
CELTICA’S MAANDELIJKSE MAGAZINE 
Januari 2016 

 
1 

IN DIT MAGAZINE:  
Altijd al proeflezer willen zijn van een nog niet verschenen boek? 
Nog even geduld voor “De Afgrond, boek 2 - De Chaos” 
Wim Krings vertelt over zichzelf, boeken en DWDD 
Jeffrey Debris praat met boekenblogger Tazzy 
Auteur en verteller Christien Boomsma 
Patty van Delft leest: “Ongeschreven akkoorden” 
Love food − Yolinda Vixen 
 
 
 

De eerste week van 2016 zit er alweer bijna op: time flies when you’re having fun! 
Celtica Publishing wenst iedereen een mooi Jaar van het Boek. Boeken verrijken je leven, 
ze laten je creativiteit ontwaken, stemmen tot nadenken en maken emoties in je wakker. 
 
Omdat dit jaar in het teken van het boek staat, vond ik het een geweldig idee om in het 
magazine nu eens niet alleen schrijvers en boekhandelaren aan het woord te laten. Dit 
jaar interviewt Jeffrey Debris boekenbloggers en we trappen af met Tazzy Jeninga, een 
gepassioneerd lezer die haar enthousiasme graag met heel Nederland en België deelt via 
haar blog en haar Facebookgroep. 
 
Kookboeken zijn een ware rage in Nederland en hoewel CPR die (in elk geval nog niet) 
uitgeeft, is voeding iets waar Yolinda Vixen zich heel erg mee bezighoudt. Voor iedereen 
die benieuwd is naar hoe zij zichzelf zo prachtig in vorm houdt, elke maand een recept 
en een motivatie om te bewegen. Daarna uitpuffen met een mooi boek! 

 
Rianne Lampers  Terug 

Altijd al proeflezer willen zijn van een nog niet verschenen 
boek?  
Praktisch elke schrijver heeft proeflezers, mensen die hun boek lezen voordat 
het verschijnt en er hun mening over geven, de schrijver op fouten wijzen of 
hem of haar tips geven. Patty van Delft, schrijfster van de razendpopulaire serie 
Drägan Duma is op zoek naar een proeflezer voor Het Zwarte Kristal, deel drie 
in haar trilogie. Ben je fan van Patty van Delft en zou je haar dolgraag willen 
helpen en zelfs een naamsvermelding krijgen in haar boek? Surf dan naar haar 
website en lees hoe je hiervoor in aanmerking kunt komen. 

Terug 
 
Nog even geduld voor “De Afgrond, boek 2 - De Chaos” 
Er wordt op het moment hard gewerkt aan de eindredactie en de cover van De Chaos, het tweede deel in Rolf Österbergs 
fantasypos De Afgrond. Helaas is nog geen voorbeeld van de cover beschikbaar, maar Dominik Broniek kennende, wordt dit 
weer net zo’n kunstwerk als die van Leila, Het Begin. De verwachting is dat De Chaos rond 8 februari te koop zal zijn. 
 
Leila overleeft ternauwernood de aanval van een colosses, een éénogige reuzenoctopus die gecreëerd is door Shirah, de Godin 
van het Kwade. Marsa, de Godin van de Zee biedt Leila onderdak op haar schip de Saxena. Daar sluit Leila vriendschap met de 
Zwart Piraat Narija. Op het land zet de groep Valiant de zoektocht naar de Hogepriesteres voort, net als Orvan met Dongor en 
Jantha. Intussen groeit Shirahs invloed met de dag. Zorc trekt op haar bevel al dood en verderf zaaiend richting de zee met de 
steeds groter wordende groep moordzuchtige Gwargs. Er lijkt zelfs een verbond te ontstaan tussen hen en de Sandakar onder 
leiding van de verraderlijke baron Khahar. Kan San In, de Godin van het Goede, nog iets betekenen, of is haar rol uitgespeeld? 
En waar staan de Sneeuwdraken? Wat gedurende het verhaal steeds duidelijker wordt, is dat de wereld in chaos verkeert... 
 

