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Reizen 

In 2016 is Royan van Velse door Verkeersbureaus uitgeroepen tot één van de 50 beste reisbloggers 

van Nederland en België. Zijn reisblogs op Wereldwijzer zijn inmiddels al meer dan 100.000 keer 

gelezen. Er staan reeds meer dan 90 reisverhalen online. Het best gelezen verhaal blijft dat over de 

vuurtoren van Alexandrië. 

Het eerstvolgende boek zal dan ook over reizen gaan en verschijnt dit najaar: De Stedenbundel (ISBN 

978-90-819472-5-1). Dit boek gaat over een aantal stedentrips binnen of net buiten Europa, 

geïllustreerd met een aantal kleurenfoto’s.  

Le Royaume des Îles d’or 

De roman Le Royaume des Îles d’or is eind juni verschenen in het Frans. De reacties op Het 

Koningszwaard waren dusdanig goed dat een Franse vertaling niet uit kon blijven. De vertaling van 

de Franse titel luidt Het Koninkrijk van de eilanden van goud, naar de eilanden waar de roman zich 

deels afspeelt. De eerste signeersessie heeft inmiddels plaats gevonden in Frankrijk en het boek is 

gezien de reacties en de verkoop nu al een succes te noemen. 

 

Het Koningszwaard II 

Of het vervolg op Het Koningszwaard eerst in het Frans of in het Nederlands zal verschijnen, is nog 

niet bekend. Het begin ligt er al en het verhaal zal zich afspelen in verschillende delen van Europa, 

van het Ottomaanse rijk tot aan de Engelse hoofdstad, en dat in de eerste helft van de 17e eeuw. Ook 

de eilanden van goud zullen weer een rol vervullen. Een ver verleden zal weer herleven voor de duur 

van één strijd. 

 

 



Duiken 

Voor het komende half jaar staat er een serie over wrakduiken in de Franse Middellandse Zee 

gepland in het maandblad Onderwatersport. De afstrap zal eind deze maand gedaan worden met 

een reportage over het wrak van de Benzène. 

 

 

Claude François 

Voor 2017 staat een biografie over de Franse zanger Claude François in de planning. In Frankrijk zijn 

er al meer dan 100 boeken over hem verschenen, maar in Nederland wordt dit het eerste. De artiest 

die wereldfaam kreeg door het alom gecoverde My way te schrijven, verongelukte in 1978 maar 

geniet in Frankrijk nog steeds een ongekende populariteit. Onderstaande foto zal in principe de cover 

gaan illustreren, met dank aan Jean-Claude Khatchadourian. 

 

Inkoopgerelateerd 

Ook in het maandblaf FACTO zijn er weer veel artikelen verschenen sinds de laatste nieuwsbrief: over 

het financiële model van Dupont, over partnerships en over maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Een onlangs gehouden interview met Royan en gepubliceerd in het blad DEAL! geeft ook mooi aan 



wat inkoop in de zorg de komende jaren te wachten staat. Dit alles is terug te lezen via 

www.ecritures.nu. Deze website wordt continue actueel gehouden. 

Fotografie 

Op het gebied van fotografie heeft Royan de afgelopen 12 maanden veel foto’s gepubliceerd op de 

website van Columbus, terug te vinden via de Galerij op www.ecritures.nu. Hier staan inmiddels bijna 

600 reisfoto’s op, waar de plaat hieronder er één van is. De tandbaars lijkt gedag te zeggen door met 

haar vin te zwaaien. Sommige van deze foto’s zullen terug te vinden zijn in De Stedenbundel. 

 

  

 

Veel leesplezier, of het nu online is of in één van de boeken! 

Royan van Velse 
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