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Hi!
I’M 
Yoko

Itadakimasu

Ik ben Yoko Inagaki en ik ben geboren op 
het Japanse platteland, als klein dochter 
van een perzikboer. Tegen woordig woon 
ik in foodmekka Osaka. 

Acht jaar geleden ontmoette ik via het 
platform Nagomi Visit de Nederlandse 
Christel om samen te koken en te eten. 
We raakten niet uitgepraat over eten, 
 Japans keramiek, kunst, cultuur,  verhalen 
en  k oken. Ik heb geen koksopleiding 
gevolgd, maar koken is mijn grote pas-
sie en ik ben enorm nieuwsgierig naar 
de verhalen achter de gerechten én de 
 ingrediënten. Inmiddels heb ik mijn baan 
opgezegd en van kooksessies en food-
tours organiseren mijn fulltime bezigheid 
gemaakt. Nu heb ik het perfecte excuus 
om miso-boeren,  sojasausfabriekjes, brou-
werijen, thee velden en talloze markten te 
bezoeken. 

In YOKO laat ik je Japan door mijn eigen 
ogen zien. Ik vertel je de mooiste verhalen 
achter traditionele Japanse ingrediënten 
en deel mijn lekkerste recepten! 

Hi!
Ik 
ben 
Yoko

(eet smakelijk)
 

Itadakimasu

P ro m ot i e
Online POS-pakket: 3D-cover, inkijkexemplaar, 
banners, filmpje en Instagram-posts
A2-poster
Advertenties in retailmagazines
Ruime persaandacht
Online promotie op sociale media
(Online) kookevent met Yoko en Christel

@osaka_kitchen

My name is Yoko Inagaki, and I was 
raised on the Japanese countryside of 
Aichi, as the granddaughter of a peach- 
and kaki fruit farmer. Currently I live in 
the food mecca Osaka.

Eight years ago, I met the Dutch Christel 
when we connected at the international 
platform Nagomi Visit. We met, cooked, 
and talked endlessly about food, Japa-
nese ceramic, art and culture, random 
stories, and cooking. I’m not an educated 
cook, cooking is my passion, but I have 
an inexhaustible drive to find ever y thing 
there is to know about the stories behind 
Japanese dishes and its ingredients.  
Since then, I have quit my job, and organ-
izing food tours and cooking sessions 
is my fulltime occupation. The perfect 
excuse to visit miso-farmers, soy sauce 
breweries, tea fields and markets all over 
Japan.

YOKO shows you Japan as seen through 
my eyes, where I share the most beautiful 
stories about traditional Japanese ingre-
dients, and I share the tastiest recipes!

(Bon appétit!)
 



Een unieke en eerlijke blik op Japan door de ogen van een local

Unieke vormgeving, verrassende fotografi e en luxe uitvoering

Voor iedereen die een echt stukje Japan in huis wil halen
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Original title:  
YOKO
24 x 24 cm
240 pages
Hardcover, sprayed 
edges with motif, 
full colour
November 2022

English sample 
translation available

Cookery

YOKO
Stories and recipes from Japan
Yoko Inagaki and Christel van Bree
With YOKO you’ll be bringing a real piece of Japan into your own home. In this one-of-a-kind cook-
book, beautiful stories accompanied with unique photography are combined with easy to make 
recipes − the perfect mix to really get to know Japan on a deeper level. Step by step, Japanese local 
Yoko guides you through authentic, every day Japanese recipes which are relatively easy to make. 
Yoko’s a real foodie and to show you the inspiration for her recipes, she takes you along on her 
trip through culinary Japan: through stories, dialogs and photos she shot on her way, you’ll travel 
along with her to miso breweries, soy sauce factories and koji farms. You’ll even get to take a look 
into a Japanese knife shop! Both stories and recipes give insight in Japanese traditions, but also 
show the impact of modern influences coming from the West on Japanese culture and cuisine. 
YOKO gives you that very much desired peek behind the door of an average Japanese home!

Yoko Inagaki lives in Osaka and met Christel van Bree in 2014 through Nagomi Visit, a platform 
connecting Japanese locals to tourists in order to teach them Japanese food culture. They clicked 
right away. Through her travel organization DimSum, Christel send more and more tourists Yoko’s 
way to get a taste of her recipes. Yoko has shown to be a great and inspiring home chef ever since 
and now fills her days taking tourists on food tours and providing cooking workshops.

Unique book with beautiful lay-outs, authentic 
photography and in luxurious edition

With YOKO, you’ll be bringing a real piece of 
Japan into your own home

Discover Japanese cuisine and culture in a unique way 
through the eyes of Yoko, an Osaka local





Original title:  
Vegan rainbow food
20,3 x 25,4 cm
224 pages
Hardcover,
full colour
June 2022

English sample  
translation available

Being vegan has never looked more appealing 
(and colourful!)