 Terug 
  

Evenementen 
 
12 en 13 maart 2016: 
Gothic & Fantasy Beurs, Rijswijk 
Jeffrey Debris, Patty van Delft en 
Rianne Lampers 
 
23 en 24 april 2016: 
Elfia, Haarzuilens 
Bas Kock, Jeffrey Debris, e.a. 

Ben je nog geen abonnee en wil je op de hoogte blijven? Registreer je dan in Celtica’s Webshop. Je krijgt maandelijks een link naar dit  
Magazine, je krijgt een e-verhaal cadeau en gegarandeerd géén spam! 

Wil je afmelden? Dat doe je door in je account in de Webshop nieuwsbrief uit te zetten. 

http://pattyvandelft.com/�
http://pattyvandelft.com/�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Fantasy/De_Afgrond_Boek_1_Leila_Het_Begin�
http://gothicbeurs.nl/�
http://www.elfia.com/events/elfia-haarzuilens-2016/�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/index.php?route=account/register�
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Wim Krings vertelt over zichzelf, boeken en DWDD 
Vertel eens iets over jezelf: wie ben je, heb je kinderen, huisdieren, hobby’s?  
Ik ben Wim Krings, vader van drie kinderen die inmiddels alweer 27, 24 en 21 jaar 
zijn. Geen huisdieren want daar heb ik te weinig tijd voor. Ja hobby’s zeker: uiteraard 
lezen, voetballen: zelf, ben keeper in een veteranenteam of kijken op de tribune bij 
Roda JC. Ik houd van goede muziek en mijn interesse is heel breed van klassiek tot 
heel modern. Verder hou ik van wandelen en naar een goede film kijken. TV kijk ik 
niet zoveel en het enige waar ik standaard naar kijk is al meer dan 35 jaar op zondag-
avond naar Tatort, een Duitse crimi-serie met steeds wisselende samenstellingen. 
 
Kun je vertellen hoe, waarom en wanneer je bent begonnen als boekhandelaar? 
Ik ben in 2004 als boekhandelaar begonnen. Dat was in de winkel waar ik al sinds 
1986 werkte (tussendoor van 1997-2000 bij een uitgeverij gewerkt) en nadat ik als 
bedrijfsleider terugkwam heb ik die winkel in 2004 overgenomen. Waarom? De win-
kel paste niet meer in het concept van de toenmalige keten en ik heb toen de winkel 
overgenomen. Spijt heb ik nooit gehad ondanks de moeilijke tijden van de laatste 
jaren. 
 
Lees je zelf graag en zo ja, heb je een favoriet genre en favoriete auteurs?  
Ik lees zelf uiteraard heel erg graag. Al vanaf mijn vroege jeugd verslind ik boeken. Mijn favoriete genres zijn thrillers en 
jeugdboeken. Ik lees het liefste onbekende schrijvers in de verschillende genres omdat die het nodig hebben om vooruit te 
komen. Het doet mij dan ook altijd goed als deze dan doorbreken en niet alleen door mij maar ook door anderen goed worden 
gevonden. In 2015 verschillende heel goede debutanten gelezen zoals:  
Samuel Bjork: Ik reis alleen  
MJ Arlidge: Ienemienemutte 
FaustoBrizzi: 100 gelukkige dagen 
Ik heb wel een paar favoriete auteurs zoals Elizabeth George, Henning 
Mankell en daarnaast een aantal auteurs die ik volg en graag de boe-
ken van lees, maar ik ben niet zo “auteursgericht”. 
 
Welk boek heeft de meeste indruk op je gemaakt? 
Dat vind ik een moeilijke vraag. Dat zijn er vele en dan steeds in ver-
schillende levensfases van mezelf. Zoals: 
Hella Haasse: Woud der verwachting 
Verschillende boeken van Garcia Marquez 
Ammaniti: Ik haal je op en neem je mee 
DÁveni: Wit als melk rood als bloed 
Brizzi: 100 gelukkige dagen 
En eigenlijk te veel om op te noemen en dan vergeet ik nog namen zoals Giphart en Alex Boogers. 
Heb net ook weer twee boeken gelezen die binnenkort verschijnen die echt geweldig zijn! Daarover later meer uiteraard! 
 
