingtechnisch wat beter is voor de Franse markt. Het 

ISBN van de Franse vertaling is 978-90-819472-7-5. 

 

Het Koningszwaard II 

Er is een begin gemaakt met een vervolg op Het Koningszwaard, dat zich af zal spelen aan het begin 

van de 18e eeuw. Wanneer deze roman verschijnt is nog niet bekend. Het zal 2017 of 2018 worden. 

De titel is nog onder embargo. Helaas zal het boek dit keer waarschijnlijk niet worden voorzien van 

prachtige illustraties, behalve de cover. De Nederlandse versie zal als eerste verschijnen. 

Reisverhalen 

De reisverhalen van Royan op 

AndersReizen (9 stuks), Verkeersbureaus 

(39 stuks) en Wereldwijzer (35 stuks) 

worden veel gelezen. Alleen op de 

laatste website al zijn ze reeds meer dan 

80.000 maal bekeken. Favoriet onder de 

lezers is nog steeds de column over de 

vuurtoren van Alexandrië. Reisfoto’s van 

Royan (meer dan 500) zijn terug te 

vinden op de website van Columbus, ook 

te vinden via de fotogalerij op 

www.ecritures.nu. 

De Stedenbundel 

Komende zomer verschijnt er een boek met als titel “De Stedenbundel” (ISBN 978-90-819472-5-1). In 

het boek worden steden beschreven die voor een weekend te bereiken zijn vanuit Nederland. Het 

worden verhalen met tips, iedere keer vergezeld door een paar kleurenfoto’s. Steden die aan bod 

komen zijn onder andere Parijs, Berlijn, Antwerpen, Londen, Reykjavik, Boekarest, Casablanca en 

http://www.ecritures.nu/


Rome. Dit wordt na “Reizen door landen in opspraak” het tweede reisboek. Een derde reisboek is 

ook al in voorbereiding. 

Inkoopgerelateerd 

Beroepsmatig is er het afgelopen jaar ook veel gepubliceerd: over deeleconomie, over inkoop en 

over juridische en financiële aspecten binnen de zorg. De komende maanden verschijnen er nieuwe 

artikelen met als onderwerpen: (1) het financiële Dupont model uit 1919, (2) een onderzoek naar 

hoe leveranciers tegen inkopers aankijken, (3) afvalverwerking. 

Duiken 

Op de website Duikeninformatie staan 14 duikverhalen. 

Ook is er een verhaal over duiken in de Ardennen 

verschenen in het Franse blad Subaqua. In 

Onderwatersport is er de afgelopen 12 maanden niets 

gepubliceerd, alhoewel er nog wel een plan ligt om een 

serie over wrakken in de Middellandse Zee te schrijven. 

Het eerste artikel zou dan over het wrak van de Benzène 

gaan, dat afgebeeld staat op bijgevoegde foto. 

Website 

Alle publicaties en foto’s zijn terug te vinden op www.ecritures.nu. Deze website wordt voortdurend 

actueel gehouden. 

 

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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