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In de aanloop naar de Boekenbeurs worden weer heel wat nieuwe boeken 

uitgebracht waaronder een aantal misdaadverhalen. Het wordt een ‘spannende’ 

nazomer. Maar de zomer heeft ons al een en ander gebracht. 

‘De Chirusa hyperlink’ van Dirk Vanderlinden  

Dirk Vanderlinden werkte jarenlang bij luchtvaartmaat-

schappij Sabena, tot die failliet ging. Voor zijn werk 

moest hij niet alleen veel schrijven, maar ook enorm 

veel reizen. Die bagage kwam goed van pas wanneer 

hij aan de thrillerreeks rond The Vandiesel Company 

begon. Daarvan verscheen in 2013 het eerste deel, ‘Het 

Geheim van Stolzenfels’. Daarna volgden ‘Het Fiandre 

Broederschap’ en ‘De Bonsai-collectie’. Nummer vier, 

‘De Chirusa Hyperlink’ is nu verschenen. 

Inhoud 

De Russische en Amerikaanse president ontmoeten elkaar voor het oog van de 

wereld om te tonen dat alles koek en ei is tussen de beide grootmachten. Op de 

achtergrond woedt echter een nieuwe Koude Oorlog, waarbij de Russen hun 

achterstand op het vlak van data- en dreigingsanalyse ten opzichte van de 

Amerikanen willen inhalen. Om een versnelling hoger te schakelen, gaat het 

hoofd van de Russische Veiligheidsdienst in zee met een knappe Chinese 

spionne. Is dat een goede zet om zijn meesterlijke plan te doen slagen? En is de 

Chinese verleidster wel te vertrouwen? Tezelfdertijd stuurt de Huangdi 

Corporation uit Hangzhou haar directeur internationale ontwikkelingen naar 

Europa. Maar waarom neemt die zijn intrek in het kasteel van Gaasbeek en 

vanwaar zijn interesse in de geuze van brouwerij Lindemans? 

‘De Chirusa hyperlink’ (Uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts) is in juni verschenen. 

‘Naomi’ van Philip Le Bon  

Philip Le Bon is een energieke veertiger die in de buurt 

van het pittoreske Brugge woont. Hij is een fervent spor-

ter en verknocht aan misdaadverhalen. Hij vond de moed 

en de tijd om zijn jongensdroom in vervulling te laten 

gaan: schrijver worden. Beroepshalve is Philip Le Bon 

veiligheidsadviseur. Hij is ook columnist en copywriter, 

gespecialiseerd in security, sport en biologie.  

Na ‘Sara’ en ‘Benissa’ brengt hij nu ‘Naomi’ uit in de reeks 

‘De mooie moorden’. Tussendoor schreef hij ook ‘De Bun-

ker – De reiger’, een compleet nieuw verhaal gebaseerd op de vtm-serie ‘De 

Bunker’.  
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Inhoud 

Nadat de Israëli's zowel haar familieleden als haar dromen uitroeiden, is de Pa-

lestijnse Naomi uitgegroeid tot een van de meest gewetenloze terroristen van de 

Al-Aqsa Martelarenbrigade. Maar dan wordt ze gevangengenomen door de Shin 

Bet, de Israëlische geheime dienst. Wanneer Naomi immuun lijkt voor de vele 

'manipulaties', laat de Shin Bet een expert in onzichtbare marteltechnieken over-

komen vanuit Guantánamo Bay. Haar einde lijkt nabij, tot ze dankzij de huurling 

Troy weet ze te ontsnappen. Naomi zal nooit meer dezelfde zijn. Toch besluit 

Troy haar in te zetten voor zijn volgende missie, een privékwestie die hem héél 

gevoelig ligt...  

‘Naomi’ (Uitgeverij Lannoo) is verschenen op 12 juli. 

 

‘De kasteelmoord’, debuut van Ronny Van Rompuy 

Ronny Van Rompay stapte na een korte loopbaan in 

de privésector over naar de politie. In 1986 begon hij 

als veldwachter in Zomergem en bracht het tot hoofd-

inspecteur. In de laatste jaren voor zijn pensioen was 

hij teamchef van de wijkpolitie en verkeersdienst in de 

Lowazone (Lovendegem, Waarschoot,  Zomergem en 

Nevele). Tijdens zijn carrière schreeft hij losse fictie-

verhalen gebaseerd op zijn ervaringen in het veld. Het 

zou een boek moeten worden waarin hij de nadruk 

wou leggen op een lach en een traan met een beetje filosofie en ironie, kortom 

een cocktail om zware misdaadverhalen licht verteerbaar te maken. Het boek  

‘De kasteelmoord’ was geboren. 

Inhoud 

In een verlaten bos wordt het lijk van een jonge vrouw aangetroffen. Na identifi-

catie blijkt het om een prostituee uit Nevele te gaan. Wanneer uitkomt dat de 

vrouw een relatie had met dokter De Vlieger en diens echtgenote barones de 

Vosselaere kort nadien eveneens vermoord wordt, lijkt de zaak eenvoudig. Maar 

niets is minder waar.  