Je bent vast panellid geweest voor DWDD van 2012 t/m 
2014. Was dat een leuke ervaring? 
Een heel leuke ervaring. De mooiste bijbaan die je als boek-
verkoper kunt hebben. Wel arbeidsintensief, zo’n 80 uur per 
maand, maar zeker de moeite waard. Het enthousiasme van 
het programma en de positieve uitstraling spraken mij  zeer 
aan. Heb daardoor ook in andere genres weer meer interesse 
gekregen. Ik heb hier ook geleerd om in een korte tijd iets 
over de essentie van een boek te vertellen en onze redacteu-
ren hielpen daar erg goed bij. Het is mooi om te zien dat dit 
de boekenverkoop enorm stimuleerde en dat ook de kleine 
boekhandels daar van profiteerden. 
 
 
Wim Krings heeft een website speciaal voor het thrillergenre: Thrillerboek.nl Terug 
 

http://www.thrillerboek.nl/�
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Jeffrey Debris praat met boekenblogger Tazzy 
Kun je iets over jezelf vertellen? 
Ik ben Tazzy, geboren in Den Helder (1981) vlak bij de zee. 
Daarom ben ik dol op de zee en ook op schepen. Officieel 
heet ik Natasja, maar omdat Tassie of Tas de korte versie 
van mijn naam is, en ik een Tazmanian Devil tik heb, werd 
het al snel Taz of Tazzy. Ik heb veel vrienden die uit andere 
landen komen. Voor hen is het ook makkelijker. Ik luister 
naar alle versies van mijn naam! 
Op het moment werk ik als postbezorger en Coördinator 
(creativiteit) in een zorgcentrum. Ik ben op zoek naar mijn 
droombaan. Wat dat is? Iets in de P.R, of in het boekenwe-
reldje lijkt me echt top! Maar ik vind heel veel dingen leuk, 
dus ik solliciteer verder! 

Ik ben opgegroeid in een gezellig dorp (dat is het voor mij nog steeds, ook al groeit het met de dag). Ik heb geen broers of zus-
sen. Mijn moeder las me vroeger altijd voor. En sinds ik zelf begon te lezen, lees ik nu nog steeds bijna elke dag. Het is me met 
de paplepel ingegoten. Mijn moeder verzamelt alles van Stephen King, dus van hem heb ik veel gelezen. Mijn allereerste boek 
voor volwassenen las ik, toen ik nog vrij jong was. Omdat er op de jeugdafdeling niet veel meer was om te lezen in onze bieb 
(ik had alles al gelezen). Welk boek dat was? Marion Bradley  Zimmer – De nevelen van Avalon. Mijn favoriete jeugdboek 
was: Pa en ma Dracula. 
Ik heb veel hobby’s en ben graag creatief bezig. Speel met de honden (2 jack russells), fotografeer graag, lees veel, kijk veel 
films en series en besteed graag tijd aan mijn 2 cavia’s. En ik verzamel: boeken, draken, handtekeningen, elfjes en badeendjes. 
 
Aangezien je een blog hebt over boeken, hoe veel lees je zelf en welke genres het liefst? 
Horror en fantasy zijn bij mij favoriet, maar ik lees ook veel thrillers, historische verhalen en alles waar maar spanning in zit! 
En vampieren, draken, elfen, schepen, vliegtuigen, zwaarden en magie. Dat zijn echt dingen waar ik 100% voor ga in een boek! 
 