Vegan Rainbow Food
60 colourful recipes
Jason Tjon Affo
Succeeding his earlier bestsellers Vegan Soul Food and Vegan Party 
Food, Jason’s back with his new Vegan Rainbow Food. In this joyful and 
inspiring book, he explains how eating all colours of the rainbow can 
help you get all nutrients you need – and what a great impact a colourful 
dish can have on your mind. With vegan recipes, modern layouts with 
a hint of retro and beautiful photography, Vegan Rainbow Food puts a 
smile on everyone’s face. Try spinach-miso flatbreads with homemade 
chili oil, or go for matcha-chocolate cream cake. Brunch, diner, sweets, 
condiments and showstoppers for who really want to go all out; you name 
it and it’s in there. With easy to follow recipes and Jason’s colourful touch, 
every dish will let the sun shine on your plate!

The Surinamese-Dutch Jason Tjon Affo is an award winning (vegan) 
recipe developer, food photographer and food stylist. He’s well-known 
thanks to his much-loved lifestyle platform The Indigo Kitchen, where he 
posts the most joyful and colourful vegan dishes you can think of. 

• Eat the rainbow 
and nourish your 

body and soul!

• Joyful 
vegan recipes 
accompanied 

by colourful 
photography

Cookery





Original title:  
Vegan soul food
20,3 x 25,4 cm

224 pages
Hardcover,
full colour

English Sample 
available

Original title:  
Vegan party food
20,3 x 25,4 cm
224 pages
Hardcover,
full colour

Vegan Soul Food
60 colourful recipes
Jason Tjon Affo
There probably isn’t a better description of this vibrant cuisine than 
Vegan Soul Food. In this splendid cookbook chef Jason Tjon Affo, who 
has family roots in the South American country of Suriname, shares his 
very best recipes. Each and every one a genuine feast for the eye (instant 
happiness) and thanks to his multi-ethnic background many dishes also 
have splash of the tropical. 

‘After deciding to cut out all animal products in 2014 I decided to go on 
a culinary adventure. Making sure I’d be able to provide my family and 
friends with the soul food I loved so much growing up. This inspired me 
to create this food & lifestyle blog. I’m grateful for the privileges that I’ve 
been given and now it’s time to put them to use.’

The Surinamese-Dutch Jason Tjon Affo is an award winning (vegan) 
recipe developer, food photographer and food stylist. He’s well-known 
thanks to his much-loved lifestyle platform The Indigo Kitchen, where he 
posts the most joyful and colourful vegan dishes you can think of.  

Jason writes a blog and has an Instagram account; @theindigokitchen 
with 28K+ followers.

Vegan Party Food
60 festive recipes
Jason Tjon Affo
In this colourful cookbook you will find the tastiest and most original 
vegan dishes and snacks to serve at parties. Jason Tjon Affo has devel-
oped vegan recipes for every occasion. Spoil your loved one with pink 
risotto on a romantic date night, impress your friends at brunch with 
matcha tompouce and serve sweet and sour tempeh sticks as party food 
at your birthday party. Of course, the cocktail recipes and ultimate hang-
over dishes are also included. Who are you going to celebrate your party 
with? Vegan Party Food is the sequel to the successful Vegan Soul Food, 
which has won the Dutch Vegan Awards 2020.

•  Vegan cookbook  
of the year (NL)!

•  Winner Dutch 
Vegan Awards

RECEPT SPECIAL - KLEURVLAK RECEPT SPECIAL - KLEURVLAK



Original title:  
50 x vegan zuivel
17 x 21 cm
144 pages
Hardcover,
full colour

English sample
translation available

For everyone wanting to eat more plant-based

50 x Vegan Dairy
From oat milk cappuccino to  
cashew parmesan
Marleen Visser
Whether you are 100% vegan or just try to eat plant-based a little more 
often, finding good and tasty dairy substitutes can be very difficult. Espe-
cially if you’re used to your bowl of yoghurt or cappuccino in the morn-
ing. But that is now changing. Marleen Visser teaches you how you can 
easily make all kinds of vegan dairy at home, that tastes just as good 
- if not better! Think of homemade vegan milk, butter, yoghurt, but also 
delicious cashew cheeses, vegan chocolate mousse or a vegan meringue. 

• 50 easy and 
delicious dairy 

substitutes to 
make at home 

• Drinks, ice 
cream, yoghurt, 

cheese and 
deserts  

Cookery
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Voor: 2 porties
Bereidingstijd: weken van de cashewnoten: 4-6 uur / bereiding: 30 minuten

   Lemon curd: 30 g ongebrande cashewnoten (4-6 uur geweekt in 200 ml water 
met een snufje zout, afgespoeld)  —  snufje gemalen zout  —  sap van 3 biologische citroenen  —  

rasp van 1 biologische citroen  —  110 g suiker  —  25 ml water 

Kwark: 400 g zijden tofu  —  ¼ tl vanille-extract  —  snufje gemalen zeezout

Cookie dough: 6 dadels  —  60 g havermout  —  50 g amandelen met velletje  —   
1 el kokosbloesemsuiker  —  snufje gemalen zeezout

   keukenmachine of blender  —  kleine steelpan

S O J A - C I T R O E N K W A R K  M E T  C O O K I E  D O U G H

Lemon curd
1.  Meng de cashewnoten, het zout, citroen-

sap en de -rasp, suiker en het water in 
een keukenmachine of blender en mix 
tot een gladde massa.

