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De Scheepstoeter is deze keer – en dat is zeer zeker de allerlaatste keer, hebben nagenoeg honderd 
procent van de medewerkers in niet mis te verstane bewoordingen laten weten – opgemaakt met 
behulp van de Atari 2600 en is daarna maanden later en heel zeer veel onnodige omwegen 
getransporteerd vanuit de splinternieuwe studio in onze jammerlijk van beer puttende hoofdstad in 
opeenvolgende lettercombinaties… wat een gedoe en schade die dit betekent voor de o zo florerende, 
maar jonge uitgeverij van wie u waar nu dit exemplaar krijgt toegereikt.  
 
In dit nieuwe exemplaar nog een keer, drukte en gemoedstoestanden indachtig, ‘hoe kan ik me 
uitschrijven voor deze nieuwsbrief’ (stuur deze mail terug en vermeld ergens de woorden ‘nee 
bedankt’) en tot slot het – nu vooral – vertrouwde colofon: Het klompje dat op het water dreef. 
 
  
Tanker Boot in de media 
 
Communicatie, vakblad voor communicatieprofessionals, besteedde in zijn septembernummer 
aandacht aan de twee eerste uitgaven van uitgeverij Tanker Boot: Krantje kopen? en Ten gunste van 
struweelontwikkeling (uit de serie Reisdocumenten). Deze, en eerder verschenen artikelen in de 
media, krijgen nog steeds een plekje op www.tankerboot.nl, maar eerst zijn er andere prioriteiten.  
 
  
Het meisje met de linkerhanden is niet meer 
 
December verschijnt van de Olga Polskin ‘Het meisje met de linkerhanden is niet meer’. De bundel 
bestaat uit 21 zeer korte verhalen, geschreven in de periode 1998-2008. Olga Polskin heeft eerder 
gepubliceerd in het Eerste Pekelder Tijdschrift, De Brakke Hond, Zone 5300 en Lava Literair. Dit is 
haar langverwacht debuut. 
 
 
Bestellen 
 
Voor degenen die boeken willen bestellen: ga naar www.tankerboot.nl. Olga Polskin - Het meisje met 
de linkerhanden is niet meer (TB03) kost slechts € 9,50. Nummer 1 uit de reeks Reisdocumenten, 
Krantje kopen? (TB01), kost nog slechtser € 6,50 en nummer 2 uit de serie Reisdocumenten, Ten 
gunste van struweelontwikkeling (TB02), kost het allerslechtst… voor maar € 4,50 bent u de gelukkige 
eigenaar. En dit zijn allemaal prijzen inclusief verzendkosten. 
  
 
Olga Polskin Foundation 
 
In een wereld waarin boosheid en verdriet zo zijn, is Olga Polskin met haar geluk niet bij de grote 
pakken gaan zitten. De weelde die haar, op welke wijze dan ook, ten deel is gevallen, heeft zij 
voorbestemd voor hele bijzondere kinderen… kinderen met het pirouettecomplex. 
 
Kinderen met het pirouettecomplex zijn niet zielig of eenzaam, kinderen met het pirouettecomplex 
hebben alleen een bijzondere eigenschap… ze staan volstrekt onverwacht en willekeurig op één been 
en schreeuwen gedurende zestig seconden, of langer als de adem daartoe reikt. 
 



Tientallen ouders, wereldwijd, ondervinden dagelijks de hinder van een kind dat plotseling op één 
been gaat staan en een volle minuut de longen uit zijn lijf gaat schreeuwen. In de supermarkt… het 
eerste kennismakingsgesprek… op de receptie van een feestelijke gelegenheid. 
 
Olga Polskin heeft zich het lot van kinderen met het pirouettecomplex aangetrokken en heeft haar 
eigen fonds opgericht om juist deze kinderen en hun nabije ouders te steunen. Juist nu, juist in deze 
periode. Kinderen met het pirouettecomplex. Voor even leuk… voor altijd vervelend. 
 
Uitgeverij Tanker Boot steunt op haar beurt zijn geliefde autora door van elke bestelling die u doet de 
frankeerkosten door te bestemmen aan de Olga Polskin Foundation. 
  
 
Uitgeversverwachtingen 2010  
 
Het jaar 2010 zal niet alleen bekend staan om zijn prachtige zomer en romantische herfsttinten. Nee. 
In 2010 verschijnen twee nieuwe publicaties van uw zo geliefde uitgeverij Tanker Boot. 
 
De eerste uitgave betreft het eerste deel uit de Experimentenreeks. Wat gebeurt er als er een brief 
wordt gestuurd naar een fictieve organisatie, gevestigd in alle 193 hoofdsteden van even zovele 
landen? En welke brieven komen dan terug? Uitgeverij Tanker Boot heeft dit experiment uitgevoerd; 
het resultaat is te zien in: Coure international de Navigation (TB04). 
 
Ook verschijnt in dit bijna-schrikkeljaar het derde deel uit de nu al legendarische serie 
Reisdocumenten: Tot hogere omzet en marktaandeel (TB05). Dit reisdocument betreft wederom een 
in de trein gevonden instructie, deze keer hoe medewerkers van een warenhuis geleerd wordt de 
kleding zo op te hangen dat de verkoop ernstig wordt gestimuleerd. 
  
 
Niet bij vis alleen 
 
Ook in dit jaargetijde krijgt de bemanning weer van alle kanten steun voor haar belangrijke 
werkzaamheden en vreest zij piraat noch kaper.  
 
De voltallige maatschap bedankt Ekaterina Assoian (Assoianen & Lipovsek, Amsterdam) voor de hulp 
bij de Russische vertaling van een van de verhalen van Olga Polskin; Maurice Lensink (drukkerij 
Heijnis & Schipper, Zaandijk) voor het drukken van de derde uitgave en het eindejaarsboekje, en 
Geeke Voortman (Wie maakt het, Amsterdam) voor het ontwerpen en vormgeven van beide 
publicaties. 
 
Uiteraard kunt u uitgeverij Tanker Boot steunen door een boek te bestellen voor uzelf of mensen van 
wie u houdt of zij van u; ga naar de site www.tankerboot.nl en bestel zo’n prachtig sieraad voor uw 
boekenkast. 
  
 
Het klompje dat op het water dreef 
  
De Scheepstoeter wordt geheel belangeloos verzorgd door de schippers van Tanker Boot. 
 
Het volgend nummer verschijnt in het voorjaar van 2010 en wordt dan opgemaakt met behulp van 
weer een geheel ander sieraad uit ons roemrucht computerverleden. 
Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief, druk op reply en vermeld ergens de woorden ‘nee 
bedankt’. Wilt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief, stuur een mailtje naar info@tankerboot.nl 
onder specifieke vermelding van ‘ja graag’. 
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