Wat is je favoriete boek, of heb je er meerdere? 
Ik kan niet echt kiezen voor één boek. Het boek dat ik het meeste gelezen heb, dat is De Jury van John Grisham. Maar ik ben 
ook gek/fan van de Vampierchronicles van Anne Rice. Deze herlees ik ook nog vaak. En Dracula van Bram Stoker! Van Step-
hen King is dat Salem’s Lot. Als het om fantasy gaat, vind ik het nog moeilijker kiezen… Ik ben dol op Tolkien, Harry Potter, 
boeken waar draken in zitten, vampieren, magiërs en elfen. Eén boek kiezen kan ik echt niet. Er is zoveel prachtige fantasy! 
 
Celtica Publishing heeft al aardig wat boeken uitgegeven. Welke heb je gelezen en wat vind je van hun boeken? 

Ik heb de boeken van Femke de Vos gelezen, Jeffrey Debris, Evi F. Verhasselt en Peter Van 
Rillaer en Christoph Vermaelen. Patty van Delft staat nog steeds op mijn verlanglijstje (dra-
ken). Ik vind de fanatasy van Celtica echt enorm goed. En heerlijk dat het van eigen bodem 
komt (of uit België). Nederlandstalige schrijvers, die las ik vroeger nooit. Maar sinds ik ermee 
begonnen ben, ben ik echt helemaal om. Er zijn zoveel goede schrijvers hier! Ik kan er heer-
lijk in wegdromen!  
 
Hoe ben je op het idee gekomen om een blog te starten? 
Ik zag op Facebook dat er nog helemaal geen pagina was voor voornamelijk het genre horror 
en fantasy. En dacht, ik ga een pagina maken! Ik had niet verwacht dat die zo snel zou groeien 
en dat er zoveel mensen van het genre houden! De blog kwam een jaar later, omdat ik de 
recensies ook openbaar online wil delen. Ik vond dat alle boeken die ik lees VEEL meer aan-
dacht verdienen. Ik lees veel pareltjes, die het grote publiek nog niet ontdekt heeft. Deze 
promoot ik met liefde en ik hoop dat er meer lezers komen door mijn enthousiasme. 
 
Richt je je blog alleen op boekreviews, of schrijf je ook andere content? 
Ik schrijf voornamelijk over boeken. Boekreviews, maar ook reviews over het theater en 
films en gebeurtenissen die ik met de wereld wil delen. Dat kan van alles zijn: een dagje uit, 
Elfia, Boekenbeurs of een Meet en Greet.  
 

Naast je blog heb je ook nog een Facebookpagina, waar ik zelf ook lid van ben. Je hebt ondertussen al meer dan 1.100 
leden. Wat vind je zelf het leukst aan deze community? 
Het feit dat er zoveel fans zijn van het genre, maar ook dat men supergoed met elkaar omgaat. Het is er altijd gezellig, er is 
nooit ruzie. En ik krijg zelf ook weer nieuwe leestips. Dus mijn ikwillezenlijst groeit gestaag verder. Het contact tussen de le-

http://jeffreydebris.com/�
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zers en de schrijvers is ook erg leuk. Er zijn veel schrijvers lid van de pagina die daar gezellig meedoen. Ik ben blij dat prachti-
ge boeken nu meer aandacht krijgen. Want dat verdienen ze gewoon!  
 
Worden er wel eens meetings georganiseerd met lezers uit de community? Of spreken jullie wel eens af op beurzen? 
Ik ontmoet weleens schrijvers op beurzen en evenementen. Op de evenementen zelf zie ik wel eens een aantal leden die ik ken 
van Facebook. Sommigen herkennen mij dus ook als ik op Elfia loop. Dat is erg apart, maar ook geweldig! Ik hoop altijd op 
Elfia zoveel mogelijk mensen te ontmoeten. Mogen leden erheen gaan, dan kunnen we altijd afspreken. Maar de meesten kom 
ik toch tegen bij de boeken, dat is de place to be. Soms ga ik naar een meet en greet en daar kom ik ook leden van de pagina 
tegen.  
 