2.  Doe het mengsel in een kleine steelpan. 
Laat dit op middelhoog vuur 10 minuten 
al roerend indikken. Laat afkoelen. 

3.  Als het mengsel te stevig geworden is, 
kun je een klein beetje water toevoegen 
en het geheel nog even opwarmen.

Kwark
1.  Meng de zijden tofu met het vanille- 

extract en zout in een keukenmachine 
en mix tot een gladde massa. 

2.  Voeg de helft of driekwart van de lemon 
curd toe en meng goed. Houd de rest 
van de lemon curd apart.

Cookie dough
1.  Meng de dadels met de havermout, 

amandelen, kokosbloesemsuiker en  
het zout in de keukenmachine tot een 
plakkerig deeg. Dit duurt circa 5-10  
minuten. Blijft het deeg te zacht?  
Voeg dan wat extra havermout toe. 

2.  Haal het deeg uit de machine en  
ver kruimel tot grove stukjes. Bewaar  
tot serveren in de koelkast. 

Serveer de citroenkwark met de over - 
ge bleven lemon curd en de cookie dough.

Y O G H U R T  &  R O O M
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FOR MORE INFORMATION:
Sascha Duijvestijn, Foreign Rights
foreignrights@gottmer.nl
Phone +31 (0) 23 54 11 109

GOTTMER PUBLISHING GROUP
Zijlweg 308, 2015 CN Haarlem 
The Netherlands
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Altamira Spiritualiteit voor kinderen

Droomavontuur 
Verhalende meditaties voor kinderen
Rosalinda Weel & Ruth Hengeveld (ill.)
Vliegen naar onbekende planeten, kletsen met een ijsprinses of op bezoek bij een stok-
staartjesfamilie? Dat kan allemaal met de avontuurlijke meditatieverhalen van Rosalinda 
Weel. In Droomavontuur neemt zij kinderen vanaf 5 jaar mee op speelse en fantasievolle 
droomreizen, die hen helpen zelfvertrouwen te ervaren, tot rust te komen en in slaap te 
vallen. Door de opbouw van de verhalende meditaties worden kinderen gestimuleerd om 
met hun aandacht naar binnen te keren en weg te dromen bij de schitterende illustraties van 
Ruth Hengeveld.

Rosalinda Weel is auteur, yoga- en meditatiedocent. Ze is oprichter van de eerste gespecia-
liseerde beroepsopleiding voor kindermeditatiedocenten: De Kindermeditatiedocent. 
Ruth Hengeveld is illustrator van kinderboeken. In haar illustratiewereld van ecoline, pot-
lood, zachte lijnen en frisse kleuren is alles mogelijk.

22 x 27 cm, 72 blz.
Gebonden, full colour 
geïllustreerd
Leeftijd vanaf 5 jaar 
Verschijnt oktober 2022
ISBN 978 94 013 0546 4
NUR 213, 728

€ 17,99
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Original title:  
Droomavontuur
17 x 24 cm
72 pages
Hardback,
full colour, illustrated
October 2022

English sample
translation available

Spirituality for Children

Dream Adventures
Rosalinda Weel &  
Ruth Hengeveld (illustrator)
Would you like to fly to unknown planets, chat to an ice princess or visit a 
family of meercats? All of this and more is possible with Rosalinda Weel’s 
adventurous guided meditation stories. In Dream Adventures Rosalinda 
takes children from five years old and upwards on imaginative and play-
ful dream journeys, which will help them to experience more confidence, 
relax and fall asleep. The structure of the guided meditations encourages 
children to turn their attention to their inner world and completely immerse 
themselves with the help of with the stunning illustrations by Ruth  
Hengeveld.

Rosalinda Weel is an author and yoga and meditation teacher. She is the 
founder of De Kindermeditatiedocent, the first specialised training pro-
gramme for child meditation teachers. Ruth Hengeveld is an illustrator 
of children’s books. With ecoline, pencil, soft lines and fresh colours, she 
creates worlds in which anything is possible.

• Imaginative 
stories and 

beautiful 
illustrations

• Helps children’s 
mental health

• For children 
from 5 and 

upwards and 
their parents/

caregivers

Guided meditation stories for children



Dream meditation - Warm heart

Do you want to feel the warmth in your heart too?
Make yourself comfortable by sitting or lying down.

Put your hands together and rub them. 
Keep rubbing your hands together until they feel lovely and warm.

Now place your hands on your heart.
Shut your eyes.

Feel the heat from your hands flowing to your heart.
Imagine the heat is made of gold and your entire heart is made of gold.

The warm gold dust is now flowing from your heart to the rest of your body. 
You are now completely made of gold.

Keep on lying down or sitting until you feel ready to open your eyes again.

