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‘Ik geloof niet. In Spanje slaan alle
22 spelers een kruisje voordat ze
het veld opkomen, als het werkt, zal
het dus altijd een gelijkspel worden.’
– Johan Cruijff

Promotie
•

Auteur is redacteur NRC Handelsblad

•

Interview radio bij Langs de Lijn &
Omstreken

•

Madrilenen, de Basken de Catalanen en

Vraag een Spanjaard voor welke voetbalclub

de Andalusiërs en is de rode draad in dit

hij is, en je weet hoe hij in het leven staat. Wie

temperamentvolle boek.

hij of zij adoreert en verafschuwt.
Koen Greven is sinds 1995 redacteur van
Links en rechts. Sol y sombra. Barcelona of

NRC. Van 2015 tot 2022 was hij correspon-

Publicatie in Voetbal International,

Real Madrid. Spanje is het land van de

dent in Spanje. Als socio van Atlético Madrid

Tardelli, Por Favor Magazine en

tweedeling. Van de rivaliteit. En dan is het ook

woonde Greven in een wijk met louter fans

landelijke dagbladen
•

De liefde voor een club is cultureel bepaald.

nog eens verdeeld over zeventien uiteenlo-

van Real Madrid. Via het voetbal leerde

Social mediacampagne via diverse

pende regio’s. In deze lappendeken is de

Greven Spanjaarden tot in hun kern kennen.

voetbalblogs en Facebook

passie voor voetbal één van weinige gemene

Wat ze verbindt, maar misschien nog meer

delers. De sport zit in het DNA van de

wat ze van elkaar onderscheidt.

Koen Greven

Fútbol
In Spanje meer dan een religie

Auteur

Koen Greven

Titel

Fútbol

Ondertitel	
I n Spanje meer dan een
religie
Omvang	
1 92p. paperback, incl.
16p. fc fotokatern

Het boek Fútbol is voor iedereen die van Spanje en van voetbal houdt.

Afmeting

14 x 21 cm

ISBN

978-94-93259-94-2

Een portret van een land en haar bewoners. Spanje en de Spanjaard

Prijs

€ 22,50

NUR

489

Verschijning

januari 2023

ontleed via de diepgewortelde voetbalcultuur.
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‘De Zwarte Panter van
Danny van der Linden is
een ontzettend leuk boek.’
Nederlandse verdedigers niet, dat konden

– Johan Derksen

we niet. En als we het per ongeluk zouden
proberen, zouden we moeten worden
afgevoerd, met een hernia.”. Dit is tot op dat
moment nog niet vertoond in ons land.

Promotie
•

TV rapportage bij Andere Tijden -NPO

•

Radio interview bij Langs de Lijn &
omstreken, RTV Utrecht

•

Het boek ‘Minna’ (de bijnaam van Mijnals)

een supporter: ’Plak een postzegel op z’n

gaat over het leven, met pieken en dalen, van

kont en stuur hem terug!’ Een positieve

de man die grote spelers als Gullit, Kluivert en

instelling geeft hem de wilskracht om toch te

Memphis voorging en wist te inspireren.

slagen in het Nederlandse voetbal. In april
1960 maakt Mijnals als eerste donkere speler

Danny van der Linden (Utrecht, 1983) werkt

Redeactionele aandacht in landelijke

zijn debuut in het Nederlands elftal. In die

als freelance (sport-)verslaggever voor De

en regionale kranten en Voetbal

wedstrijd maakt de verdediger indruk door

Gooi & Eemlander, DPG Media en Mediahuis

International
•

Na een moeizaam debuut tegen Sparta, roept

een spectaculaire omhaal te maken. “Hij was

Nederland. Eerder verschenen van hem

Socialmedia campagne in het hart van

een Braziliaan”, weet tijdgenoot Hans Kraay.

De Rebellen van de Bunnikside en de biografie

de doelgroep

“En die foto is de hele wereld overgegaan. Dat

De Zwarte Panter over het leven van

was zo’n geweldige actie, zoiets deden wij

oud-doelman Frans de Munck.

Danny van der Linden

Humphrey Mijnals
Minna

Auteur

Danny van der Linden

Titel

Humphrey Mijnals

Ondertitel

Minna

Omvang	
1 92p., paperback, plus
16p. fotokatern

Humphrey Mijnals is één van de sterren van de Surinaamse

Afmeting

14 x 21 cm

ISBN

978-94-93259-98-0

kampioensploeg Robin Hood als hij in 1956 een contract tekent bij het

Prijs

€ 22,50

NUR

489

Verschijning

oktober 2022

Utrechtse Elinkwijk.
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zijn keeperstenue. Vervolgens vluchtte hij

doelman he, ha, ha. Als ik naar

onder politie-escorte richting boot naar

mezelf kijk, ik was binnen de lijnen

werd bij Fortuna Sittard en onbedoeld spil

natuurlijk compleet gestoord,

Nederland, waar hij onder meer keeperstrainer
werd in een grote keepers-rel.
Het onwaarschijnlijke verhaal van een

erbuiten was ik dan weer die

Limburgse jongen die profvoetballer in de

zachtaardige reus.’

zijn sportieve prestaties, maar ook over zijn

Engelse Premier League wil worden. Over
opmerkelijke liefdesleven, de (financiële)
tegenslagen die op zijn pad kwamen en zijn

– Sieb Dijkstra

niet- alledaagse beroepen na zijn
voetbalcarrière.

Promotie
•

Lezingen-tour rond verschijning van
het boek

•

Aandacht landelijke en regionale radio,
waaronder Radio1 en L1

•

Advertenties in Voetbal International
en Panenka Voetbalmagazine

•

Social media campagne

Dijkstra was een showkeeper met veel lef.

Wat maakt deze doelman zo bijzonder dat

AZ had hem een jaar gehuurd en wilde hem

hij drieëntwintig jaar na zijn laatste optreden

graag kopen. Roda JC besliste anders.

in Schotland nog wekelijks fanmail krijgt?

Dijkstra verdween naar het buitenland en
kreeg in de Engelse en Schotse Premier

Martin Schouman (1959) werkte vijfentwintig

League de toeschouwers op de banken.

jaar als leraar Nederlands in Den Haag. In zijn

Hij keepte voor Motherwell, Queens Park

vrije tijd schreef hij graag over onderwijs en

Rangers en Dundee United en bij zijn laatste

voetbal. Na zijn loopbaan als docent is hij

wedstrijd in Schotland verliet hij het veld in

romans gaan schrijven. Cultheld aan de

zijn onderbroek. De supporters vochten om

overkant is zijn eerste biografie.

Martin Schouman

Sieb Dijkstra
Cultheld aan de overkant

Auteur

Martin Schouman

Titel

Sieb Dijkstra

Ondertitel	
C ultheld aan de overkant
Omvang	
1 92p. paperback, incl
16p. fotokatern

Vraag een willekeurige Schot of hij zich een Nederlandse

Afmeting

14 x 21 cm

ISBN

978-94-93259-95-9

keeper kan herinneren en hij zal onmiddellijk de naam van

Prijs

€ 22,50

NUR

489

Verschijning

oktober 2022

Sieb Dijkstra noemen.
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‘Humor bedrijven in Duitsland is een
hachelijke bezigheid. Het zijn niet
de vrolijkste figuren, die Duitsers en
dat zie je terug in hun voetbal.’

naar de USA te emigreren, over assistent Cor
van der Hart die tijdens het toernooi naar
huis werd gestuurd, over de reden dat Pele
niet met Brazilië meespeelde en over de vier

– Arie Haan

internationals die in het geheim een extra
bonus kregen. Over Johan Neeskens die niet
met Johan Cruijff op een kamer wilde slapen.
Traumatisch? Dat zeker! Volgens sommigen

Over het ‘totaalvoetbal’dat een verzinsel van

is de verloren finale van het WK ’74 het meest

de journalistiek leek en over die penalty die

dramatische moment uit de Nederlandse

misschien wel geen penalty was…

sportgeschiedenis. ‘Moeder aller nederlagen’.

Promotie
•

WK ’74 weer actueel met komende
WK Qatar in november/december

•

Unieke verzameling feiten, statistieken
en fabels

•

Brede media aandacht

•

Advertenties in voetbal-magazines

Rob van Vuure

WK ’74

Iedere Nederlander van voor 1970 weet nog

Een verrijkende verzameling WK ’74 feiten en

waar hij of zij was op zondagmiddag 7 juli

fabels voor iedere voetbal liefhebber.

