
Zo zijn er van de twee titels die in april verschenen samen al meer dan 250
exemplaren verkocht! Koploper is Drägan Duma – boek 1 – Zij Die Hoort,
van Patty van Delft.

Patty’s signeersessie in boekhandel Bruna in Rijswijk was gezellig, én een
succes, met dank aan boekhandelaarster Natasja Heijmans en haar team. Op
de website van Celtica Publishing vind je een verslagje met foto’s en links
naar recensies.

Ook de andere boeken doen het goed. Ik ben dan ook trots te kunnen
melden dat er in juni van de volgende titels een tweede oplage verschijnt:
Drägan Duma – boek 1 – Zij Die Hoort
De Tranen van Tataneh
De vriend van de koning

In deze nieuwsbrief een interview met Femke De Vos, schrijfster van De
Kronieken van Riona – Boek 1 – Verraad en met Ronald Helmstrijd, de
coverartist die de prachtige omslag voor dit boek ontworpen heeft.

Rianne Lampers

Tweeluik “De Al-Qaedaconnectie” compleet!
Delen 1 & 2 samen vanaf juni te koop als set voor € 27,50 ex. verzendkosten.

In januari 2014 verscheen De Al-Qaedaconnectie, deel 1, een spannende thriller over Al
Qaeda. Hierin beschrijft Rolf Österberg wat er zou kunnen gebeuren als Al Qaeda een
duister plan heeft om de islamisering wereldwijd versneld door te voeren. Aan Cas van
Daelen, medewerker bij het Nationaal Bureau Coördinator Terrorismebestrijding, en
politieofficier Hans Buurman de taak om te onderzoeken of dit inderdaad het geval is en
wat de rol hierin is van Al Qaeda.
Prijs: € 17,50

In De Al-Qaedaconnectie, deel 2 is de wereld in de ban van aanslagen en ook Nederland
ontkomt er niet aan. Hoewel het soms anders lijkt, is geloof voor Al Qaeda van secundair
belang. Voor de organisatie staat totale onderwerping aan hen en hun interpretatie van de
Islam en Koran centraal.
Prijs: € 17,50

Rolf Österberg is het pseudonem van een schrijver met een Nederlandse vader en een
Zweedse moeder. Hij woonde een deel van zijn leven in Nederland waar hij al jong als
vrijwilliger het leger in ging en een aantal jaren doorbracht bij het Korps Commando-
troepen. Hij beschikt over een schat aan ervaring en weet de gebeurtenissen levensecht
neer te zetten..

SPECIALE AANBIEDING
Heb je deel 1 al? In juni 2014 – de maand van het spannende boek – kan iedereen die deel
1 al gekocht heeft, deel 2 voor slechts € 10,00 (ex. verzendkosten) kopen. Zie Celtica’s
webshop. voor deze speciale aanbieding!
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Evenementen mei/juni

31-5-2014 en 1-6-2014:  
Keltfest , Dordrecht –
Biesbosch, met Melchior 
van Rijn en Rianne Lampers

14-6-2014 en 15-6-2014: 
Fantastyval , Wouwse
Plantage, met Rianne 
Lampers, Evi F. Verhasselt, 
Patty van Delft en Femke De 
Vos

18-6-2014: Boekenfeest  
georganiseerd door 
Bibliotheek De Ruit in ALD 
Weishoes, Venlo, met 
Rianne Lampers, Evi F. 
Verhasselt en Femke De Vos

Dit is de tweede nieuwsbrief van Celtica Publishing & CPR. Sinds het verschijnen van de eerste, zijn
er weer leuke dingen te melden.
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Wie ben je en wat is je grootste ambitie?

Hallo, ik ben Femke De Vos en ik ben mezelf. Op mijn identiteitskaart staat dat
ik geboren ben op 14-05-1990 in België. Op mijn studentenkaart staat dat ik in
mijn Master jaar criminologie zit. Maar als je de pure bureaucratische
beschrijvingen achterwege zou laten en je aan mijn vrienden zou vragen wie ik
ben, zou je vast een heel uiteenlopende beschrijving krijgen. Soms ben ik stil,
soms heel luidruchtig, soms de leidster en soms de harde werkster op de
achtergrond. Er is maar één ding waar ze het allemaal over eens zouden zijn en
dat is dat ik creatief ben.

Mijn grootste ambitie? Jeetje. Daar heb ik nog nooit over nagedacht eigenlijk.
Vreemd genoeg ben ik een dromer met een pragmatische instelling. Wil ik iets,
dan kijk ik of het mogelijk is, en als er heel hard voor gewerkt moet worden, wel
dan werk ik er gewoon voor. Dromen binnen de grenzen noem ik het.

