
1 
 

 

 

September en oktober brengen ons traditiegetrouw heel wat spannende boeken. 

Ook later in het jaar en begin volgend jaar zullen een aantal thrillers verschijnen. 

De Paepe & Depuydt leggen de laatste hand aan hun vierde thriller. ‘Troebel wa-

ter’, de nieuwe van Belinda Aebi, verwachten we in januari 2017. Christine Bols is 

volop bezig aan haar vijfde Sackley en McCool, die in volgende lente zal verschij-

nen. ‘Exit’ van Pieter Aspe, dat normaal in oktober in de boekhandel had moeten 

liggen, is wegens familiale omstandigheden uitgesteld tot april 2017.   

 ‘Zoektocht’, 4e Hasseltse misdaadroman van Jeannette Mimi Funk  

Jeannette Mimi Funk werd in 1950 in Opgrimbie (Maas-

mechelen) geboren en groeide op in een mijnwerkersge-

zin. Na het lager onderwijs aan de plaatselijke Zusters-

school, voltooide ze haar secundaire studies in het Ge-

meenschapsonderwijs. Als autodidact voltooide ze haar 

hoger onderwijs voor de Centrale Examencommissie in 

Brussel. Ze werkte verschillende jaren op kantoren in 

Maastricht en belandde daarna in het Gemeenschapson-

derwijs.  

Haar hele leven schreef ze al korte verhalen en gedichten. In 2009 publiceerde ze 

met ‘Moord in de TT-wijk’ haar eerste volwaardige roman waarin ze het recher-

cheurduo Esther Kreif en Ilona Berkochek ten tonele voerde. Plaats van hande-

ling was Hasselt, de stad waar ook haar volgende politiethrillers zich afspelen. 

Met ‘Zoektocht’ voegt ze weer een spannend verhaal toe aan de reeks rond het 

duo Esther en Ilona. En opnieuw spelen de gebeurtenissen zich af in Hasselt.  

Inhoud 

De rustige provinciehoofdstad Hasselt wordt opgeschrikt door een brutale 

moord op een zonderling. Commissaris Esther Kreif en Ilona Berkochek staan 

voor de moeilijke taak de dader zo snel mogelijk in te rekenen. Waarom werd die 

sukkelaar vermoord? Hoe heette hij? De vragen stapelen zich op. Esther en Ilona 

vallen van de ene verbazing in de andere als er een man komt beweren dat ze de 

verkeerde hebben vermoord. Door die verklaring wordt de zaak steeds mysteri-

euzer en het begin van een zoektocht die de speurders van Hasselt naar Lommel 

en Noord-Afrika voert. De lezer wordt constant op het verkeerde been gezet tot 

aan de verrassende ontknoping. 

‘Zoektocht’ (Vertelpunt Uitgevers) is verschenen op 21 september. De officiële 

boekvoorstelling gaat door op 17 oktober 2016 om 19u00  in de Raadzaal van het 

Stadhuis van Hasselt. 
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‘Gotcha!’, de nieuwe spannende Rani Diaz van Sterre Carron 

Sterre Carron (°1957) moeten we allang niet meer voor-

stellen. Ze is op schrijversgebied een bezige bij. Na haar 

debuutroman ‘Mara’ in 2013, bracht ze vijf boeken uit 

met titels ontleend aan het Sanskriet: ‘Tirtha’ (2014), 

‘Matsya’ (2014), 'Trifla' (2015), 'Indigo' (2015) en 'Indra' 

(2016). Allemaal stuk voor stuk spannende boeken, ge-

weven rond de gevoelige, doch humeurige hoofdinspec-

teur Rani Diaz. Haar misdaadverhalen doen het zeer 

goed bij het lezerspubliek. Sterre Carron wordt o.a. op 

Hebban en Goodreads steeds beloond met 4 à 5 ster-

ren. Nu verschijnt haar zevende thriller met toepasselij-

ke titel, ‘Gotcha!’. 