1974: Nederland-Duitsland 1-2.
Rob van Vuure, de ‘bladendokter’ van
Een iconisch voetbaltoernooi eindigde in een

Nederland, was hoofdredacteur van onder

waar echec. Bijna 50 jaar later is men er nog

meer Libelle, Panorama, VIVA en Playboy en

steeds niet over uitgepraat, over de rol van

schreef inmiddels meerdere boeken voor

Rinus Michels en zijn twee blunders, over het

Edicola Publishing waaronder 1000x Tour de

besluit van Jan van Beveren om na het WK

France, 1000x Schaatsen.

Auteur

Rob van Vuure

Titel

WK ’74

Ondertitel	
E en traumatisch voetbaltoernooi in 1000 feiten &

Een traumatisch voetbaltoernooi in 1000 feiten & fabels

fabels
Omvang	
1 92p. paperback, incl.
16p. fotokatern

Aan de vooravond van het WK voetbal in Qatar leeft het WK ’74

Afmeting

14 x 21 cm

als nimmer tevoren. Rob van Vuure haalt herinneringen op aan dit

ISBN

978-94-93259-92-8

Prijs

€ 19,74

fameuze voetbaltoernooi. Confronterend en met de nodige humor en

NUR

489

Verschijning

september 2022

relativering.
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‘Jeroen is een geboren verteller met
oog voor de soms absurde details
van de autosport.’
– Hans van der Klis

Promotie
•

Formule 1 populairder dan ook

•

Ondersteuning door RaceReporter,
grootste F1 podcast van Nederland

De geschiedenis van de Formule 1 barst van

In Formule Hopeloos vertelt schrijver en

de gelukszoekers. Teams die, aangetrokken

podcaster Jeroen Demmendaal over de meest

door de glitter en glamour, hopeloos faalden

opmerkelijke en kansloze achterhoedeteams

in hun pogingen om net als Red Bull en

uit de Formule 1-historie – renstallen als Spirit,

Ferrari eeuwige roem te vergaren. Vooral in

Life, Andrea Moda en Pacific waarmee zelfs

de jaren tachtig en negentig buitelden zulke

Max Verstappen geen WK-punt zou scoren.

teams over elkaar heen.
Sommigen betraden de sport met goede

Jeroen Demmen (1983) is autosportschrijver,

bedoelingen en zelfs goede vooruitzichten;

mede-hoofdredacteur van Volgas Magazine

anderen waren al bij voorbaat kansloos en

en een van de makers van RaceReporter, de

•

Voorpublicatie in VolGas magazine

hadden beter thuis kunnen blijven.

grootste onafhankelijke Formule 1-podcast

•

Social mediacampagnes, dagbladen,

Uiteindelijk kan niet iedereen een winnaar

van Nederland. Hij was jarenlang kind aan

magazines

zijn – en ook spectaculair falen kan heel

huis op Circuit Zandvoort en miste sinds

mooi of vermakelijk zijn.

1990 vrijwel geen Grand Prix.

Jeroen Demmendaal

Formule Hopeloos
Verhalen uit de kelder van de Formule 1

Auteur

Jeroen Demmendaal

Titel

Formule Hopeloos

Ondertitel	
Verhalen uit de kelder van
de Formule 1
Omvang	
1 92p. paperback, incl.
16p. fotokatern

Formule Hopeloos is een collectie van de mooiste, meest wonderlijke

Afmeting

14 x 21 cm

ISBN

978-94-93259-96-6

en meest verrassende verhalen uit de kelder van de Formule 1,

Prijs

€ 22,50

NUR

489

Verschijning

november 2022

gedreven door fascinatie en liefde voor de sport, met soms een
persoonlijke noot en een gezonde dosis humor.
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‘Welkom bij de club van drie.’
moeilijke. De harde aanpak van Anema botste

– Yvonne van Gennip

regelmatig met het gevoel van Schouten.
Thuis kreeg ze te maken met de hersenbloe-

Promotie
•

Koningin van de Olympische
Winterspelen 2022

•

Winnares van 3 gouden en 1 bronzen
medailles Olympische Spelen 2022

•

Openhartige biografie van de meest
succesvolle schaatsster van dit moment

Ze veroverde drie gouden medailles en een

ding van haar moeder. Haar grootste fan,

bronzen plak en kwam terug naar Nederland

zoals Schouten haar steevast noemt, zette

als een nieuwe ster. Ze verdiende er de

onbedoeld haar wereld op z’n kop. Tussen de

bijnaam Sprankeltje. Prachtig.

trainingen door probeerde ze thuis in Andijk
het huishouden te runnen, terwijl de mannen

Maar achter die stralende ogen schuilt een

het bollenbedrijf bestierden. Maar in de winter

ander verhaal dan alleen dat van gouden

van 2022, in die veertien dagen in Beijing, viel

successen. Irene Schouten groeide op in de

alles op z’n plek voor Irene Schouten. Ze is op

harde wereld van de West-Friese bollenwereld,

slag een olympische legende. Openhartig

in de cultuur van hard werken en niet zeuren.

vertelt ze nu háár verhaal.

Successen waren aanvankelijk schaars, de

•

Boekpresentatie incl TV registratie

tegenslagen talrijker. Als marathonschaatsster

Journalist Eric Korver (1963) werd geboren in

•

Promotionele ondersteuning

was ze op haar plek, in een wereld waarin

het Noord-Hollandse Heemskerk. Hij werkte in

via Dagbladen, Radio & TV,

nuchterheid de norm is. Daar boekte ze grote

bijna veertig jaar tijd voor het Noordhollands

sportmagazines en social media
•

successen, om vervolgens aan de hand van

Dagblad, Rabosport, het platform schaatsen.

Advertenties in on der meer Skate

haar coach Jillert Anema uit te groeien tot een

nl. Sinds 2017 is hij hoofdredacteur van het

magazine en landelijke dagbladen

wereldtopper op de langebaan. Maar ook de

schaatsblad SkateNL. Hij volgt Irene Schouten

route via de eigenzinnige Fries was soms een

al sinds haar zeventiende.

Irene Schouten & Eric Korver

Irene Schouten
Gouden sprankeltje

Auteur	
Irene Schouten & Eric Korver
Titel

Irene Schouten

Ondertitel

Gouden Sprankeltje

Omvang	
2 24p., paperback plus
16p. fotokatern

Irene Schouten veroverde in veertien dagen tijd de harten van de

Afmeting

14 x 21 cm

ISBN

978-94-93300-06-4

Nederlandse schaatsliefhebbers. De vrouw uit het Noord-Hollandse

Prijs

€ 22,95

NUR

489

Verschijning

november 2022

Andijk kroonde zich tot de koningin van de Olympische Winterspelen
van 2022 in Beijing.
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‘Twee jongens sprinten om de
Elfstedentocht. De een wint,
de ander verliest. Dan is Henk
Angenent de winnaar, ik tweede.
Maar toen begonnen de
schnabbels en dat duurt nu al

•

•

Social mediacampagne in het hart van
de doelgroep

•

Publicatie in nationale
schaatsmagazines

•

Promotie tijdens schaatsevents

klikte tussen Mart Smeets en Leen Pfrommer
barre Elfstedentocht uitreed. Over de

– Erik Hulzebosch

Weissensee, maar ook over Bartlehiem en
over degene die maar liefst 11 keer de
alternatieve Elfstedentocht won.

Verschijnt bij opening nieuwe
schaatsseizoen

de playboy stond, maar ook waarom het niet
tot het aantal wedstrijdrijders dat in 1963 de

twintig jaar.’
Promotie

genoemd, welke schaatskampioene naakt in

Is duizend niet wat veel? Nee, het is een
Voor 1000x Schaatsen verzamelde Rob van

zorgvuldige selectie, met gevoel voor het

Vuure vele honderden feiten, fabels, cijfers,

kleinste detail. Ijspret, heet dat!

records, quotes en anekdotes over en rond
‘onze’ nationale sport. Hoe Ab Krook een

Rob van Vuure, de ‘bladendokter’ van

Olympisch schaatskampioen uit de gevange-

Nederland, was hoofdredacteur van onder

nis ‘praatte‘, wie bij haar overlijden door de

meer Libelle, Panorama, VIVA en Playboy en

NOS ‘onze nationale schaatsmoeder’ werd

schreef inmiddels tien boeken.