Waarom zouden mensen lid moeten worden van de community en je blog volgen? 
Het is er gezellig, je voelt je er thuis en je krijgt heel veel leestips! Je lijstje groeit echt aan, als je de pagina/blog bezoekt. En er 
valt ook vaak iets leuks te winnen! Maar vooral het kletsen en je mening delen over boeken die je leuk vindt (of juist helemaal 
niet) is gewoon erg leuk om te doen! Kom langs en doe alsof je thuis bent, zou ik zeggen! 

 
Nieuwsgierig? Klik op het plaatje en word lid van Tazzy’s Facebookgroep! 
Tazzy’s boekenblog vind je hier: Ik hou van Horror, Fantasy en spanning. 

Terug 
Auteur en verteller Christien Boomsma 
Kun je in het kort iets over jezelf vertellen? 

Tja, Christien Boomsma, 47 jaar, schrijfster – en wetenschapsjournaliste in mijn twee-
de leven. Moeder van twee prachtige dochters van 15 en 18. Ik ben verzot op fantasy 
en geschiedenis, op de magie van woorden. En het allermeest nog op verhalen. 
Ik ben een dromer denk ik, iemand die altijd al een deel van mijn leven in een verhaal 
heeft doorgebracht. Als ik naar school liep stelde ik me al voor dat ik een arm meisje 
was dat hard moest werken bijvoorbeeld en als ik op mijn pony reed, was ik een bood-
schapper voor de koning. Onder de douche, voor het slapen gaan… een deel van mij 
was altijd ergens anders. Ooit dacht ik dat dat zou veranderen als ik volwassen werd, 
maar dat is nooit gebeurd. Misschien moet ik nog volwassen worden? 
Het verzinnen en delen van verhalen is wel de essentie van wie ik ben, denk ik. En 
tegenwoordig wil ik dat natuurlijk zo goed en mooi mogelijk doen – dus door verhalen 
te maken die je meeslepen, die emoties losmaken en de lezer kunnen meenemen naar 
een andere wereld. 
 
Hoe is het schrijven bij jou begonnen en in welk genre (of genres) schrijf je?  
Schrijven deed ik al vanaf het moment dat ik letters kon maken. Ik heb nog een school-
schriftje van vroeger – volgeschreven met korte verhaaltjes. Dan staat er: ‘Ik ben Max. 
Ik ben een hond. Een heeeeeeele mooie hond. Ik woon in een hok.’ In van die letters 

die van lijntje tot lijntje lopen… Kortom: het zat er al heel vroeg in.  
 
Fantasy is altijd mijn liefste genre geweest – ik schrijf de boeken die ik zelf zou willen lezen! Dat ik me concentreer op jeugd-
fantasy is meer toeval: mijn uitgever belde me ooit, omdat hij gelezen had dat ik tweemaal de Paul Harland Prijs had gewon-
nen en vroeg of ik ook voor jeugd schreef. Toevallig was dat zo, al schreef ik toen ook voor volwassenen. Maar omdat hij mijn 
jeugdboeken wilde uitgeven ben ik er meer gaan schrijven: eerst Zus voor één Nacht en De Heks van de Bibliotheek. Maar 

https://www.facebook.com/groups/454082117991586/�
https://ikhouvanhorrorfantasyenspanning.wordpress.com/�
http://www.bol.com/nl/p/zus-voor-een-nacht/1001004011681946/�
http://www.bol.com/nl/p/de-heks-van-de-bibliotheek/9200000001440320/�
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mijn boeken richten zich wel steeds meer op oudere jeugd nu mijn eigen dochters ouder worden. Schaduwloper is veel duis-
terder dan bijvoorbeeld en de liefde wordt langzaam steeds belangrijker. En de hoofdpersonen zijn nu 15 plus! 

