
PERSBERICHT  

International BIGGLES Association  

Amersfoort, 5 november 2017  

  

Presentatie Worrals van de WAAF  

Nieuwe reeks vertalingen van de auteur van Biggles 

  

De International Biggles Association (I.B.A.) houdt op zaterdag 18 

november 2017 haar  76
e
  openbare bijeenkomst voor Bigglesfans. De 

bijeenkomst zal vanaf 12:00 gehouden worden in De Bron, Vogelplein 1, 

Amersfoort. 

  

Deze openbare en gratis toegankelijke Biggles-bijeenkomst staat nu eens niet in het teken van 

Biggles. Captain W.E. Johns, de schepper van de beroemde piloot Biggles, heeft namelijk ook veel 

andere boeken geschreven. De Biggles-reeks bleek dusdanig populair dat er veel nieuwe 

aanmeldingen kwamen bij de R.A.F. Desondanks bleef er een nijpend tekort aan piloten, hetgeen de 

Engelse regering er toe bracht voortaan ook vrouwen toe te laten tot de opleiding tot piloot. Daarom 

verzocht de Britse regering Johns een reeks te  schrijven over een vrouwelijke piloot, die deel 

uitmaakte van de W.A.A.F. (Women’s Auxiliary Air Force).  Die pilote werd Joan Worralson, bij haar 

vrienden beter bekend als “Worrals”. Het verhaal waarin Worrals debuteerde, verscheen eerst in 12 

afleveringen in Girl’s Own Paper en later in boekvorm. Tussen 1941 en 1950 verschenen in totaal 11 

boeken en 3 korte verhalen over Worrals en haar onafscheidelijke vriendin “Frecks”. 

In het verhaal Worrals of the W.A.A.F. maakt de lezer kennis met Worrals. Zij is menig man te slim af 

en ontmantelt een Duits spionagecomplot. Worrals’ avonturen zijn net zo spannend als die van  

Biggles en daarom presenteren wij 18 november Worrals van de WAAF. Dit is het zevende boek dat 

volledig in eigen beheer door de I.B.A. is vertaald, geïllustreerd en uitgebracht in de Captain W.E. 

Johns Collectie.   

Deze uitgave is een paperback op A5-formaat. 

Bij de presentatie van Worrals van de WAAF  is zowel de vertaalster als de illustrator aanwezig om 

het boek desgewenst te signeren.  Daarnaast is er ook een uitgebreide Worrals-tentoonstelling met 

daarin Engelse, Canadese, Noorse, Zweedse en Italiaanse uitgaven. 

  

Natuurlijk mogen fans tijdens deze bijeenkomst ook boeken ruilen. Tevens kunnen lezers kennis 

maken met de vele andere boeken die Johns, de auteur van de Biggles-reeks schreef. Daarover is veel 

meer te lezen in het kwartaalblad van de I.B.A., Biggles News Magazine, waarvan verschillende 

exemplaren ter inzage liggen. 

  

Lees verder onder het persbericht voor het programma op 18 november.  

  

 Noot voor de redactie  

Niet voor publicatie 

  

Mocht u over deze bijeenkomst iets publiceren, dan stellen wij het zeer op prijs als u ons dat laat 

weten! 

Als beeldmateriaal voor uw publicatie is eventueel het omslag beschikbaar van Worrals van de 

WAAF: 

http://www.biggles.nl/pers/worrals-van-de-waaf.jpg 

  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

  



Paul van der Werf via pr@biggles.nl   

* Algemeen adres I.B.A. (voor publicatie): Valkenhof 22, 1761 HG Anna Paulowna  

   

Wijnand Blok                                    Paul van der Werf,  

I.B.A. Voorzitter                              I.B.A. Public Relations  

voorzitter@biggles.nl             pr@biggles.nl 

  

Website: http://www.biggles.nl / http://shop.biggles.nl 

  

Hieronder treft u het volledige programma aan van deze bijeenkomst. 

  

PROGRAMMA 18 november: 
  

12:00 uur: deuren open - toegang gratis voor leden en niet-leden 

13.00 uur: Start middagprogramma met: 

* Presentatie Worrals van de WAAF met mogelijkheid tot laten signeren door de vertaalster en de 

illustrator 
* Een tentoonstelling met internationale uitgaven van Worrals of the W.A.A.F. 

  

  

Verder: 

  

* Mogelijkheid tot ruilen Biggles-boeken 

* I.B.A. Biggles-bookshop (antiquariaat) - Nederlandse uitgaven 

* de stand met Verenigingsartikelen (met alle nieuwe boek- en stripuitgaven in het Nederlands), 

·Captain W.E. Johns Korte Verhalen. Deze tweetalige reeks van in de jaren '30 en '40 uitsluitend in 

Engelse tijdschriften verschenen verhalen voorziet in de toenemende behoefte aan het lezen van 

ook het minder bekende werk van Captain Johns! 

·De Biggles-POSTER in gelimiteerde oplage (500 stuks met 96 Nederlandse Biggles-pocketomslagen) 

* Verkoop van de nieuwe Biggles-boeken en ander werk van Captain Johns in het Nederlands: GIMLET 

VAN DE COMMANDO’S (2013), WAPENBROEDERS (2011), BIGGLES TREKT TEN STRIJDE (2010), 

BIGGLES IN FRANKRIJK (2009), BIGGLES - VLIEGER-RECHERCHEUR (2003), BIGGLES EN DE PECHVOGEL 

(2002) EN BIGGLES EN ZIJN BASIS (2001), uitsluitend verkrijgbaar bij de I.B.A. 

  

Alle Nederlandstalige Biggles-boeken en een uitgebreid assortiment Engelstalige boeken van W.E. 

Johns zijn op deze openbare bijeenkomst te koop. Voor fans is dit dus een uitgelezen kans om hun 

collectie uit te breiden of om medeverzamelaars te ontmoeten. 

  

 