Rob van Vuure

1000x Schaatsen
Schaatsen zit in het DNA van bijna iedere Nederlander. Of het nu om
de Elfstedentocht gaat, Europees Kampioenschap, Olympische Spelen,
de prestaties van Reinier, Ard, Keessie, Atje, Marianne, Sven, Henk, Erik,
Ireen of Jutta, ze staan in ons nationale geheugen gegrift.

Auteur

Rob van Vuure

Titel

1000x Schaatsen

Omvang

160p. paperback

Afmeting

14 x 21 cm

ISBN

978-94-93201-95-8

Prijs

€ 12,50 (mid-price)

NUR

489

Verschijning

oktober 2022
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‘When I die, Dublin will
be written in my heart!’
meer voor je hebben na het lezen van dit
boek. De desolate Wicklows en de Military

– James Joyce

Road voeren ons naar de Sunny Side East en
naar het zuiden waar Wexford, Waterford en

Promotie
•

Nieuw deel in de Ierland reeks van
PassePartout

•

Belicht de populaire Oostkust inclusief
Belfast en Dublin

•

Auteur woont al 10 jaar in Ierland

•

Redactionele aandacht reis-magazines
en social media

Dit boek neemt je mee langs de Oostkust van

tenslotte Cork niet aan onze kennismaking

Ierland. Waar de twee hoofdsteden Belfast en

met Ierland mogen ontsnappen. Campings,

Dublin de vertegenwoordigers zijn van een

hotels en restaurants worden aangegeven bij

opgedeeld Ierland: Noord-Ierland met zijn

de ankerpunten van ons bezoek.

6 counties dat werd ingelijfd bij het Verenigd
Koninkrijk en Dublin dat, na een lange strijd,

Jef Verrezen is voormalig directeur van een

de Republiek Ierland mocht aansturen.

basisschool. Wegens de voorliefde voor
Ierland betrok hij samen met zijn vrouw

Naast het levendige en meer economische

gedurende 10 jaar een oude hoeve in

en industriële Belfast doorkruisen we

Kilgarvan, inspecteerde gedurende vele jaren

eveneens de verdere omgeving met het

campings in Ierland en begeleidde er

unieke geologische spektakel de Causeway

verschillende groepen. Weinig hoekjes

als hoogtepunt. Dublin zal geen geheimen

konden hun geheimen verborgen houden.

Jef Verrezen

Oostkust Ierland
Met Belfast, Dublin en Cork

Auteur

Jef Verrezen

Titel

Oostkust Ierland

Ondertitel	
m et Belfast, Dublin en
Cork
Omvang	
1 60p. paperback met

Oostkust van Ierland kent een mooie mix van natuurlijke schoonheid
en panorama’s, mythen en legenden. En in de gezellige dorpjes en pubs
leren we de gastvrije Ier beter kennen.

flappen
Afmeting

17 x 22 cm

ISBN

978-94-93300-01-9

NUR

512

Verschijning

oktober 2022
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‘In een perfecte wereld, zou ik
ieder weekend in mijn huis in
Zwitserland verblijven.’
– Vanessa Mae

Het kanton Ticino of Tessin heeft dan weer
de Italiaanse flair. Nauwe steegjes die
uitkomen op piazza’s met palmbomen waar

Promotie
•

wereld van bizarre ijswerelden, rotskloven en

Diepblauwe meren weerspiegelen dit plaatje

onaangetaste natuur terechtkomen. Voor we

met de op de achtergrond de imposante

het beseffen staan we oog in oog met de

Alpen. Op de hogergelegen weiden nodigen

steenbok, het symbool van Graubünden.

de kleurrijke en geurende gentiaan en de

In een oorverdovend wit winterlandschap

camelia uit voor mooie bergtochten. Dit is

binnen de succesvolle PassePartout

snellen de rode treinen van de Rhätische

de toegangspoort tot het Zuiden.

Bahn door de omgeving en brengen je veilig

Zwitzerland reeks wordt gerealiseerd

thuis na een dagje skiën. Hier wacht een

Rik Bomans, gepassioneerd treinreiziger,

in samenwerking met Zwitsers

gezellige raclette met de vrienden. Ook het

werkte jaren in het buitenland o.a. in Albanië,

Verkeersburo
•

koffie gedronken wordt, typeren hier de sfeer.

Zwitzerland nieuwe bestemming
reisgidsen reeks

•

Hoe hoger we gaan, hoe meer we in een

meer mondaine gebeuren heeft zijn plaats

Roemenië, Perú, en Centraal-Amerika. Toch

Promotie in reisbijlages dagbladen en

in Graubünden, maar domineert niet.

blijft Zwitserland en de Alpen hem telkens

diverse reismagazines

Graubünden heeft het allemaal en het is

weer bekoren omwille van de imposante

voor iedereen.

natuur en vele wandelmogelijkheden.

Rik Bomans

Graubünden
& Tessin

Auteur

Rik Bomans

Titel

Graubünden & Tessin

Omvang	
1 60p., paperback met
flappen
Afmeting

17 x 22 cm

ISBN

978-94-93300-02-6

schilderachtige dalen met gezellige dorpjes nodigen uit voor een breed

Prijs

€ 22,50

NUR

512

scala aan activiteiten in de zomer.

Verschijning

oktober 2022

In Graubünden stromen de rivieren naar alle windstreken. De
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‘Ik ben bereid mijn leven te
geven voor Portugal als dat
hen aan de overwinning helpt.’
moderne Portugal, de koffietraditie en dat

– Christiano Ronaldo

er meer is dan de pastel de nata.
Op logische wijze presenteert het boek de
feitelijke N2, een beschrijving van de meest

Promotie
•

Nieuw deel in de Passepartout
Portugal reeks

•

Speciaal geschreven voor Campertoeristen, explosief groeiende groep
reizigers

•

Portugal wordt een steeds populair
wordende vakantie bestemming

•

Promotie in Camper magazines
en –platforms

•

Brede aandacht in de media

Soms is de N2 een comfortabele provinciale

interessante plaatsen langs en rond de N2 en

weg, maar regelmatig ook een slingerende

suggesties voor overnachtingsplaatsen.

bergweg met haarspeldbochten; soms een

Geschreven als camperroute, maar daar-

rondweg langs een stad, maar af en toe ook

naast ook uitermate geschikt als leidraad

een smal straatje door een slaperig dorpje.

voor een originele roadtrip

Maar altijd goed te doen met een camper.
Met dit boek mis je niets: waar de mooiste

Studies Toerisme en Communicatie en

wandelingen zijn, bij welke kilometerpaal de

backpacken rond de wereld, maken dat

parkeerplaats met het mooiste uitzicht

Tina Reinders als freelance tekstschrijver al

komt, waar je kan zwemmen en regelmatig

jaren veel over reisbestemmingen schrijft.

een tip voor een mooi restaurant.

Sinds 2017 reist Tina met haar camper ‘Lily’

Tussendoor kom je van alles te weten over

door heel Europa. Haar werk als reisschrijver

Portugal: de geschiedenis, maar ook het

gaat onderweg gewoon door.

Tina Reinders

Camperreis door Portugal
De N2 loopt van de bergen aan de noordgrens tot aan de stranden
van de Algarve en doorkruist verschillende soorten landschappen:
de wijngaarden in de vallei van de Douro, de bergen van de Serra
de Lousã, de glooiende vlakte van de Alentejo, moderne steden en
pittoreske middeleeuwse dorpjes.

Auteur

Tina Reinders

Titel

Camperreis door Portugal

Omvang	
1 60 p., paperback met
flappen
Afmeting

17 x 22 cm

ISBN

978-94-93300-03-3

Prijs

€ 22,50

NUR

512

Verschijning

september 2022
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‘J e mag van mij het gehele
universum hebben, als ik
Italia maar mag houden.’

Het Zuiden van Toscane zou niet bestaan
zonder Siena als belangrijke moederstad.
Waar Florence en omgeving mannelijke
stoerheid vertegenwoordigt, ontvouwt Siena

– Giuseppe Verdi

haar straten als een kleed.
Richting kust liggen we op mooie strandjes
en pakken we de boot! Voor een eilanden

Vele honderden boeken werden reeds over

tocht en een fleurig bezoek aan Elba.