 
Waar haal je je inspiratie uit? 
Inspiratie komt overal vandaan. Alles wat ik zie of hoor kan het begin vormen van een verhaal. Bij 
Schaduwloper was dat het gevoel dat je kunt hebben als je middenin de nacht wakker wordt uit 
een droom en je bed stiekem niet uit durft. Je vertelt jezelf dat dat onzin is, maar toch… In dit ver-
haal is dat gevoel heel verklaarbaar: er zít iets in het donker en het is niet goed… En Vuurdoop, 
het begin van de nieuwe serie Verborgen Krachten, ontstond tijdens de zonsverduistering van 
2013. Een meisje begon te praten in mijn hoofd, ze klaagde nogal over haar moeder. En dat sloot 
ineens naadloos aan op de verhalen over de heksenvervolgingen in Wedde. Dan valt alles ineens 
samen. Heel mooi als dat gebeurt.  
 
Je bent niet alleen schrijfster, maar ook een begenadigd verteller. Doe je daar ook iets 
mee? 
Ik vind het heerlijk om te vertellen over mijn boeken, om mensen mee te nemen in mijn eigen 
fantasie. En als ik losga, lukt dat meestal vrij aardig. Maar ik ben geen professioneel verteller of zo. 
Wel vind ik het heerlijk om – als ik scholen bezoek – die vaardigheid te gebruiken om de kinderen 
mee te slepen. Het mooiste compliment kreeg ik laatst – toen een groepje kinderen na afloop een 
handtekening kwam halen. Een jongen zei tegen zijn buurman: ‘Hé, jij vond dat schrijversbezoek 
toch suf?’ Zegtie: ja! Maar nú niet meer!’ Dat was niet voor mijn oren bestemd, maar juist daar-
door des te fijner. 
En wie weet? Ik wil nog wel eens een cursus volgen – een échte vertelcursus. Maar daar moet ik 
dan een keer tijd voor vinden.  
 
Ben je bezig met een nieuw boek en zo ja, kun je daar iets over vertellen? 
Ja! Gelukkig wel. Ik ben vorig jaar gescheiden en daardoor heeft mijn schrijfwerk een tijdje stilge-
legen. Maar de creativiteit begint weer te stromen en ik ben nu volop bezig met het tweede deel 
van Verborgen Krachten. De titel weet ik nog niet, maar het wordt weer een verhaal waarin een 
gruwelijk stukje geschiedenis terugkomt in het hier en nu. Mare – de hoofdpersoon uit Vuurdoop 
– zal opnieuw aan de bak moeten. En het wordt nog gevaarlijker voor haar dan in deel 1. 
www.christienboomsma.nl 

 Terug 
 
Patty van Delft leest: “Ongeschreven akkoorden” 
Ongeschreven akkoorden van Marian Kramer is een romantisch/realistisch verhaal dat 
zeker niet klef overkomt.  

 
Het boek gaat over Marijke, een pas gescheiden moeder die 
na een teleurstellende relatie haar leven weer op orde 
probeert te krijgen. Ze heeft een leuke baan als secretares-
se, maar helaas nog geen vast contract. 
 
Via haar werk ontmoet ze Robert, een vermogende En-
gelsman die naar Nederland is gedetacheerd om als finan-
cieel adviseur orde op zaken te stellen bij het bedrijf waar 
Marijke werkt. 
Zodra ze elkaar ontmoeten, springt de vonk over. Maar beiden zijn nog niet toe aan een relatie 
en ze doen er alles aan om het contact zo oppervlakkig mogelijk te houden. 
Net wanneer je denkt dat je weet hoe het verhaal gaat verlopen, komt er een spannende plot-
twist wat er voor zorgt dat Ongeschreven akkoorden zich onderscheidt van de reguliere roman-
tische roman. Ik heb dit boek dan ook met veel plezier gelezen. De karakters zijn interessant en 
goed beschreven zodat je heerlijk met de personages kan meeleven. 

 
Het spannende gedeelte komt als een verrassing waardoor je het boek eigenlijk niet meer weg wilt leggen. Een aanrader voor 
de donkere winterdagen! 

