
  
Vriend van het Moeilijke Boek – maart 2014 

 
 
 

Word Vriend van het Moeilijke Boek  
 
 
 

 
  
 
 
Vriend van het Moeilijke Boek 
 
 
Als Vriend van het Moeilijke Boek draagt u uitgeverij Tanker Boot 
(www.tankerboot.nl) een warm hart toe. Tanker Boot kan dan 
moeilijke of onbegrijpelijke publicaties blijven uitgeven. 
 
Word nu Vriend van het Moeilijke Boek en ontvang als gratis 
welkomstgeschenk de Russische vertaling van Het meisje met de 
linkerhanden is niet meer, het debuut van Olga Polskin – Ne stalo 
devotsjki-nevyroetsjalotsjki is zojuist verschenen. 
 
Als Vriend van het Moeilijke Boek steunt u Tanker Boot en tekent u 
automatisch in op de eerstvolgende uitgave (verwachte 
verschijningsdatum najaar 2014). Deze uitgave ontvangt u dan 
gratis. Bij levering kunt u zich weer inschrijven voor een volgende 
uitgave (optioneel) of het bij deze ene keer laten (automatisch). 
 
 
Eerstvolgende uitgave van Tanker Boot 
 
De eerstvolgende uitgave van Tanker Boot is: Coure Internationale de Navigation. Hoeveel brieven 
komen terug als je deze stuurt naar een fictieve organisatie, gevestigd in alle 193 hoofdsteden van 
evenzovele landen? En hoe zie de enveloppen er dan uit?  
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Tanker Boot heeft dit experiment uitgevoerd in 2008. Van de 193 enveloppen die op 4 juli 2008 in Den 
Haag op de bus zijn gedaan, werden er 107 als onbestelbaar geretourneerd naar de afzender. De 
eerste teruggestuurde envelop arriveerde op 9 juli 2008, de laatste op 4 april 2009.  
 

 
 

 
 
Hoe wordt u Vriend van het Moeilijke Boek? 
 
U wordt Vriend van het Moeilijke Boek door € 25 over te maken op ING-rekeningnummer 5099560 
(NL40INGB0005099560) ten name van Tanker Boot in Haarlem onder vermelding van ‘Vriend’, uw 
naam, adres en postcode. 
 
Voor uw bijdrage krijgt u: 

 het welkomstgeschenk: Olga Polskaja – Ne stalo devotsjki-nevyroetsjalotsjki; 
 de eerstvolgende uitgave: André Westra – Coure international de Navigation. 

 
 
U kunt ook Sponsor worden van het Moeilijke Boek 
 
U wordt Sponsor van het Moeilijke Boek door € 50 over te maken op ING-rekeningnummer 5099560 
(NL40INGB0005099560) ten name van Tanker Boot in Haarlem onder vermelding van ‘Sponsor’, uw 
naam, adres en postcode. 
  
Voor uw sponsorbijdrage krijgt u: 

 het welkomstgeschenk: Olga Polskaja – Ne stalo devotsjki-nevyroetsjalotsjki; 
 twee keer de eerstvolgende uitgave: André Westra – Coure international de Navigation; 
 vermelding als begunstiger in de eerstvolgende uitgave. 

 
 
Maar u kunt ook gewoon een boek bestellen 
 
Op www.tankerboot.nl bestelt u voor slechts € 7,50 de nieuwste TB-publicatie Ne stalo devotsjki-
nevyroetsjalotsjki. Ook eerder verschenen publicaties kunt u rechtstreeks bestellen door gebruik te 
maken van de handmatige bestelmodule. De bestellingen worden portovrij naar u toegestuurd. 
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