Promotie

het schilderachtige Toscane geschreven.

We spreken de koeien-cowboys uit de

•

Inclusief het eiland Elba

Dit boek gaat over alle wat we er nog niet

Maremmen, strijken neer in vestingstadjes

•

Redactionele aandacht in Il Giornale

van weten. Aan de hand van tips van en

en proeven de intensiteit van het bestaan.

•

Advertenties in onder meer Italië
Magazine en Il Giornale

•

echte Toscaners , worden met name de

Journaliste Renée de Haan (1956) woont

plekken belicht die minder toeristisch zijn.

al dertig jaar in het hart van Toscane.

Lezingen tijdens diverse Italië
evenementen in Nederland en België

•

Interviews met plaatselijke inwoners, de

Vanwege reisverslagen komen zij de
In de rondreis ontmoeten we bijzondere

inwoners op een andere manier tegen. De

Ondersteuning via sociale reis-

mensen. Of bekende plaatsen waar na een

eenvoud van genieten staat in dit boek

platforms

steegje dat mooie pleintje ligt waar alleen

voorop, met veel wetenswaardigheden die

de Italianen komen.

internet niet prijsgeeft.

Renée de Haan

Toscane Zuid & Elba
Het zuiden van Toscane zou niet bestaan zonder

Auteur

Renée de Haan

Titel

Toscane Zuid & Elba

Omvang	
1 60p., paperback met

Siena als moederstad, dat zijn straten ontvouwt
als een kleed.

flappen
Afmeting

17 x 22 cm

ISBN

978-94-93259-80-5

NUR

512

Verschijning

september 2022
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‘Genua, deze stad is als
een stijlvolle oude dame, vol
geheimen waarover ze nooit
zal vertellen.’
– Ilja Leonard Pfeijffer

Onder Genua pronken de ansichtkaart-mooie
Cinque Terre, die tot ieders verbeelding
zullen spreken en terecht beroemd en veel
bezocht zijn.
Wie de Cinque Terre al gezien heeft, of het
íets rustiger wil hebben, reist vanuit Genua
verder en bezoekt olijfolie-hoofdstad Imperia

Promotie
•

Auteur schreef recent de PassePartout
Sicilie gids

•

Genua steeds populairdere city-trip
bestemming

Bovenin de laars ligt in het centrum van de

of de prachtige kustplaatsjes en bergdorpjes

regio Liguria de hoofdstad van de regio:

die je onderweg tegenkomt en waar je

Genua. Een belangrijke havenstad die, zoals

Barokke kerkjes, middeleeuwse muren en

meer industrie- en havensteden de

adembenemende doorkijkjes treft!

afgelopen jaren, voor de liefhebber van iets
minder voor de hand liggende stedentrips

Jessica Schots is kunsthistorica en schrijft

steeds aantrekkelijker is geworden. Van

regelmatig over kunst en cultuur in Italië.

•

Voorpublcatie Il Giornale magazine

statige paleizen tot visserswijkjes en van

Recent schreef zij een succesvolle reisgids

•

Social mediacampagne in het hart van

een doolhoof aan steegjes tot wijdse

over Rome en Sicilië. Is woonachtig in Italië,

de doelgroep

havengezichten en schitterende uitzichten

waar ze rondleidingen geeft en doceert over

over de hele stad en de verre omtrek.

kunst en cultuur.

Jessica Schots

Liguria
Genua en de Italiaanse Rivièra

Auteur

Jessica Schots

Titel

Liguria

Ondertitel	
G enua en de Italiaanse
Rivièra
Omvang	
1 60p. paperback met

Italië is een schitterend mozaïek, een lappendeken van
regio’s, allen met een eigen verhaal, zo ook het nog zo
onontdekte Liguria.

flappen
Afmeting

17 x 22 cm

ISBN

978-94-9325-91-1

NUR

512

Verschijning

september 2022
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‘Ik ben een boer uit de Auvergne.
Ik wil mijn boerderij behouden en
ik wil Frankrijk behouden. Dat is
het enige dat telt.’
– Pierre Laval
Betoverd Auvergne neemt de lezer mee naar

Of je nu kiest voor romantisch, stoer,

de Puy de Dome en Allier in de regio Auvergne

sportief, met kind of hond, auto of motor,

en een stukje Creuse in de regio Limousin. De

de Auvergne heeft voor iedere bezoeker

Promotie

stad Clermont-Ferrand en de vulkanen van de

vele verrassingen.

•

Zeer populaire vakantiebestemming

Chaine des Puys liggen centraal in het groene

•

Succesvolle titel in de PassePartout
Frankrijk reeks

•

Voorpublicatie in En Route Magazine

•

Social media, print, radio

hart. Onderweg staan we niet alleen stil bij de

Gabi Bertram woont permanent in dit mooie

uitbundige natuur, de dromerige dorpjes,

stukje Frankrijk. Het wat liefde op het eerste

authentieke barretjes met een hoog ‘allo-allo’

gezicht. Deze geheel herziene gids, boordevol

gehalte, lokale folklore en brocantes en de

schitterende foto’s, zal zonder twijfel

historische N7, maar ook bij moderne steden,

bijdragen aan een onvergetelijke verblijf in

wellness en de wijngebieden.

deze streek!

Gabi Bertram

Betoverd Auvergne
We zijn in het groene hart van Frankrijk. Een hart dat in alle
jaargetijden klopt. Stil makende schoonheid die het zonde
maakt om er gehaast doorheen te rijden. Er is zoveel moois
te zien.

Auteur

Gabi Bertram

Titel

Betoverend Auvergne

Omvang	
1 60 p., paperback met
flappen
Afmeting

17 x 22 cm

ISBN

978-94-93259-99-7

Prijs

€ 22,50

NUR

512

Verschijning

september 2022
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‘Frits Dunnink is dé bierkenner
van Nederland.’
– Ronald Giphart

boek een kleurrijke uitnodiging om zelf op
ontdekkingstocht te gaan in de veelzijdige
biercultuur van de Lage Landen.

Promotie
•

Auteur is de biersommelier van
Nederland en België

•

Meest volledige Bier Boek ooit
verschenen

•

Ruime redactionele aandacht in print
en social media

•

Promo-acties ism diverse brouwerijen

Daarom in dit boek alles over bier en

Een aanrader voor allen die hun horizon

brouwen: achtergronden over grondstoffen,

over bier willen verbreden. Een feest der

bierstijlen en het brouwers vak, tot de

herkenning voor een ieder die bier al sinds

verbeelding sprekende verhalen uit het

jaar en dag een warm hart toedraagt. En

heden maar ook de rijke historie van ons

een mustread voor wie beroepshalve van

bier, en tips over de leukste en lekkerste

consumenten bierliefhebbers wil maken:

brouwerijen van Nederland en België.

als brouwer, in de horeca of de slijterij.

In dit heerlijke bladerboek komt de bierlief-

Biersommelier Frits Dunnink zorgt er met zijn

hebber echt alles te weten over hoe de

woorden voor dat je zin krijgt in bier. Van zijn

kleuren, geuren en smaken terecht komen:

hand verschijnen de Bier Scheurkalenders. In

met uitleg over meer dan honderd bier- en

2020 publiceerde Edicola zijn boek Alcoholvrij

brouwtermen, en bierstijlen. Dat maakt dit

bier in de Lage Landen.

Frits Dunnink

Het Grote Bier Boek
Alles over brouwen, proeven en
genieten van bier
Hoe meer je weet over bier, hoe meer je ervan kunt genieten.