Inhoud 

Sofia raakt in paniek als ze ’s nachts, terwijl ze aan het werk is, gebeld wordt 

door haar doodsbange dochtertje. Ze belt de politie en rijdt razendsnel naar huis. 

Via bluetooth probeert ze contact te houden met het meisje. Plotseling hoort ze 

iemand ‘Gotcha!’ roepen, gevolgd door vals gelach. Daarna is het doodstil. Wie 

riep daar? Wat is er gebeurd met haar dochtertje? En waar is haar man? 

‘Gotcha!’ (Uitgeverij Witsand) is verschenen op 30 september. Sterre Carron  

stelt haar nieuwe boek voor op dinsdag 18 oktober in de bibliotheek Leyland in 

Sint-Katelijne-Waver. 

In ‘Coke in voorraad’ verlaat Bert Bergs de academische wereld 

Bert Bergs (Robert Vandenberghe, °1945) was hoogleraar 

fysica aan de Universiteit Gent. Nadat hij in 2011 zijn 

wetenschappelijke loopbaan vaarwel had gezegd, kon hij 

zich toeleggen op zijn hobby’s: muziek, de virtuele lucht-

vaart en … schrijven. Geïnspireerd door zijn ervaring in 

de universitaire wereld en door zijn talrijke buitenlandse 

reizen, schreef hij in 2012 zijn eerste thriller ‘Het duivelse 

recept’ die in mei 2013 verscheen. Daarna volgde met de 

regelmaat van de klok ieder najaar een nieuwe thriller: 

'Cirkel Twaalf' (2013), 'Het Pi-algoritme' (2014) en '30 dagen' (2015). In zijn vijfde 

thriller, 'Coke in voorraad' (2016), neemt hij afscheid van de academische wereld 

en duikt in het drugmilieu.  

Inhoud 

De Belg Alex Dupuis smokkelt drugs vanuit Gran Canaria. Zijn jacht met een grote 

lading cocaïne aan boord wordt gestolen. Wanneer hij ontdekt dat zijn vriendin 

Dalva daarbij betrokken is, vermoordt hij haar. Omdat hij ook twee acolieten van 

de lokale maffia heeft neergelegd, vlucht hij naar België. In Gent tracht hij zijn 

zaakjes verder te zetten met de hulp van Ad de Graaf, een lokale drugbaron. 
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Maar daar is een ware drugsoorlog losgebarsten.  Er werd al een lid van een Al-

banese drugbende vermoord.  

Freelance journalist Marc Ackein en zijn vriendin, hoofdinspecteur Sara Vits van 

de lokale recherche, gaan elk op hun eigen manier uit op onderzoek. Ze ontdek-

ken dat een zekere ‘IJsbeer’ achter de moord zit. Het hek is helemaal van de dam 

als nog meer leden van de drugbende worden vermoord. Wie is die IJsbeer? Wat 

is zijn doel? Wil hij regeren over de lokale cocaïnemarkt? Het uiteindelijke plan is 

echter veel gruwelijker … 

‘Coke in voorraad’ (Uitgeverij Piramidions/Eigenboekuitgeven.com) verschijnt 

officieel op 5 oktober, maar is reeds beschikbaar. 

 ‘Zaak: De Zutter’ van Katrien Ryserhove nu ook op DVD 

De low-budgetfilm ‘Zaak: De Zutter’, naar het gelijknamig boek van Katrien 

Ryserhove, heeft na vertoning in diverse zalen over het hele land lovende kritiek 

gekregen. De film komt vanaf 17 december uit op DVD. 

Er kan vanaf nu vooringetekend worden op deze DVD aan de gunstprijs van 10 

euro (+ verzendingskosten). Meer informatie vindt men op de blog van 

http://zaakdezutter.be  

De trailer kan bekeken worden op https://vimeo.com/157739314  

Inhoud van de film 

Een jonge vrouw, gesteund door een journalist, licht het deksel van de doof-

potaffaire rond de moord op haar broer! Deze film is gebaseerd op waar gebeur-

de feiten. 