27

  De gouden pot  
  onder de regenboog
   Ik ben magisch

Daan tuurt uit zijn slaapkamerraam. Hij woont aan een 	etspad met daarlangs een 
lange gracht met helderblauw water. Hij kijkt graag naar alle mensen die langs-
	etsen en ook naar de eendjes die rondzwemmen en snateren. Het zonnetje schit-
tert vandaag in het water. Normaal gesproken wordt Daan altijd rustig als hij naar 
buiten staart. Maar vandaag lukt het niet. Hij voelt zich onrustig. En als hij zich  
zo voelt, wiebelt hij met zijn rechterbeen, friemelt hij met zijn vingers en heeft hij 
kriebels in zijn buik en een hoofd vol gedachten. O, wat zou hij zichzelf graag wat 
rustiger voelen.
Hij heeft dat nog niet gedacht of het begint opeens te regenen. Hij hoort de drup-
pels tikken tegen het raam, steeds sneller en steeds harder. Hij zoekt naar de 
regenboog in de lucht, want hij weet dat die kan verschijnen als de zon en de regen 
er tegelijkertijd zijn. En ja hoor, dan ziet hij een prachtige regenboog! Eerst is die 
nog maar heel licht te zien in de lucht, maar dan worden de kleuren steeds feller. 
De hele regenboog is te zien en gaat precies over de gracht voor zijn huis. Zo’n 
mooie regenboog heeft hij nog nooit gezien.
Maar dan wordt het nog mooier. Hij hoort een stem zeggen: ‘Daan, doe het raam 
open en spring op de regenboog. We gaan samen op droomavontuur.’ Daan doet 
het raam open om te horen wie dat zegt, maar hij ziet niemand. En dan hoort  
hij weer een stem: ‘Kom mee en spring op de regenboog!’ Dan ziet hij tot zijn 
verbazing een lief klein meisje op de regenboog staan. Ze roept: ‘Dit is de magi-
sche regenboog. Je hoeft alleen maar diep in en uit te ademen en je springt er 
vanzelf bovenop.’ 
Daan twijfelt geen moment. Hij ademt heel diep in en als hij uitademt, springt  
hij door de lucht op de regenboog. Hij staat nu boven op de regenboog!

Zie jij ook een mooie regenboog? Adem maar diep in en als je uitademt, 
spring je er ook bovenop.

43

  Piv en de droomvlinder
   Vlieg naar je dromen

Piv loopt in de bloementuin van haar oma. Samen met haar lichtbruine hondje 
wandelt ze langs de kleurige bloemen. Ze wordt er altijd heel blij van, net als haar 
oma. Haar oma is elke dag in de tuin te vinden om de bloemen en planten te 
verzorgen. En als Piv er is, vertelt ze er van alles over. Zo weet Piv veel namen van 
bloemen en ook wanneer je het best de zaadjes kunt zaaien en de bloemen kunt 
snoeien. 
Nu loopt Piv langs de lavendel en blijft even staan om eraan te ruiken. Ze wordt er 
altijd zo rustig van. Haar oma heeft verteld dat als ze de lavendel vasthoudt tussen 
duim en wijsvinger en er licht langs wrijft, de geur extra lang op haar vingers blijft. 
Dus dat doet ze. Daarna gaat ze even zitten, sluit haar ogen en ruikt nog even aan 
die �jne lavendelgeur. Ze wordt er heerlijk ontspannen van. Ook haar hondje gaat 
lekker bij de lavendel liggen, met zijn ogen dicht.

Ga ook lekker zitten in de bloementuin. Strijk met je vingers zachtjes 
langs de bloemblaadjes. Sluit je ogen en ruik de heerlijke geur aan  
je vingers.

Als Piv haar ogen langzaam opent om weer terug naar haar oma te gaan, ziet ze 
een heel bijzondere vlinder vliegen. Zo’n mooie vlinder heeft ze nog nooit gezien. 
Deze vlinder is net iets groter dan andere en heeft prachtige helderblauwe vleugels. 
Ze gaat staan om de vlinder beter te bekijken en te volgen. Hij vliegt van bloem tot 
bloem en blijft af en toe langer in de lucht �adderen. Soms maakt hij een paar 
cirkels om Piv heen, alsof hij wil zeggen: volg mij maar. Piv huppelt vrolijk achter 
de vlinder aan. Ze geniet van de sierlijke, lichte bewegingen die de vlinder in de 
lucht maakt.
Terwijl Piv de vlinder blijft volgen, merkt ze dat de natuur om haar heen begint te 
veranderen. Ze ziet steeds meer mooie grote bomen en voor ze het weet loopt ze 
in een prachtig bos. Ze ruikt de heerlijke bosgeur en hoort de blaadjes en takjes 
onder haar schoenen knisperen. Ze volgt nog steeds de helderblauwe vlinder. Als 
Piv niet snel genoeg is, blijft de vlinder even wachten op een tak om daarna weer 
verder voor haar uit te vliegen.