Auteur

Frits Dunnink

Titel

Het Grote Bier Boek

Ondertitel	
A lles over brouwen, proeven en genieten van bier
Omvang 	224p. paperback,
fullcolour
Afmeting

15 x 23 cm

ISBN

978-94-93259-97-3

Prijs

24,50

NUR

448

Verschijning

november 2022
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‘Aanwezigheid is leven en laten
leven. Aanwezigheid is in het licht
staan en liefde vrij laten stromen,
wetende dat het enige wat je mist
is wat je moet geven.’

de schepping, aan te roepen en houdt je een
spiegel voor, waardoor je je hele wezen kunt
ontvouwen en de goddelijke medeschepper
kunt zijn die je zou moeten zijn.
Dit boek is voor diegenen die hun hoogst
mogelijke potentieel willen bereiken en dit

– Lars Muhl
Promotie
•

Van de boeken van Lars Muhl werden
inmiddels ruim 500.000 exemplaren
verkocht

•

Auteur komt najaar 2022 en voorjaar
2023 naar Nederland en Belgje

•

zodoende de hemel op aarde binnen te gaan
Lars Muhl, bestsellerauteur van onder meer

en altijd aanwezig te blijven, welke moeilijk-

De Ziener, De Magdaleen en De Graal, neemt

heden je ook tegenkomt in je leven.

de lezer mee op een innerlijke en uiterlijke
reis naar de grot waar de Dode Zeerollen

Lars Muhl had al vroeg in zijn leven toegang

werden ontdekt, waarbij een metaforische

tot de etherische wereld en bestudeerde de

tekst – het boek van Asaph – symbool staat

wereldreligies en esoterie. Hij was een

Voorpublicatie in Bres Magazine,

voor zijn zoektocht naar spirituele verlichting.

succesvolle ‘singer/songwriter’ tot hij in 1996

Interviews in Paravisie en Mantra

Hij toont je hoe je toegang kunt krijgen tot je

geveld werd door een vreemde ziekte. Zijn

Magazine
•

willen inzetten in hun dagelijkse leven om

innerlijke licht en kracht en biedt je een

contact met een ziener was het begin van de

Uitgebreide advertentie- en

spirituele routekaart om je eigen goddelijke

zoektocht die hij op aangrijpende wijze

socialmedia campagnes

identiteit te bereiken. Hij leert je je eigen

beschrijft in trilogie Het O Manuscript dat in

innerlijke licht, het geheime ingrediënt van

Denemarken een eersteklas bestseller werd.

Lars Muhl

OPEN JE HART
en laat je licht zien

Auteur

Lars Muhl

Titel	
O pen je hart en laat je
licht zien
Ondertitel

Het boek van Asaph

Omvang

240 pagina’s paperback

Dit boek is voor diegene die hun hoogst mogelijke

Afmeting

14 x 21 cm

ISBN

978-94-93259-93-5

potentieel willen bereiken.

Prijs

€ 22,50

NUR

728

Verschijning

november 2022

34  

  Najaar 2022

Bewustwording  

  35

‘Er zijn architecten van de liefde
die huizen om te schuilen bouwen.
In deze bundel komt zo’n architect

lezer voelt zich onmiddellijk aangesproken

aan het woord.’

verwoordt. Er klinkt veel licht in door, en met

– Marinus van der Bergh

en vindt herkenning in wat de dichter
speelse humor maakt de dichter ook het
donker draaglijk. Hij schrijft vanuit persoonlijke ervaring, maar put ook uit zijn levenslange belangstelling voor de verschillende

Promotie
•

Auteur van o.m. het succesvolle boek
Grondwet voor Geluk

•

Verzameling van spirituele poëzie uit
de periode 1981 en 2021

•

•

Zijn gedichten zijn zo troostrijk en inspire-

mystieke tradities. En hij blijft daarbij, zoals

rend dat ze hun weg vonden naar tal van

een recensent schreef: niet grijpbaar voor de

plekken in de samenleving. Je vindt ze in

annexatiedrift van kerken of bewegingen.

ziekenhuizen, op muren, kalenderbladen en
ansichtkaarten, in wandelgidsen, op

Hein Stufkens (geb.1947) is filosoof, leraar en

rouwkaarten en grafstenen, op geboorte- en

auteur. Hij werkte in het Hoger Onderwijs en

huwelijksaankondigingen. Veel van zijn

voor radio en teevee, en stichtte samen met zijn

gedichten zijn ook op muziek gezet. Lenny

echtgenote Brigitte het cursus- en bezinnings-

Veel aandacht voor zijn werk t.g.v.

Kuhr zingt ze bij voorbeeld. Sommige ervan

centrum La Cordelle te Cadzand. Hij schreef tal

75ste verjaardag

kan je zelfs in het Liedboek van de Kerken

van beschouwend werk op het grensvlak van

Redactionele aandacht en advertenties

tegenkomen. En natuurlijk zijn ze ook

spiritualiteit en psychologie en ook twee

in veel spirituele magazines waaronder

uitgewaaierd over tal van websites.

romans. In deze verzamelbundel is de poëzie

Bres, mantra en Vruchtbare Aarde

Die brede waardering heeft zeker te maken

bijeengebracht uit de 13 gedichtenbundels die

met de toegankelijkheid van deze poëzie. De

hij tussen 1981 en 2021 publiceerde.

Hein Stufkens

Tot aan het morgenlicht

Auteur

Hein Stufkens

Titel

Tot aan het morgenlicht

Ondertitel

verzamelde gedichten

Omvang

256p, paperback

De dichter als architect. Het woord als schuilplaats. Maar ook als

Afmeting

14 x 21 cm

ISBN

9789-94-93300-05-7

pleisterplaats onderweg. En als plek om thuis te komen. De schrijfster

Prijs

€ 24,95

NUR

728

Verschijning

oktober 2022

verzamelde gedichten

Catharina Visser noemde Hein Stufkens een dichter van de troost.
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‘Loodzwaar ook omdat ouders
het vaak heel moeilijk vinden
daar met anderen over te praten,
zich ervoor schamen en het,
hoe onterecht ook, niet zelden
ervaren als persoonlijk falen.’
Promotie
•

Jaarlijks verliezen tussen 16.000 en
20.000 ouders voorgoed het contact

– Rene Diekstra

•

•

Eerste boek in Nederland/België over

Een geschiedenis van schaamte, pijn en

delen van haar verhaal op sociale media

dit onderwerp

misverstanden. Het is een aanzet tot het

resulteerde in honderden reacties en sterkte

doorbreken van een taboe en geeft een stem

haar in de overtuiging dat dit verhaal verteld

aan ouders en grootouders die de scheiding

moet worden.

Auteur werkt voor dit project nauw
samen met ouderenbond KBO-PCOB

•

De afgelopen jaren sprak de auteur met veel
lotgenoten. Er is altijd veel herkenning. Het

met hun kind

Auteur is zeer actief vlogster met
duizenden volgers

•

Magazines, dagbladen, radio

•

Eigen YouTube kanaal

met een kind overkomt. De auteur zoekt niet
naar rechtvaardiging van het gedrag van

Vera van Brakel blogt, vlogt en interviewt.

moeder of dochter, maar doet een geslaag-

Getrouwd, moeder van drie kinderen, oma

de poging een vaak nog verzwegen

van één kleinkind. Vlogt o.a. voor haar eigen

probleem en dilemma zichtbaar en

kanaal op YouTube, en voor de ouderenorga-

bespreekbaar te maken.

nisatie KBO-PCOB.

Vera van Brakel

Uit contact
De pijnlijke scheiding tussen een
moeder en haar dochter
Uit Contact is een persoonlijk, eerlijk en aangrijpend relaas van het
verdriet van een moeder van wie haar dochter geen contact meer wil.

Auteur

Vera van Brakel

Titel

Uit contact

Ondertitel	
D e pijnlijke scheiding
tussen een moeder en
haar dochter
Omvang

176p., paperback

Afmeting

14 x 21 cm

ISBN

978-94-93300-00-2

Prijs

€ 19,95

NUR

400

Verschijning

september 2022
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Sardinië

Umbrië

TIEN TIPS
van Renée de Haan

Wie vakantie houdt in Umbrië, komt altijd bij het

In de rondreis treden we in de voetsporen van

Meer van Trasimeno uit, de zee van de armen

de Heilige Franciscus. Bijzondere wandelroutes,

zoals hij ook wordt genoemd. Dit boek gaat over

schitterende fresco’s en veel mooie wijnen en
gerechten.Wij waren verrast door de ongereptheid
van natuurgebieden en het ontbreken van

1

Een mini-cruise voor 5 Euro! Bij Lago di Trasimeno. Plus veel vis bij de
boter. (p10)

de beleving van binnenuit. De afstanden in deze
provincie zijn te overzien en toch blijkt het verschil
tussen de cultuur in de verschillende uithoeken
groter dan we dachten.