Terug 
 

  

http://pattyvandelft.com/�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Roman/Ongeschreven_akkoorden�
http://www.bol.com/nl/p/vuurdoop/9200000036483815/?bltg=itm_event=click&pg_nm=pdp&slt_id=prd_reco&slt_nm=product_recommendations&slt_pos=C1&slt_owner=ccs&itm_type=product&itm_lp=0&itm_id=9200000036483815&itm_role=in�
http://www.bol.com/nl/p/schaduwloper/9200000022205725/�
http://www.bol.com/nl/p/schaduwloper/9200000022205725/�
http://www.bol.com/nl/p/vuurdoop/9200000036483815/?bltg=itm_event%3dclick%26pg_nm%3dpdp%26slt_id%3dprd_reco%26slt_nm%3dproduct_recommendations%26slt_pos%3dC1%26slt_owner%3dccs%26itm_type%3dproduct%26itm_lp%3d0%26itm_id%3d9200000036483815%26itm_role%3din�
http://www.christienboomsma.nl/�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Roman/Ongeschreven_akkoorden�
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Julianastraat 26, 
Alphen a/d Rijn 

In de Bogaard, Rijswijk 

Love food − Yolinda Vixen 
Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Yolinda, schrijfster van en fotomodel in de ver-
halenbundel My sultry confessions. 
 
Een fietsende, gewichten ‘etende’ fitnessinstructeur die naast voor de camera staan, ook 
nog eens een passie heeft voor eten. Dit is niet altijd zo geweest. Ik was nooit sportief, 
was een lastige eter en eigenlijk zat ik gewoon nooit lekker in mijn lijf.  
 
Tot ik zo'n vier jaar geleden vond dat ik toch maar wat moest veranderen. Ik ging spor-
ten en ja, dit deed bij mij pijn en geloof me: het was zeker niet gemakkelijk, maar het was 
het dubbel en dwars waard! Ik ging mij in eten verdiepen en ondertussen heb ik van mijn 
hobby mijn werk gemaakt. Ik heb een spreekuur op drie vestigingen van mijn sport-
school voor voedingsadviezen en ben nu ook een gecertificeerd fitnessinstructrice. 
 
En vanaf nu ga ik jullie elke maand een lekker recept voorschotelen en als ik je geïnte-
resseerd heb, kun je uiteraard ook een kijkje op mijn foodblog nemen voor nog meer 
lekkere recepten!  
 
 

Spring rolls.  
Het fijne aan deze spring rolls is dat je er eigenlijk alles in kan doen wat je zelf 
lekker vindt. Je kunt ze als side dish eten, maar ook als lunch of als snack.  
Wat heb je nodig? Lees hier hoe ik ze graag maak: 
− Rijstbladen (te koop in vrijwel elke toko en tegenwoordig zelfs in  
   sommige supermarkten) 
− Slabladen 
− Rauwe waspeen/wortels 
− Paprika 
− Rode peper (als je van spicy houdt) 
− Komkommer 
− Lente-uitje 
− Basilicum of koriander  
 
− Zorg dat je alles in dunne reepjes snijdt, dat rolt wat makkelijker.  
− Laat een rijstblad weken in een bak met water, draai hem nog een keer om. 
   Als hij helemaal zacht is, leg je hem uit op een platte, droge ondergrond.  
− Leg in het midden een slablad en alles wat je erin wilt stoppen (maak  
   hem niet te vol).  
− Draai vervolgens het onderste deel tot alles bedekt is, vouw de uiteindes  
   ook in en rol verder.  
 
Het klinkt lastiger dan het is. Wanneer je er een paar maakt, leg dan terwijl je de 
eerste rolt een volgend rijstblad te weken, dan draai je ze in een keer door. 
Voor het mooie kan je de roll aan het eind met een nat mes doormidden snijden 
en voilá: klaar om te eten! 
Heerlijk met een pittige pindadip of een beetje wasabi. 
 

Terug 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ekeren en Waregem 

Volgende maand meer over De Afgrond, boek 2 - De Chaos van Rolf Österberg  
en over Emperium, boek 1 - Nachtval van Bas Kock! 
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