Inside examples Dream Adventures



Original title:  
Born to change the 
game
13,5 x 20,5 cm
208 pages
Paperback
June 2022

English sample  
translation available

Psychology, Women Empowerment

Authentic leadership for women 
– a unique coaching method

Born to Change the Game
Authentic leadership for women
Carla Clarissa
Born to Change the Game is the inspiring and practical book for women 
who want to develop and discover their inner authority and leadership 
qualities. Using Carla Clarissa’s unique coaching method known as the 
Journey to Wholeness, which puts your mind, body and soul at the heart 
of the process, readers learn to liberate themselves from rigid ideals of 
femininity and open themselves up to their own unique female authentic-
ity and intelligence. Born to Change the Game is perfect for women who 
are looking for practical tools to develop their leadership qualities. By 
sharing inspiring stories and providing coaching exercises, Carla Clar-
issa helps women become strong role models. Born to Change the Game 
is a must-have for every empowered woman.

In Born to Change the Game Carla Clarissa shares specific tasks and 
practical tools, and most importantly of all, inspiration on how to become 
an authentic and empowered role model. This is her first book.

• Unique take on 
the development 

of leadership 
among women

• Coaching 
technique 

integrating  
body, mind & 

soul

• Practical 
tools for women 

in masculine 
organisational 

cultures

Carla Clarissa (Carla van Stralen, 1977) received her Masters of Science degree in Man-
agement from Nyenrode and has worked in the corporate world for twenty years. By 
her 22nd birthday, she was the youngest consultant at a well-known consultancy firm 
and when she turned 30, she was on the board of a large energy company. By the time 
she was 32, she was responsible for leadership development and a culture change in a 
top company with seven thousand employees. She has also taken coaching courses in  
London and San Francisco. She founded a coaching agency for female leaders in 2016. 
As a result, she has built up an enthusiastic and close-knit network of high-achieving 
women working at international companies such as ABN Amro, FrieslandCampina, 
KPN, Huawei and Jacobs Douwe Egberts. Carla is a much sought-after speaker.



Return to Self-love - Card Set
52 Inspirational Cards For Loving Life  
and Yourself
Rosalinda Weel
Unconditional love starts with yourself. In this beautifully designed box 
you will find 52 cards with inspiring quotes about self-love. The quotes 
help you explore who you really are, what you really long for in life and 
what you can do to improve your self-love. With this set, inner peace, joy 
and love are within reach. The enclosed booklet contains instructions on 
how to use the cards and explains the meanings of the quotes.

Rosalinda Weel is a spiritual coach, a yoga and meditation trainer and 
a self-love expert. Her source of inspiration and overall message is the 
power of inner peace, happiness and love.

52 GELUKSKAARTEN
& INSTRUCTIEBOEK

Rosalinda Weel

52 INSPIRATIEKAARTEN 
VOOR EEN LICHT 

& LIEFDEVOL LEVEN

Rosalinda Weel

PsychologyBody, Mind & Spirit

Overcoming Fear and Anxiety
Arentina Drenth & Josselin Bijl (ill.)
We all have fears and anxieties to a greater or lesser degree. Fear and 
anxiety of flying, of confined spaces, of the coronavirus, of spiders, social 
fear or the fear of dying. In this book, author Arentina Drenth helps  
you to draw up a plan of action that will help you overcome your fear and 
anxiety. With her straightforward and accessible phrasing, everyone can 
get started with her practical tips and exercises. The scientific theory that 
is used is clearly explained and clarified with illustrations.

Arentina Drenth is a healthcare psychologist, behavioural psychothera-
pist and EMDR practitioner specializing in anxiety, depression, trauma, 
sleep and stress. She is dyslexic, which is why she converts her scientific 
knowledge into accessible books for everyone.

Other card sets from 
Rosalinda Weel

Love Is 
The Answer

Dare to Be 
Happy

Over 
7000 
copies 
sold!

Original title:  
Angst overwinnen  
doe je zo
22 x 17 cm
160 pages
Paperback

English sample  
translation available

Original title:  
Terugkeer naar  

zelfliefde
10,7 x 15,3 x 2,3 cm

52 cards and  
a booklet of

32 pages

English sample  
translation available



Too Young to Burn Out
Nienke Thurlings
One in seven people experience a burnout and these figures are shock-
ingly high among millennials in particular. This group suffers from 
choice related stress, increasing pressures in the workplace and high 
expec tations related to having a healthy social life. This book is for 
(young) people already suffering from a burnout as well as those who 
want to avoid one or who are simply interested in having a more ener-
getic life. Nienke Thurlings relies on the key wisdoms of the heart, mind 
and body in Too Young to Burn Out. With the help of tests, exercises and 
meditation, she engages readers to discover what really matters to them. 

Nienke Thurlings is a social psychologist and group coach. Having 
experienced a burnout herself at the age of 24, she now helps coach and 
train others to deal with the pressures of the digital age and a society 
obsessed with achieving.