Laten wij dat dan ook doen en volop genieten

De inwoners maken de gasten graag deelgenoot

2

Bezoek San Feliciano voor mooiste zonsondergang aan de ‘zee van de armen’
en van daaruit naar Isola Polvese voor strandplezier. (p.20)

van deze eenvoud.
Journaliste Renée de Haan (1956) woont samen

3

De hele geschiedenis van textiel in Umbrië in Città di Castello met veel zorg
voor vrouwen en kinderen in een van de eerste Montessori-klasjes. (p.29)

4

Gubbio levert onvoorstelbaar spektakel. De Race van de kaarsen.
Gaat dat zien! Vanaf een veilige plek. (p.47)

5

Wandelschoenen aan vanaf Assisi kunnen we alle kanten op, onder meer
naar de lievelingsplek van de Heilige Franciscus: La Porziuncola. (p.75)

6

Perugia: daar lusten we wel chocola van. De hele geschiedenis van Made in
Italy in een fabriek met museum. (p.107)

7

Schildknapen, nobelen, ridders, glanzende paarden: een wedstrijd
ringsteken in optima forma. Kom een dag eerder naar de optocht! (p.120)

8

De lekkerbek gaat naar Montefalco en trekt tijd uit voor een rondleiding
langs een van de vele wijnhuizen. (p.114)

9

Een magistraal bouwwerk in Orvieto, de stad met twee verdiepingen. In de
onderwereld het verre verleden en boven hedendaagse kunst. (p.141)

van hun historie en dat leidt tot interviews
met plaatselijke coryfeeën. In woord en beeld
belichten we met hen bekende plekken als Assisi,

EEN VERRASSEND PUUR EN AUTHENTIEK EILAND

massatoerisme. Hier heeft de tijd stilgestaan.

van genieten staat in dit boek voorop, met veel
wetenswaardigheden die internet niet prijsgeeft.

Inhoud
VOORWOORD
DEEL 1: LAGO DI TRASIMENO
Een rondje Lago smaakt naar meer
DEEL 2: DE TREK NAAR HET NOORDEN
Ontdek Città di Castello

met fotograaf Matthijs Pronker al meer dan

DEEL 3: GUBBIO
Gastvrij met dé tafels

25 jaar in het hart van Toscane. De eenvoud

Perugia en Orvieto en het minder bezochte Città
di Castello en Gubbio.

DEEL 4: ASSISI
Van sobere stilte tot rijen voor rijkdom

DEEL 5: HEILIGE FRANCISCUS
Recalcitrant op weg naar het echte gel

Lago di Garda

10
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DEEL 6: PERUGIA
De verleiding moet van twee kanten ko
DEEL7: OP WEG NAAR HET ZUIDEN
Wat een rijkdom aan tradities

DEEL 8: ORVIETO
Een warme stroom van cultuur en culin
PLAATSNAAMREGISTER

Hét uitstapje net over de regio: Het meer van Bolzano en het dorp op de rots
Bagnoregio. (p.158)
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ISBN 978-94-93201-30-9
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-92920-65-2
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-92199-56-0
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93920-37-9
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-92920-59-1
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93259-22-5
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93160-46-0
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93259-12-6
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93259-21-8
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-92199-50-8
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-92199-97-3
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-92199-34-8
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93259-20-1
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93201-27-9
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-92500-13-7
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-92920-66-9
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93160-95-8
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93259-06-5
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93259-77-5
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93160-56-9
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93160-94-1
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-92920-95-9
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93259-72-0
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93201-07-1
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93259-02-7
Prijs € 22,50

Griekenland

ISBN 978-94-92199-44-7
Prijs € 22,50
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Frankrijk
ISBN 978-94-92920-38-6
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-92199-24-9
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93160-51-4
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-92920-25-6
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-92920-61-4
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93259-19-5
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-92199-52-2
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-92500-64-9
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-92920-43-0
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-92500-63-2
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93160-93-4
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93259-18-8
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93160-02-6
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-92500-82-3
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93160-24-8
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-92500-12-0
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93160-48-4
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93259-17-1
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-92920-28-7
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-92920-39-3
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-92500-87-8
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-92920-64-5
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-92920-26-3
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93160-14-9
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93201-97-2
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93201-96-5
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93160-20-0
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93201-71-2
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-92920-99-7
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-92920-30-0
Prijs € 22,50

Kroatië

ISBN 978-94-92920-60-7
Prijs € 22,50

Azië

ISBN 978-94-92199-25-6
Prijs € 22,50

Australië & Nieuw Zeeland
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Spanje

Zuidoost-Spanje

Tenerife
V E R R A S S E N D G R O E N E I L A N D V O L V A R I AT I E

1

ETTEKE DE BOER

S A N D E R D E VA A N

S U Z A N N E C A E S E N W A LT E R B O U W E N
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9
10

Castellón

gentijdse winkelstraten liggen op een steenworp
Sevilla overdondert je van bij aankomst met haar
rijke en monumentale verleden. De zonovergoten
van het historisch centrum, vol legendes en volkshoofdstad van Andalusië was ooit een smeltkroes
verhalen. Tradities worden in ere gehouden tijvan verschillende volkeren en godsdiensten die
dens vaak religieus geïnspireerde feesten en
elk hun stempel drukten op het uitzicht van de
processies die op elke bezoeker een blijvende
stad.
indruk nalaten. Sevilla is een parel onder de zon,
MOOIS UIT ALICANTE EN COSTA BLANCA ZUID
een stad die je verleidt en doet verlangen naar een
Sevilla ontdekken is je vergapen aan imposante
snel weerzien.
bouwwerken, de meesterwerken van de allergrootste Spaanse kunstenaars, wervelende flamenco en de mooiste keramiek.
Sevilla proeven is verdwalen in een labyrint van
smalle steegjes en sfeervolle pleintjes, en tapas
eten in authentieke barretjes.
Heden en verleden gaan hier hand in hand. Ei-

Inhoud

Voorwoord

ISBN 978-94-92920-57-7
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-92500-18-2
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-92920-58-4
Prijs € 22,50

Duitsland

Mallorca & Menorca
V I E R S E I Z O E N E N V O L N AT U U R L I J K E S C H O O N H E I D

‘Todo bajo el Sol’. Dat was de reden waarom we allemaal met de zomervakantie naar Mallorca en Menorca gingen.

Historische gebouwen, bergketens, vlak binnenland, 447 unieke strandjes,
luxe agro-toeristische accomodaties waar a la carte gegeten wordt van
eigen land, talloze schitterende wandelroutes, routes voor mountainbikes
of racefietsen door bergen en vlakke gebieden, vissen, zeilen, snorkelen,
zwemmen in de zee, winkelcentra, bruisend nachtleven,...
In dit boek presenteert de auteur voor ieder wat wils op de eilanden.
De familie van auteur Helena Francisca Redóns Schaatsbergen woont al
meerdere generaties op Mallorca. Ze neemt je mee langs de diversiteit
van beide eilanden en schetst de achtergrond van de huidige cultuur
waarin ze zelf is opgegroeid. Dit boek laat zien waarom de auteur gelooft
dat het ontspannen samenzijn er volop gestimuleerd wordt. Wie weet,
overweeg je straks net als de auteur om een jaar te gaan wonen op een
van deze paradijselijke eilanden vol natuurlijke schoonheid…
www.edicola.nl

Mallorca & Menorca

Tegenwoordig is er in het aangename klimaat ook van alles te doen in de
winter. Mallorca en Menorca vertegenwoordigen het continent Spanje in
het klein. Het huidige katholieke Spanje is gevormd door koning Jacobus
I, die aan land ging in Santa Ponça en Mallorca veroverde op de Moren.

H E L E N A F. R E D Ó N S S C H A AT S B E R G E N

Voorwoord

SUZANNE CAES EN WALTER BOUWEN

ISBN 978-94-93201-04-0
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-92920-93-5
Prijs € 22,50

LANGS BURCHTEN, WIJNGAARDEN EN BERGEN

EIGENTIJDS AUTHENTIEK

Mallorca
& Menorca
ISBN 978-94-92920-27-0
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-92500-85-4
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93259-28-7
Prijs € 22,50

ELIO PELZERS

I N G R I D Z W A R TJ E S

2

Noordkust: bezoek het indrukwekkende legaat van de eerste
bewoners van het eiland en het eindpunt van de Canarische
Camino de Santiago (pag. 45).

3

Vallei van Agaete: geniet met al je zintuigen op de enige
koffieplantage in Europa en ga zwemmen in het pittoreske Puerto
de las Nieves (pag. 49).

4

Arucas: proef de Canarische rum en verdwaal in de subtropische
tuin van de markiezin (pag. 63).