Kersvers hoofdinspecteur De Vuyst krijgt het onderzoek in handen en verzeilt zo 

in het Brusselse gok- en drugsmilieu. Hij is ervan overtuigd dat een mol in zijn 

team het onderzoek boycot… De  humoristische en bij wijlen poëtische hoofdin-

specteur De Vuyst neemt de lezer mee op sleeptouw.  

‘De kasteelmoord’ (Uitgeverij Houtekiet) is verschenen op 31 augustus als paper-

back en als e-book. 
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S.J Paul: ‘De ziel’, laatste deel van paranormale young-adult thriller 

Sandra J. Paul is naast thrillerschrijfster voornamelijk 

bekend voor haar young-adult reeks ‘De eilanden’. Na de 

eerste drie boeken; ‘Het Eiland’, ‘De Geest’ en ‘De Wolf’ is 

nu het vierde deel ‘De Ziel’ verschenen.  

In het dagelijks leven is S.J. Paul ondernemer en een 

creatieve bezige bij. Ze is getrouwd en mama van drie 

zonen. Voor zolang ze zich kan herinneren, is schrijven 

haar grote passie. Naast haar Eilandenreeks schreef ze 

ook de thriller ‘Azerty’. Ze was een van de winnaars van 

de Aspe Award 2015 met haar kortverhaal ‘Duivelse drank’. Momenteel werkt ze 

aan een nieuwe YA-reeks. 

Inhoud De eilandenserie 

De reeks volgt de tiener Stef die op een 

ochtend ontwaakt op een mysterieus ei-

land. Het laatste wat hij zich herinnert, is 

zijn verjaardag die hij thuis vierde. Het vol-

gende moment zit hij vast op het eiland 

zonder een uitweg.  

Hij komt terecht bij een groep jongeren die niets van hun verleden kennen en 

niet bereid zijn hun aards paradijs zomaar op te geven. Stef is vastbesloten om 

de weg naar huis te vinden en doet er alles aan om te ontsnappen. Wanneer de 

tieners beginnen te beseffen dat er iets niet klopt, verandert alles. 

‘De Ziel’ (Uitgeverij Het Punt)  is verschenen op 16 juni in België. In Nederland 

verschijnt de reeks onder een andere cover (Uitgeverij Scelta) en op een later 

tijdstip. ‘De Wolf’ verschijnt er in het najaar en ‘De Ziel’ in 2017. 

Erik Persoons lanceert een schrijfexperiment 

Traditiegetrouw vindt tijdens de opendeurdagen van de Standaard Boekhandel 

in het laatste weekend van oktober het VVMA Moordweekend plaats. Bij deze 

gelegenheid worden onze misdaadauteurs in de kijker gezet via allerhande activi-

teiten en signeersessies. Het programma op 29 en 30 oktober kunt u in de vol-

gende nieuwsbrief lezen.  

In het kader van dit Moordweekend, organiseert Erik Persoons, de auteur van 

het recent verschenen boek ‘Kaakslag’, een Schrijfexperiment. 

Bent u ook gepassioneerd door lezen, schrijven, kortom literatuur in het alge-

meen, dan is dit een unieke gelegenheid om actief mee te werken aan een nog 

nooit gezien evenement in Peer. 

Iedereen mag meewerken aan de creatie van een spannende roman waarin alle 

aangereikte teksten die worden weerhouden aan bod zullen komen. Natuurlijk 

komt uw naam in het boek te staan, samen met uw collega-schrijvers. Wie weet, 

misschien zijn dit wel de eerste stappen voor nieuw schrijverstalent.  
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Geen ervaring? Heus waar, dat is echt niet nodig. Het resultaat hoeft geen literair 

hoogstandje te zijn, maar een verhaal (of enkele kortverhalen) geschreven met 

passie, met liefde voor het schrijven, … maar ook met durf!  

Hebt u het lef om mee te doen? 

Het thema, de inhoud, het hoe, wie en wat worden je haarfijn uitgelegd. 

Neem dus zo snel mogelijk contact op met Erik Persoons om de volledige opzet te 

vernemen. persoons.thijs@proximus.be – 0476/256144 

De deadline voor het inleveren van uw tekst is 10 oktober 2016. 

 

Echtgenote van Pieter Aspe overleden 

Bernadette Vandenbroucke (53), de echtgenote van Pieter 

Aspe, is op woensdag 31 augustus overleden. Ze verloor 

uiteindelijk na twee maanden vechten de strijd tegen een 

ongeneeslijke ziekte. De verschijning van Aspes laatste 

boek in oktober wordt door dit tragisch gebeuren uitge-

steld tot april 2017.  Het VVMA-bestuur en de leden wen-

sen Pieter en de families veel sterkte in deze moeilijke tijden. 

 

 

 

 

 

 

 

De Vereniging van Vlaamse misdaadauteurs organiseert in samenwerking met de 

Standaard Boekhandel het 

Moordweekend 
op zaterdag 29 en zondag 30 oktober 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVMA. De Vereniging van Vlaamse Misdaadauteurs heeft tot doel de Vlaamse misdaad-
auteurs en hun werk te promoten.  

Wie zich op deze nieuwsbrief wil uitschrijven, stuurt een mail naar:  

vlaamsemisdaadauteurs@gmail.com 
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