Vroeger schreef ik nog vaak
horror, maar daar ben ik van
afgestapt. Niet omdat ik er slecht
in ben (zoals in realisme, toe-
gegeven: dagdagelijkse beslom-
meringen beschrijven is helemaal
niets voor mij) want mijn proef-
lezers waren laaiend enthousiast,
maar omdat het mentaal te zwaar
was.
Lichte horror schrijf ik nog graag
en ook het dystopische of het
romantische genre spreekt mij
aan. Historiek en detective liggen
mij het minst.

Ik moet er wel eerlijk in zijn dat de laatste tijd mijn belangrijkste ambities vooral draaien rond het behalen van
een diploma, het vinden van werk en het zorgen dat ik een gezinnetje kan stichten. Het ligt aan de leeftijd, neem ik
aan: kriebelende hormonen, tikkende klok, baby’tjes in de familie… Het doet iets met me, en daardoor nemen de
schrijversdromen even een lichtere intensiteit aan. Vroeger wilde ik altijd uitgegeven worden door een “echte”
uitgeverij. Waarmee ik dus bedoelde dat ik niet bij een POD-uitgeverij wilde aankloppen, maar selectieprocessen
wilde doorlopen en onder de vleugels genomen worden door iemand die iets afwist van verhalen en potentieel in
de mijne zag. Dat is nu gebeurd, dankzij Celtica Publishing, dus een van mijn grootste schrijversdromen is
verwezenlijkt.
Nu hoop ik vooral mensen te raken met het werk dat uitgebracht is en het vertrouwen dat Celtica Publishing in
mij gesteld heeft niet te beschamen.

Schrijf je alleen in het fantasygenre? Zo niet, wat schrijf je nog meer?

Mijn beste verhalen zijn die die in het fantasygenre geschreven zijn, maar dat betekent niet dat ik me enkel tot die
beperk. Ik zoek graag uitdagingen op en heb al veel verschillende genres onder handen genomen, maar toch blijf
ik terugkeren naar mijn vaste vertrouwde vriend: fantasy.
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Heb je al eerder iets uitgebracht en zo ja, is dat nog te koop?

Toen ik dertien was schreef ik mijn allereerste verhaal. Ik heb het ooit ingestuurd naar een opstartende
uitgeverij. Deze heeft het effectief uitgegeven toen ik zestien werd, maar de uitgeverij is niet lang daarna
overgeschakeld op enkel printing-on-demand. Met andere woorden, het echte uitgeversgedeelte hebben ze
opgegeven. Mijn contract werd overgeheveld naar de POD-divisie, maar daar kon ik mezelf moeilijk in vinden.
Bovendien was ik het verhaal al ontgroeid. Mijn huidige werk is veel beter, gelukkig maar na 10 jaar oefenen,
en ik kon mezelf niet langer vinden met het verhaal. Dus heb ik het contract stopgezet. Er zijn iets meer dan
100 exemplaren verkocht, maar het is nu nergens meer verkrijgbaar. Het is een mooie herinnering aan vroeger
en heeft me mijn huidige partner bezorgd, maar toch zwijg ik het bestaan er liever van dood. Soms ga ik zelfs zo
ver als het bestaan ervan ontkennen, met mijn vingers gekruist achter mijn jurk. Een beetje vreemd misschien,
want ik heb er nog geen negatieve commentaren op gehad. Maar laten we eerlijk zijn, wie durft er echt een
verhaal geschreven door een dertienjarig, dyslectisch meisje, af te breken?

- 3 -

Welke schrijver/schrijvers is/zijn je grote voorbeeld?

Grote voorbeelden? Anne Rice en Juliet Marillier, beiden
meesteressen in hun genre. Ze hebben miljoenen harten weten
te beroeren met een schrijfstijl die ze niet veranderen onder de
invloed van wat ‘hot’ en ‘trendy’ is. Ze houden vast aan hun
rustige, beschrijvende stijl en zijn erin geslaagd uit te groeien
tot echte boegbeelden van vrouwelijke schrijvers.

Wat zijn je hobby’s?

Ik lees, schrijf, naai, knutsel en maak juwelen. Daarnaast heb ik
een halve dierentuin waar ik zorg voor draag. Twee muisjes,
twee konijntjes, drie katten en momenteel acht kippen eisen
grote stukken van mijn aandacht op. Ook speel ik graag
boardgames met vrienden.

Wil je lekker griezelen in de 
maand van het spannende boek?

Koop  dan deze drie samen voor  
slechts: € 26,70

Heb je een partner, kinderen, huisdieren?