5

Teror: breng een bezoekje aan de patroonheilige van het eiland
en probeer de lokale lekkernijen (pag. 69).

6

Artenara: ontdek het nieuwe bezoekerscentrum gewijd aan de
aboriginalgrotten van Risco Caído, recentelijk op de UNESCOwerelderfgoedlijst geplaatst (pag. 89).

7

Santa Brígida: ontdek de veelzijdige flora van de Canarische
Eilanden in de botanische tuin en sluit af met een wijnproeverij
(pag. 91).

8
9

Auteur Ingrid Zwartjes, die sinds 1999 in het bruisende Las Palmas woont, neemt je mee op ontdekkingsreis naar de minder bekende plekken van het
eiland, langs de kust en in het rustieke binnenland,
naar het oude Gran Canaria van de inboorlingen
en naar de moderne hotspots. Dit alles op een heerlijk persoonlijke en vertellende manier, met onder
meer interessante achtergrondinformatie, leuke
wandel- en fietsroutes, lokale tips en recepten.

Pico de las Nieves: ga sterren kijken op de hoogste top van het
eiland en geniet van een magnifiek 360º uitzicht (pag. 95).

Inhoud
Voorwoord

7

EEN CONTINENT IN MINIATUUR

1. De koloniale charme
van Las Palmas

11

Drie sportieve routes

5. Hoge toppen, diepe dalen

91

Tafira

91

Bandama

92

Santa Brígida

93

Vega de San Mateo

94

Route 1: Fietsen langs de

Pico de las Nieves

95

Atlantische Kust: van La Isleta

Roque Nublo

99

12

San Bartolomé de Tirajana en Fataga 99

kapers op de kust!

26

6. Het onbekende Gran Canaria

Route 3: Playa de las Canteras

39

Telde

tot San Cristóbal
Route 2: Historisch Vegueta:

Ingenio

Barranco de Guayadeque: bezoek deze authentiek Canarische
kloof met zijn holenrestaurant aan het eind (pag. 118).
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di omnist, eaquatursitas volupis ut harum que et
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118

Puerto de las Nieves

54

Temisas

123

Gáldar

56

Sardina del Norte

58

Maspalomas: verwen jezelf in een luxe spa en geniet van strand,
zee en lokale gastronomie (pag. 147).

125
125

Castillo del Romeral

131

Arucas

63

Pozo Izquierdo

135

Teror

69

Vecindario

135

Firgas

71

Moya

75

8. Vakantiepret in het zuiden

141

El Roque

77

Bahía Feliz

141
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142

Playa del Inglés

143

Cruz de Tejeda

79

Maspalomas

147

Tejeda
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Arguineguín
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Artenara

85

Puerto de Mogán

149

Pinar de Tamadaba

89

Puerto Rico

153

Index
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INGRID ZWARTJES

ISBN 978-94-93259-71-3
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-92920-94-2
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-92500-84-7
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93201-06-4
Prijs € 22,50

HESTER VAN DELDEN

ISBN 978-94-93201-25-5
Prijs € 22,50
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ISBN 978-94-93259-69-0
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93259-68-3
Prijs € 22,50
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ELLEN DE VRIEND

ISBN 978-94-92500-24-3
Prijs € 22,50
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dus dolorio eumquid ellaccate verupidem harita cus moluptaquis aut Ci nis quis earchitam id
quis quidem doloreh enecabores simus. Soluptiae

ISBN 978-94-93160-91-0
Prijs € 22,50

ELLEN DE VRIEND

ISBN 978-94-93160-90-3
Prijs € 22,50

OUDE PADEN & NIEUWE WEGEN

Zuid-Hollandse Eilanden
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ISBN 000-00-00000-00-0

ISBN 978-9493160-89-7
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93201-70-5
Prijs € 22,50

PARELS IN DE WADDENZEE

Bonaire

Ci nis quis earchitam id quis quidem doloreh enecabores simus. Soluptiae volor repudite simet
que nullique officide ipiet et ducil evereratest
minctur, consed modis ex es sum santibu santiat
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que entiusant quos eaquatur? Quianda quae aruptatia dellaut empora ini blatia dolest pos dit,

ISBN 978-94-93259-70-6
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93201-26-2
Prijs € 22,50

Terschelling
& Vlieland

116

7. Het stoere zuidoosten
Santa Lucía de Tirajana

San Nicolás de Tolentino (La Aldea) 157

10

ISBN 978-94-93160-42-2
Prijs € 22,50

115

Agüimes
Guayadeque

79
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Prijs € 22,50

109

45
46

4. Rustieke schoonheid
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2. Langs de ruige noordkust
Agaete

3. De romantiek van het platteland 63

Terschelling & Vlieland

Ci nis quis earchitam id quis quidem doloreh enecabores simus. Soluptiae volor repudite simet
que nullique officide ipiet et ducil evereratest
minctur, consed modis ex es sum santibu santiat

ISBN 978-94-93160-25-5
Prijs € 22,50

Terschelling & Vlieland

Las Palmas de Gran Canaria: ontdek het koloniale stadshart van
deze bruisende stad en trakteer jezelf op een lunch in de kleurrijke
visserswijk San Cristóbal (pag. 24).

Dus neem een auto of motor en ga op onderzoek
uit. Dit eiland verstaat als geen ander de kunst je
bij elk bezoek opnieuw te verrassen.

Gran Canaria

1

Gran Canaria is een van de drukst bezochte
plaatsen in Spanje en biedt veel meer dan alleen
zon, zee en strand. Kruispunt op de zeevaartroutes tussen Amerika, Afrika en Europa, heeft
de geschiedenis hier indrukwekkende sporen
nagelaten. Zelfs lang voordat Columbus het
eiland bezocht. De bijzondere cultuur en rijke
gastronomie van Gran Canaria verschillen daardoor sterk van die van andere streken in Spanje.
Haar monumentale natuur imponeert. En dan
zijn er nog de onbegrensde sportmogelijkheden
die het eiland biedt. Dit alles bij een gemiddelde
jaartemperatuur van zo´n 24ºC!

ISBN 978-94-93201-23-1
Prijs € 22,50

Nederland

Gran
Canaria

Gran Canaria

Tien tips

ISBN 978-94-93160-13-2
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-92500-14-4
Prijs € 22,50

Romantische
Rijn

Beieren

SANDRA DE GREEFF

ISBN 978-94-93160-19-4
Prijs € 22,50

7

PAREL ONDER DE ZON

ISBN 978-94-93201-98-9
Prijs € 22,50

V I E R S E I Z O E N E N V O L N AT U U R L I J K E S C H O O N H E I D

Inhoud

Sevilla

Na ‘Andalusië, rondreis langs de mooiste plekjes’
is deze gids voor Sevilla het tweede boek van
Suzanne Caes en Walter Bouwen in de reeks
Spanje-reisgidsen van PassePartout. Andalusië
is hun tweede thuis, en na al die jaren van rondreizen door de regio zijn ze nog lang niet uitgekeken op al
het moois dat het zuiden van Spanje te bieden
heeft.

SANDER DE VAAN

ISBN 978-94-92500-83-0
Prijs € 22,50

7

Sevilla

Tenerife

www.edicola.nl

xx

Tien tips

Murcia & Almería

Etteke de Boer woont en werkt sinds 1995 op Tenerife. Met deze gids wil ze
iets van haar liefde voor het eiland overbrengen. Niet alleen door mooie
plekken te beschrijven, maar ook door iets over de geschiedenis, cultuur
en actualiteit te vertellen, hier en daar met enige humor. Achterin staat
een lijstje met woorden die talengidsjes overslaan maar waarmee je de
omgeving kunt duiden als een local.

V E R R A S S E N D G R O E N E I L A N D V O L V A R I AT I E

Tenerife

Tenerife is een eiland van contrasten. ’s Winters kun je zwemmend in zee
de besneeuwde Teide zien, de hoogste berg van Spanje. Aan de zuidkust
vind je pretentieloos vakantievertier maar in het noorden heb je
universiteitsstad La Laguna vol historische gebouwen. Wandelen kan
tussen de cactussen maar ook in de schaduwrijke oerbossen van Las
Mercedes. De grootste ongerepte stranden vind je bij de Montaña Roja.
Het eiland heeft meer dan genoeg te bieden voor een lange vakantie.
Maar als je wilt, kun je een kijkje nemen op buureiland La Gomera,
waaraan een apart hoofdstuk is gewijd.