Moordweekend – Ontmoet uw favoriete misdaadauteur 

Traditioneel organiseert de VVMA 

het Moordweekend in samenwer-

king met Standaard Boekhandel in 

het laatste weekend van oktober. 

Diverse misdaadauteurs organiseren 

activiteiten (wedstrijden, wandelin-

gen, e.d.) of signeren hun boeken. 

Het programma van dit jaar ziet er 

als volgt uit: 

Bert Bergs  

SB-Gent-St.-Baafs: zondag 30 oktober, 12u45 – 14u15 (signeersessie) 

Sterre Carron 

SB-Putte:  zaterdag 29 oktober, 14u00 – 17u00 (signeersessie) 

SB-Mechelen: zondag 30 oktober, 15u00 – 17u00 (signeersessie) 

Jo Claes 

SB-Aalst: zaterdag 29 oktober, 15u00 – 16u00 (signeersessie) 

SB-Leuven Dieststraat: zondag 30 oktober, 11u00 – 13u00 (literair ontbijt) 

SB- Overijse: zondag 30 oktober, 15u00 – 16u00 (signeersessie) 

  

http://zaakdezutter.be/
https://vimeo.com/157739314
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Bram Dehouck 

SB-Menen: vrijdag 28 oktober, 20u00 – 22u00 (gesprek / signeersessie) 

SB-Kortrijk-Steenpoort: zaterdag 29 oktober, 15u00 – 16u00 (signeersessie)  

Lieven De Letter 

SB-Gent-St.-Baafs: zondag 30 oktober, 14u00 – 15u30 (signeersessie) 

Herbert en Els De Paepe-Depuydt 

SB-Zele: zaterdag 29 oktober, 15u00 – 17u00 (signeersessie) 

Johan D’Haveloose 

SB-Gent-Dok Noord: zaterdag 29 oktober, 11u00 – 13u00 (rondetafelgesprek / 

signeersessie) 

SB-Gent-St.-Baafs: zondag 30 oktober, 14u15 – 15u45 (signeersessie) 

Jeannette Mimi Funk 

SB-Hasselt: zaterdag 29 oktober, 14u00 – 15u00 (signeersessie) 

SB-Hasselt: zondag 30 oktober, 15u00 – 16u00  (signeersessie) 

Paul Jacobs  

SB-Mortsel: zaterdag 29 oktober, 14u00 – 16u00 (signeersessie) 

Erik Persoons    

SB-Peer: zaterdag 29 oktober, doorlopend,  (schrijfexperiment / signeersessie) 

SB-Peer: zondag 30 oktober,  doorlopend,  (schrijfexperiment / signeersessie) 

Jos Pierreux 

SB-Knokke: zaterdag 29 oktober, 15u00 – 16u00 (signeersessie) 

Rudy Soetewey 

SB-Kortrijk-Doorniksestr.: zaterdag 29 oktober, 15u00 – 16u15 (signeersessie) 

SB-Kortrijk-Steenpoort: zaterdag 29 oktober, 16u30 – 18u00 (signeersessie) 

Guido Strobbe 

SB-Gent-St.-Baafs: zondag 30 oktober, 15u45 – 17u15  (signeersessie) 

Koen Strobbe 

SB-Menen: vrijdag 28 oktober, 20u00 – 22u00 (gesprek / signeersessie) 

Ronny Van Rompuy 

SB-Gent-St.-Baafs: zondag 30 oktober, 15u30 – 17u00  (signeersessie) 

Agenda 

 Buggenhout (Opstal): 9 oktober 2016 om 10u30.   

De Gentse thrillerauteurs De Paepe & Depuydt vertellen hoe hun verre reizen 

inspiratie opleverden voor een avontuurlijke thrillertrilogie. Bovendien onthullen 

ze hoe ze met tweeën schrijven en lezen ze voor uit eigen werk. Dit gaat door in 

de Boekenschuur, Krapstraat 161, 9255 Buggenhout (Opstal). 

 Zemst 11 oktober 2016 om 20u00.  

Raymond Rombout interviewt Luc Deflo in de bibliotheek van Zemst. 

 

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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