
De Bitterbal 
Snack der Snacks – Het boek en het lied 

 
Het boek is een belevenis. Het gidst de lezer over de vele wegen die leiden naar de heilige graal der 
snacks. In een ragoût van fictie en non-fictie, amusement, recepten, geschiedkunde, Voetbal! Bier! 
Bitterballen! en het keiharde zakelijke aspect is het boek een kolderieke en serieuze belevenis, de 
kroniek van het Hollandse culinaire erfgoed; de bitterbal. 
In het boek staan ook drie zeer speciale, uitgebreide recepten voor de authentieke 
rundvleesdraadjesbitterbal, de kalfsvleesbitterbal en de vegetarische bitterbal.  
 
Het lied wordt uitgevoerd door Bob Fosko. De muziek is van gitarist Thijs de Melker, de woorden van 
Fosko. Met een aanstekelijke tekst zuigt Bob Fosko de luisteraar met zijn karakteristieke stem het lied 
in. Je moet wel een bevroren bitterbal zijn wil je niet in beweging komen als het lied wordt gedraaid. De 
song bevat een refrein dat onmiddellijk blijft hangen en iedereen binnen no-time kan meezingen. 
 

 
 
Relatiegeschenk 
 
Vette versie De Bitterbal: 240 pagina’s, 19 hoofdstukken, 200 foto’s, inclusief cd b… b… bitterbal 
Tip; luxe relatiegeschenk 
 
Slanke versie De Bitterbal: 54 pagina’s, 6 hoofdstukken, 31 foto’s, inclusief cd b… b… bitterbal 
Tip; geschenk bij actieproduct 
 
Het boek en het lied zijn uniek. Het eerste in hun soort. Omdat bijna elke Nederlander een warm en 
aangenaam gevoel krijgt bij de bitterbal, is het boek met het lied, op cd bijgevoegd, het ultieme 
Hollandse relatiegeschenk.  
 
Op maat gemaakt 
Bob en Michael komen u vol gaarne de mogelijkheden voor uw bedrijf toelichten. Wilt u bijvoorbeeld 
het lied, de cover of een deel van de inhoud van het boek op maat gemaakt voor uw onderneming of 
relaties, dan denken wij daar met alle plezier in mee.  
www.bitterballen.net/boek voor uitgebreide informatie, covers, hoofdstukken en mogelijkheden. 
 

 
 

Michael Boerop  (1969) is verslingerd aan en stapelverliefd op de bitterbal. Hij beheert al ruim 
anderhalf decennium Bitterballen.net en heeft zijn ervaringen opgeschreven met het boek als 
resultaat. 
Boerop was mede-eigenaar van een bar op het Caribische eiland Isla Margarita.  
Hij werkte bij Sanoma aan o.a. Sportweek en is medebedenker van hockey.nl en Hank.  
 
 
Bob Fosko (1955) is al dertig jaar actief als acteur, muzikant, schrijver, componist, producer en 
presentator. De voorman van de spraakmakende Raggende Manne was het brein achter 
Hakkûhbar, met de hit ‘Gabbertje’ en speelde in de musicals de Blues Brothers, de Jantjes en My 
Fair Lady. De vader van Bob runde een automatiek, waardoor hij al snel in aanraking kwam met 
lekkere snacks.  

 

 
Contact: Michael Boerop, Roosmarijnhof 54, 1115 DX Duivendrecht - 06-50615437 - boerop@gmail.com  

Alle informatie: www.bitterballen.net/boek 