9,5 x 14 cm
40 cards and a  
booklet of 64 pages
Boardbox

Body, Mind & SpiritBody, Mind & Spirit

Too Young to Burn Out - Cards

In addition to the book, there is also a set of cards available. These cards 
can help you understand your feelings more, often one the hardest things 
when you are experiencing a burnout. The 40 inspirational cards with 
quotes and the instruction booklet can be used as an instrument for con-
versation with friends, family or a partner or for self-investigation.

Original title:  
Jong burn-out
13,5 x 21 cm 

224 pages 
Paperback 

English synopsis 
and table of 

contents available

•  Burn-out is 
a common 
phenomenon 
among 
millennials 

•  Five easy steps 
to attaining 
more energy 

•  Get your fire 
back! 
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Original title:  
Zeilen trimgids
13,5 x 21 cm
128 pages
Paperback
October 2022

English sample 
available

Nautical
A guide to the impact of  

aerodynamics and how best  
to apply it in practice

Sailor’s Guide to Sail Trimming
How to get the best performance  
out of your boat 
Geert Folkertsma 
Out on the open water, sailors constantly focus on the wind and their 
sails. Whether this means altering the trim every five minutes to best suit 
the conditions or setting the sails just once and leaving it in the hands 
of the gods, the intention behind any action is to have the boat do what 
you want in any given situation. The Sailor’s Guide to Sail Trimming con-
tains everything you need to know about how the different forces of water 
and wind drive the boat and what you can do to harness these forces to 
your best advantage. Not only does the book outline practical tips on how 
you can sail faster and with greater comfort, it also gives you the context 
behind the reasons why. 

Geert Folkertsma is a lecturer in robotics at the University of Twente 
and loves explaining complex matters in a clear and accessible way, 
whether that be to his students or webinars attended by sailors and other 
enthusiasts. He also contributes articles to Zeilen Magazine. When he 
 discovered sailing five years ago, he found his theoretical knowledge 
about the impact of forces and aerodynamics to be great help.  F olkertsma 
knows how to share his wisdom in a fun way to his readers.

• Features 
explanatory 
illustrations 
drawn by the 

author

• The ultimate 
guide for sailors 
who want to sail 
faster, safer and 

with greater 
comfort 

1.  Het zeil buigt de wind af. De 
inkomende wind komt zo’n 30 
graden van voren in, maar het 
strak aangetrokken zeil kan de 
luchtstroom nog net iets verder 
naar achteren afbuigen. 

2.  Net als bij een vliegtuigvleugel 
wekt het vleugelprofiel van het 
zeil lift op en ondervindt het 
wrijving (drag). 

3.  De twee krachten kunnen 
opgeteld worden tot een totaal-
kracht. Die wijst (gelukkig) een 
klein beetje naar voren. 

4.  Deze kracht wordt via de mast, 
verstaging en schoten overge-
dragen op de boot. (Het doet er 
nu even niet toe of dat precies 
op het zwaartepunt is, en hoe 
het met de balans van de boot 
zit; dat komt in het hoofdstuk 
Balans en stabiliteit.) 

5.  De totaalkracht heeft een forse 
zijwaartse component, die gro-
tendeels wordt gecompenseerd 
door de kiel. (Hoe? Komen we 
op terug, in het hoofdstuk Kiel 
en koers.) Er is ook een kleine 
voorwaartse component: we 
varen naar de wind toe! 

En zo zie je dat het de vleugel-
werking van het zeil is die je aan 
de wind varend verder helpt.

Net als voor een vleugel geldt ook voor een zeil dat ‘oneindig lang’ (hoog en 
smal) gunstig is, omdat de negatieve randeffecten dan minder groot zijn. 
Niet voor niets is een smalle fok (kort onderlijk) beter in hoog aan de wind 
varen. En hoe dichter het zeil op het dek zit, hoe minder druk onderlangs ‘ont-
snapt’.

Uit de voorgaande figuren blijkt wel dat de drag op het zeil de boot 
afremt (de pijl wijst naar achteren), en dat van de lift slechts een klein 
deel voorwaarts gericht is. Dat gedeelte trekt de boot naar voren; de 
rest is een zijwaartse kracht. Die lateraalkracht trekt de boot scheef 
(helling) en zorgt ervoor dat 
je verlijert. Om een beetje lek-
ker aan de wind te kunnen 
zeilen moet het zeil dus veel 
lift en weinig drag opwekken.
Ter vergelijking zie je nog-
maals dezelfde figuur, maar 
nu met ruimere wind. De 
wind komt, zoals dat heet, iets 
voorlijker dan dwars binnen; 
de boot vaart ongeveer halve 
wind. Een lekker koersje, en je 
ziet waarom: de lift op het zeil 
wijst bijna recht naar voren, het grootste gedeelte van de totaalkracht 
zorgt voor voorstuwing en je maakt grote snelheid met weinig helling. 
Tenminste, als de vleugelwerking een beetje in orde is. De drag wijst 
tenslotte nog naar achteren.

De richting van de liftkracht verklaart het op het eerste gezicht vreemde 
verschijnsel dat een zeilboot aan de wind veel meer helling maakt dan met 
halve wind: ze wordt niet plat geblazen door wind van de zijkant, maar plat 
getrokken door de liftkracht!

