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Mooi hè, zo’n naadloze bh! 
  
Uitgeverij Tanker Boot maakt nieuwe boeken van in de trein achtergebleven teksten 
 
Bij uitgeverij Tanker Boot is zojuist de derde publicaties uit de reeks Reisdocumenten 
verschenen. Deze reeks bestaat uit documenten die door reizigers zijn per ongeluk of expres 
zijn achtergelaten in de trein, maar gelukkig meegenomen door de uitgever. Na een korte 
rustperiode worden de teksten opnieuw vormgegeven en geheel verfrist weer in de trein 
gelegd.  
 
Mooi hè, zo’n naadloze bh! 
Mooi hè, zo’n naadloze bh! is een handleiding voor het organiseren van een filiaalavond aan 
verkoopmedewerkers van een warenhuis. In de handleiding wordt uiteengezet op welke manier de 
kleding moet worden gepresenteerd, uitgebreid stilgestaan bij de rol van de Modeaanvoerder, 
aandacht geschonken aan de Gouden Moderegels we kennen en hoe de Unieke Product Kenmerken 
aan de klant moet worden gebracht: “Mooi hè, zo’n naadloze bh! Daar ziet of voelt u helemaal niets 
van tijdens het dragen.” 
 
De handleiding is gevonden op het traject Haarlem – Den Haag en wordt hier ook weer teruggelegd. 
Naast Naast het treinexemplaar, verschijnt een beperkt aantal exemplaren voor liefhebbers. Deze zijn 
te bestellen via www.tankerboot.nl. 
 
Boekgegevens 
Mooi hè, zo’n naadloze bh! Handleiding voor het organiseren van een filiaalavond W&M. 48 blz. 
€ 10,75 ISBN: 9789081277051. Vormgeving: Geeke Voortman, Wie Maakt Het (Amsterdam). Druk: 
Heijnis & Schipper (Zaandijk). 
 
Uitgeverij Tanker Boot 
Tanker Boot is de uitgeverij van André Westra voor ongerijmde uitgaven waarin taal, tekst en tekens 
centraal staan. De publicaties worden liefdevol vormgegeven en zien er typografisch zeer verzorgd uit. 
Alle uitgaven van Tanker Boot verschijnen in een beperkte oplage. 
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Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
Neem voor meer informatie over deze publicatie of voor het verkrijgen van recensie-exemplaren 
contact op met André Westra: info@tankerboot.nl of 06 – 18 18 07 20. 