Ik heb een vriend! *gejuich en applaus* Nog niet zo heel lang en het is de eerste. Inderdaad, ik was nogal een
laatbloeier, zozeer dat sommigen zelfs begonnen te wanhopen! Meer dan eens werd door vrienden de
hoeveelheid huisdieren dan ook grappend gelinkt aan het ontbreken van echte liefde.
Kindjes heb ik dus nog niet, maar als ik mijn achterneefjes zie dollen en spelen kriebelt er toch wel wat. Dus
misschien, over enkele jaren?

Waar mag men je wakker voor maken?

Het huis dat in brand staat! Of iets van gelijkaardige impact. Ik ben dol op slaap en heb er veel nodig. Normaal
gezien heb ik geen ochtendhumeur, maar als mensen me onverwacht wakker maken om banale redenen, ja dan
kan ik toch kattig uit de hoek komen.
Waar ik mijn wekker vroeger voor zou zetten, is een andere zaak. Leuke dingen doen met vrienden, nog een
kwartiertje kunnen soezen in de armen van het liefje, een goede musical of opera. Waar ik altijd vroeger voor
zou opstaan, is een fair. De kans om een hele dag in kostuums rond te hollen in een fantasyachtige wereld, met
goede muziek leuke activiteiten en een beker medebier in de hand, die laat ik niet liggen!

* * *

In de eerste nieuwsbrief maakten we kort kennis met Ronald Helmstrijd. Hierna vind je een uitgebreider
interview met de ontwerper van de omslag voor Femke’s De Kronieken van Riona – Boek 1 – Verraad.
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Wie ben je?
Ronald Helmstrijd, in 1980 geboren en getogen in de regio Rotterdam. Momenteel woon en werken ik in het
oosten van het land, dicht bij Arnhem.

Hoe ben je illustrator of grafisch ontwerper geworden?
Ik heb geen formele opleidingen gevolgd, maar ik teken al zo lang als ik me kan herinneren. Mijn oma was redelijk
bekend (in de familie in ieder geval) als serieuze schilder. Rond 1995 ontdekte ik ‘het internet’ en dat was zo’n
machtig iets, dat ik het tekenen eigenlijk links liet liggen om zelf websites te ontwerpen en te bouwen tijdens mijn
schooljaren. Tijdens mijn examenjaar ben ik diverse keren naar de USA geweest om daar wat webprojecten op te
starten. In 2000 kon ik écht aan de slag bij webbureaus waar ik me bezighield met design en development.
Tegelijkertijd begon ik veel te fotograferen en rolde ik al snel in de commerciële fotografiewereld. Na wat jaren dit
gedaan te hebben, jeukte het toch weer om te gaan tekenen en schilderen. Zodoende via opgebouwde relaties
diverse illustratie- en ontwerpklussen gekregen. Het afgelopen jaar ben ik meer bezig me te specialiseren in
conceptdesign voor film en games.

Wie is/zijn jouw grote voorbeeld(en)?
Dat zijn er eigenlijk heel veel, op veel verschillende vlakken, niet alleen illustratoren maar ook fotografen,
gamedesigners, comicbookartists en tattooartists. Om wat namen te noemen: Ian McCaig, Remko Troost, David
Luong, Sean Cheetham, Anthony Jones, J. Scott Campbell, Romano Molenaar, Shawn Barber, Neville Page, Feng Zhu
en natuurlijk de oude Hollandsche meesters Rembrandt en Vermeer.
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Heb je een partner, kinderen, huisdieren?
Ik ben alweer zeven jaar gelukkig getrouwd met Monique. We hebben elkaar in 2000 via ICQ leren kennen (een
messenger/chatprogramma). Geen kinderen, maar wel een Staffordshire bullterrier genaamd Ben, de aller-
leukste hond die er is!

Waar kan men je wakker voor maken?
Het liefste slaap ik natuurlijk uit en word ik helemaal niet wakker gemaakt, maar als ik toch wakker gemaakt
moet worden dan voor ‘avontuur’. Midden in de nacht wakker worden om op reis te gaan naar de USA bij-
voorbeeld is geen straf!

VERWACHT IN JUNI 2014:
Het grote ontwaken – een romantisch verhaal door Marian Kramer

Wat doe je behalve illustreren/
ontwerpen?
Samen met mijn vrouw zijn wij de
eigenaren van een woonvorm voor
mensen met een verstandelijke
beperking. Daarnaast heb ik nog
tijd voor commerciële fotografie,
Salesforce CRM Consultancy en
design, en fabriceer ik Offroad kam-
peertrailers, genaamd: Uncharted
Offroad Trailers. Het ontwerpen
doe ik voornamelijk onder de naam
C1rkel.com.

Volgende maand interviews met Patty van Delft en Dominik Broniek

Marian Kramer is nu lid van het Valentijngenootschap.
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