Het is duidelijk dat hoog aan de wind zeilen alleen mogelijk is door  
de vleugelwerking van het zeil, en zelfs bij ruimere koersen werkt het 
zeil als vleugel en wordt de boot naar voren getrokken door de lift. 
Kortom: het is essentieel om de lift-dragverhouding zo hoog mogelijk 
te maken door een efficiënte vleugelvorm. Dat gegeven levert twee 
belangrijke vragen op:
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De krachten onder water – laten we die even waterkracht noemen – 
grijpen gemiddeld aan rond de kiel, in het lateraalpunt. Onder helling 
verplaatst het lateraalpunt zich altijd: het schip ligt aan één kant die-
per dan aan de andere kant, dus de vorm van het onderwaterschip is 
asymmetrisch en de hydrodynamische krachten grijpen net ergens 
anders aan. (Hoe en waar precies is afhankelijk van de rompvorm; dat 
voert te ver voor dit boek.)

De richting van de zeilkracht is afhankelijk van de koers: hopelijk zo 
veel mogelijk naar voren, maar bijna altijd met een zijwaartse compo-
nent. Die zijwaartse component is groter naarmate je hoger aan de 
wind vaart, door de hoek van de zeilen. In de figuren in dit hoofdstuk 
gaan we uit van een aandewindse koers, omdat de boot dan vaak loef-
gierig wordt en je dus actiever met de balans bezig moet zijn.
De waterkracht is even groot als en tegengesteld aan de zeilkracht, 
omdat voor–achter en links–rechts automatisch balanceert. In de  
volgende figuur is in het bovenaanzicht te zien dat de plaats (zeil-  
en lateraalpunt) en richting van de krachten zorgen voor een licht 
oploevend koppel: als je je telefoon weer als zeilboot neemt en deze 
stuurboord van de mast schuin naar voren duwt en bakboord van de 
mast schuin naar achteren, dan draait de telefoon naar bakboord, 
naar loef.
Waar het draaipunt precies ligt, is niet eens relevant: als de werklij-
nen van de totale krachten niet over elkaar liggen, dan genereren ze 
altijd een koppel. Het draaipunt ligt dan waarschijnlijk ergens tussen 
zeil- en lateraalpunt in.

Om de balans van de boot te beïnvloeden verander je het zeil-
punt door met de balans van de zeilen te spelen. Vier je de 
grootschoot, of – wat extremer – reef je het grootzeil, dan 
neemt de druk in het grootzeil af. Het zeilpunt verplaatst dan 
naar voren, richting het voorzeil. In de volgende figuur zie je 
dat de zeilkracht daardoor vóór de waterkracht komt en het 
koppel laat de boot afvallen.

Laat je juist de fok wat gaan of reef je hem, dan verplaatst het 
zeilpunt richting grootzeil, naar achteren dus, en zorgen zeil- 
en waterkracht samen voor een sterker oploevend koppel.

Wat er bij deze sturende werking van de zeilen gebeurt, is dat 
de kracht in groot- of voorzeil kleiner wordt gemaakt. Dat kan 
dus door de schoot te vieren of te reven, maar bijvoorbeeld 
ook door het zeil vlakker te trimmen en zo minder druk op te 
bouwen. Daarom helpt het doorzetten van het achterstag en 
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Original title:  
Samen de boot in
17 x 24 cm
96 pages
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Nautical

All Hands on Deck
Sailing Activity Book
Lisette Vos & Ingrid Robers (ill.) 
All Hands on Deck inspires young sailors to discover everything they 
need to know about boats and sailing. It’s also about learning to be alert 
when you’re out on the water.

The character Sailor Taylor takes kids on an enjoyable excursion: from 
sailing regulations to charting a course, from tying knots to studying 
clouds.

• Teaching  
children about 

boating and  
sailing in a  

fun way

• Guaranteed 
hours of sailing 

pleasure with the 
entire family
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--         ---------------------                     -----------
Huisregels, strafregels, spellingsregels: hoeveel 
regels zijn er wel niet? Je vindt ze vast niet 
allemaal even leuk, maar ze zijn er vaak niet voor 
niets. Op het water is dat niet anders. Als elke 
schipper zich aan de vaarregels houdt, is het 
voor iedereen leuker en veiliger op het water. 
Varen doe je samen! 

Als jij lekker wilt gaan varen, is de kans groot 
dat je niet de enige bent die dat bedacht heeft. 
Onderweg kun je van alles tegenkomen. Van klein 
tot groot: surfers, kano’s, roeiboten, zeilboten, 
speedboten, rondvaartboten, duwbakken, 
vrachtschepen. Noem maar op. Dat maakt het 
natuurlijk extra gezellig op het water maar het 
is niet de bedoeling dat iedereen kriskras door 
elkaar heen gaat varen. 