Murcia
& Almería
Sevilla

Tien tips

  45

EVA MORAAL

ISBN 978-94-93201-20-0
Prijs € 22,50
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LAKE
DISTRICT

HET VERENIGD KONINKRIJK

HET VERENIGD KONINKRIJK

ARK IN ENGELAND
INCLUSIEF
EDINBURGH & GLASGOW

  47

BRENDA HOFF

HET MEEST GELIEFDE NATIONALE PARK
IN ENGELAND

ALICE BROEKSMA

%

IRMA HEGER

Frits
Dunnink

Verenigd Koninkrijk

CENTRAAL
SCHOTLAND

Varia  

ISBN 978-94-92920-62-1
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-92920-63-8
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93160-22-4
Prijs € 22,50

MAKKELIJK EN SNEL

Vlees, vis en vegetarisch binnen 30 minuten op tafel

ISBN 978-94-93160-23-1
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93201-13-2
Prijs € 18,95

ISBN 978-94-93259-66-9
Prijs € 29,95

ISBN 978-94-93201-14-9
Prijs € 19,95

ISBN 978-94-93160-33-0
Prijs € 20,00

ISBN 978-94-93160-45-3
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93201-74-3
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93160-04-0
Prijs € 24,95

ISBN 978-94-93201-89-7
Prijs € 24,95

ISBN 978-94-93259-01-0
Prijs € 24,95

ISBN 978-94-93160-26-2
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93259-73-7
Prijs € 27,95

ISBN 978-94-93201-78-1
Prijs € 18,95

ISBN 978-94-93259-26-3
Prijs € 34,95

Schotland
EEN AVONTUUR IN DE NATUUR

Schotland
JAAP HIDDINGA

ISBN 978-94-92920-96-6
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93160-43-9
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93160-92-7
Prijs € 22,50

North Coast
500

Oxford &
Cotswolds

Ierland

Oxford & Cotswolds

North Coast 500

BIRTE SCHOHAUS

KEES RODENBURG

ISBN 978-94-93160-21-7
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93201-22-4
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93160-44-6
Prijs € 22,50

LUCY DEUTEKOM

ISBN 978-9493201-21-7
Prijs € 22,50

VOGELGIDS
voor beginners

Portugal

DE STAD, BERGEN & ZEE

DE WILD ATLANTIC WAY

DE CULTUUR & NATUUR
VAN STAD & COUNTRYSIDE

EEN ONTDEKKINGSREIS DOOR NOORD-SCHOTLAND

Dublin

Ierland

Ontdek de
50 mooiste
vogels van de
lage landen

Dublin
Inge Duijsens

LUCY DEUTEKOM

ISBN 978-94-93201-05-7
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-92920-98-0
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93201-73-6
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-92920-97-3
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93160-54-5
Prijs € 15,00

ISBN 978-94-93201-82-8
Prijs € 16,95

ISBN 978-94-93259-25-6
Prijs € 30,00

ISBN 978-9493201-85-9
Prijs € 24,95
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ISBN 978-94-93259-24-9
Prijs € 17,95

ISBN 978-94-93201-77-4
Prijs € 25,00

ISBN 978-94-93201-75-0
Prijs € 16,95

ISBN 978-94-93201-76-7
Prijs € 19,95

ISBN 978-94-93160-85-9
Prijs € 18,95

ISBN 978-94-93160-47-7
Prijs € 18,95

ISBN 978-94-93201-10-1
Prijs € 19,95

ISBN 978-94-92500-90-8
Prijs € 15,00

ISBN 978-94-93201-29-3
Prijs € 24,95

ISBN 978-94-92199-96-6
Prijs € 19,95

ISBN 978-94-92199-49-2
Prijs € 19,95

ISBN 978-94-92500-11-3
Prijs € 19,95

ISBN 978-94-93160-30-9
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93201-92-7
Prijs € 19,95

ISBN 978-94-93259-00-3
Prijs € 24,95

ISBN 978-94-92500-10-6
Prijs € 21,95

ISBN 978-94-92920-69-0
Prijs € 19,95

ISBN 978-94-93259-75-1
Prijs € 17,95

ISBN 978-94-93160-06-4
Prijs € 18,95

ISBN 978-94-93259-23-2
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93160-28-6
Prijs € 19,95

ISBN 978-94-92199-48-5
Prijs € 26,95

ISBN 978-94-93259-74-4
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-93201-09-5
Prijs € 21,95

ISBN 978-94-92920-32-4
Prijs € 21,95

ISBN 97894-93201-28-6
Prijs € 19,95

ISBN 978-94-93160-97-2
Prijs € 19,95

ISBN 978-94-92500-67-0
Prijs € 19,95

ISBN 978-94-93201-08-8
Prijs € 22,50

ISBN 978-94-92500-68-7
Prijs € 21,95

ISBN 978-94-92500-69-4
Prijs € 19,95

ISBN 978-94-92500-30-4
Prijs € 18,95
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Een hondenleven lang

Een hondenleven lang

fysiek en mentaal in balans

fysiek en mentaal in balans
Je senior vervolgt zijn weg

De beste start voor je pup

Martine Burgers
Sam Turner

Martine Burgers
Sam Turner

Een hondenleven lang
fysiek en mentaal in balans
De hond als atleet

Martine Burgers
Sam Turner

Voor de echte hondenliefhebber

Voor de echte hondenliefhebber

HONDENGEDRAG BEGRIJPEN
dr. ir. Ineke van Herwijnen en Pascalle Roulaux MSc

ISBN 978-94-93201-91-0
Prijs € 36,95

ISBN 978-94-92199-26-3
Prijs € 36,95

ISBN 978-94-92199-80-5
Prijs € 36,95

ISBN 978-94-92199-83-6
Prijs € 36,95

ISBN 978-94-93160-00-2
Prijs € 31,95

ISBN 978-94-92500-88-5
Prijs € 31,95

ISBN 978-94-93160-49-1
Prijs € 34,95

ISBN 978-94-93201-11-8
Prijs € 29,95

ISBN 978-94-93201-90-3
Prijs € 29,95

ISBN 978-94-93201-79-8
Prijs € 29,95

ISBN 978-94-93201-88-0
Prijs € 29,95

ISBN 978-94-93160-27-9
Prijs € 19,95

ISBN 978-94-93259-05-8
Prijs € 24,95

ISBN 978-94-93201-36-1
Prijs € 24,95

ISBN 978-94-93259-76-8
Prijs € 24,95

ISBN 978-94-92920-53-9
Prijs € 19,95

HONDENGEDRAG
BEGRIJPEN
ZO KUN JE PLEZIERIG SAMENLEVEN MET JE HOND

dr. ir. Ineke van Herwijnen
Pascalle Roulaux MSc

EDICOLA PUBLISHING BV
Postbus 2013, 7420 AA Deventer
Gotlandstraat 40, 7418 AX Deventer
Telefoon +31 (0)570 607561
info@edicola.nl
www.edicola.nl

Pers en Promotie Nederland
info@edicola.nl
0570-607 561

Pers en Promotie België
Annelies Dyck
+32 494 27 72 17
annelies.dyck@mythrasbooks.be

VERKOOP NEDERLAND

Eva Van Ootegem

Veltman Distributie BV

+32 491 06 65 30

Energieweg 3, 3542 DZ Utrecht

eva.vanootegem@mythrasbooks.be

Telefoon 0346-284242
verkoop@veltmandistributie.nl
www.veltmandistributie.nl

Verkoop binnendienst
Daniël Zouteriks
verkoop@veltmandistributie.nl

Verkoop buitendienst
Maureen Turenhout

VERKOOP BELGIË
Mythras Books BV

maureen@veltmandistributie.nl

Duboisstraat 50

06 26 898 726

2060 Antwerpen
België

Henry Franssen

Telefoon +32 3 361 29 93

henry@veltmandistributie.nl

info@mythrasbooks.be

06 57 113 472

www.mythrasbooks.be

Verkoop binnendienst
Pieter Geelen
Ingrid Van der Vloet
Wijziging in prijs, omvang en
uitvoering voorbehouden.

bestellingen@mythrasbooks.be
+32 3 361 29 93

Verkoop buitendienst
Joeri Dewallef
+32 470 65 13 94
joeri.dewallef@mythrasbooks.be