Anders dan op de weg staat op het water niet 
precies aangegeven waar iedereen mag varen. En 
op het water kom je ook geen stoplichten tegen 
die je vertellen of je wel of niet door mag. Hoe 
moet dat nu? Gelukkig zijn er vaarregels waaraan 
iedere schipper zich moet houden. 

bootboek.indd   28 21-05-18   15:56

--------------------------------------------------------------------------------------------

41

Waar 
gaan we 
naartoe?

Stippel je vaarroute uit  
Je weet nu dat je op verschillende manieren de weg kunt vinden op het 
water. Weet jij al waar je het liefst naartoe zou willen varen? Ik zou het wel 
weten, maar jij mag het zeggen! Pak de waterkaart maar. En vergeet het 
kompas niet, dat kan je helpen om de weg te vinden. 

     --------              -------------

bootboek.indd   41 21-05-18   15:56

17 x 24 cm
96 pages
Juni 2018
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Quotes from children in Flying Fish:
Arthur (aged 10): 
‘ I especially enjoyed Chapter 2 which tells you all about 
How Boats Work. I also kept checking on how to tie some  
of the hitches and knots as I had forgotten some of them.  
The instructions are really easy to follow.’

Daisy (aged 12): 
‘ The quiz at the end was really fun, but I am not sure  
I would use the journal as it feels wrong to write in such  
a nice book. I would be really happy if someone gave  
me this book as a present and I think some of my  
friends would like me to give it to them.’

Teaching children about 
boating and sailing in a fun 
way, guaranteed hours of 
sailing fun with the entire 
family

‘ All Hands on Deck is a nice-looking 
book and the contents page immediately 
makes it all sound exciting and not 
intimidating.’
– Flying Fish, Ocean Cruising Club

Rights sold: World English 
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Nautical

Travelling on the Hope
From a Dream to Six Years at Sea 
Joshua van Eijndhoven 
Joshua van Eijndhoven is twenty-four when he pushes aside his career 
plans and instead decides to follow his dream. He buys a sailboat and 
sets out on the high seas. On the Cape Verde Islands, he falls in love 
with Kátia. They sail onwards together, coming up with all different ways  
to earn money to take them yet another step further around the world. 
Travelling on the Hope is an inspiring story about dreams, love and the 
magic of a trip around the world on a limited budget with barely a plan.

After his voyage Joshua founded and is now managing director of the 
Voja Travel organization. His primary goal is to create a permanent pos-
itive impact on the world. His organization works with local people only.

Plastic Soup Surfer
How One Person Can Make a Difference
Merijn Tinga 
Biologist and artist Merijn Tinga, aka the Plastic Soup Surfer, has been 
undertaking special activities and expeditions to raise awareness of 
the global plastic problem since 2014. He surfed along the Dutch North 
Sea coast on a kite surfboard and paddled down the Rhine on a sup-
board, both made from plastic litter. His actions lead to great results:  
from the first of July 2021 there is a deposit on small plastic bottles in the 
Netherlands, and a deposit on cans starts per 2023.

Other achievements are the costless collecting of waste at schools to 
recycle per 2023, the Plastic Avengers manifest and the Cup Count Cam-
paign against disposable cups. 

Plastic Soup Surfer is the special travelogue of one person who decides to 
take action. From expeditions on the rough seas to politics and business, 
Tinga takes us along on his adventure. His remarkable journey, which 
started on the beach of Noordwijk, ends up in a battle against the entire 
system. It’s a hopeful story with highs and lows that shows that everyone 
can make a difference.

• Featured  
in CNN  
International 
‘Going Green’ 
Merijn Tinga, 
biologist and 
artist, raises 
awareness for 
the global  
plastic problem

Join and become ‘plastic smart’

Inspiring story  
about setting 
out on a journey, 
without a 
definitive plan
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Joshua van Eijndhoven

Beste Mark,
 
Bijgaand het excel-bestand met daarin de fotoplaatsing + bijschriften van de foto’s in 
‘Op reis met de Hope’.
Tevens in de mail hieronder de downloadlink naar alle foto’s via WeTransfer.
 
Volgens mij wijzen de foto’s voor in de beide fotokaternen zichzelf, zie de mapjes Ka-
tern 1 en Katern 2.
 
Voor het omslag, zie het mapje Flappen en Achterkant:
De foto genaamd ‘achterkant’, genomen vanuit de mast van Hope, lijkt me geschikt 
voor het achterplat. Dan wel staand gemaakt, dus een kwartslag gedraaid. Dan zou 
je even moeten kijken of je dan aan de zijkant voldoende ruimte overhoudt voor de 
achterplattekst.
Flap achter kan de foto ‘Tonijn aan de haak’ worden, met een tekstje over Joshua zelf.
Flap vóór kan een drietal foto’s worden, te weten ‘Suwarrow’, ‘flap 1.1’ en ‘flap’. De foto 
‘flapp’ valt af.
 
Achterplattekst, tekstje over Joshua en barcode volgen.
 
Zou je met dit materiaal alvast een opzetje voor het omslag kunnen maken?
 
Hartelijke groeten,
Casper

www.hollandia-boeken.nl
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