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Met de opening van de Boekenbeurs voor de deur, trekken diverse Vlaamse 

auteurs alle registers open.  

De nieuwe Soetewey: ‘Terecht’  

Rudy Soetewey, geboren in Wilrijk (1955) en sinds geruime 

tijd wonend in Edegem, is ongetwijfeld een baken in de 

Vlaamse misdaadliteratuur. Hij heeft een groot aantal prijzen 

en nominaties op zijn naam staan. Voor ‘Inbraak’, ‘Moord’ en 

‘Bewijs het maar’ werd hij o.a. genomineerd voor de Hercule 

Poirotprijs, de Schaduwprijs, de Gouden Strop en de Diaman-

ten Kogel. In 2011 won hij met ‘Getuigen’ de Hercule Poirot-

prijs . ‘2017’ leverde hem in 2015 de Diamanten Kogel op. 

Inhoud 

 Als iemand voldoende geld en macht heeft om zich met succes boven de wet te 

stellen, dan zijn er maar twee opties: deemoedig het hoofd buigen en het accep-

teren, of het recht in eigen handen nemen.  

Wanneer Matthias De Wolf een anonieme USB-stick in z’n brievenbus vindt met 

daarop een filmpje van een man en de boodschap er zeker niet mee naar de poli-

tie te stappen, legt hij deze waarschuwing naast zich neer. Hij is tenslotte journa-

list, geen detective. Als de man, een onbekende multimiljardair, wat later dood 

wordt aangetroffen maar daarover helemaal niets in de media verschijnt, is zijn 

nieuwsgierigheid gewekt. Al snel ontdekt hij echter dat hijzelf meer betrokken 

partij is dan hem lief is, en dat er nog slachtoffers dreigen te vallen… 

‘Terecht’ (Uitgeverij Kramat) verscheen in oktober 2016 en werd voorgesteld 

door Lukas De Vos op 15 oktober in Hove.  

‘Syrië zien en sterven’ van Jonathan Sonnst, actueler dan ooit.  

Jonathan Sonnst (geb. 1976 in Eeklo) is leraar geschie-

denis in Gent. Van jongs af krabbelde hij schriftjes vol 

met de belevenissen van een zelfbedachte held. Dat 

mondde na zijn studies uit in het schrijven van spiona-

geverhalen en thrillers. ‘Deadline’ en ‘Dansende asse’ 

leken haast moeiteloos uit zijn pen te vloeien. Hiermee 

verscheen een nieuw talent aan het firmament. In 

2003 won hij de Hercule Poirotprijs met ‘Razborka’. Vervolgens verschenen een 

aantal misdaadromans en kortverhalen. Sonnst wisselt daarna van uitgever. ‘He-

den rood, morgen dood’ en ‘Dode honden bijten niet’ werden zijn nieuwe creaties 

met Erica Steen in de hoofdrol. Nu volgt de derde in de rij: ‘Syrië zien en sterven’.  
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Op de flap lezen we: 

He jij daar. Ja, jij. 

Ik heb het tegen jou, kleintje. 

Ik moet je iets vertellen.  

Het gaat over je vader. 

Weet je nog dat ik je verteld heb dat papa soldaat is? Daarom is hij nu niet thuis. 

Hij is weg gegaan naar een land dat Syrië heet. Het ligt hier ver vandaan, het is er 

erg warm en er wonen veel slechte mannen. 

Nu is papa zoek en niemand kan hem vinden. De slechte mannen houden hem 

gevangen. 

Maar je moet niet bang zijn, kleintje.  

Mama Beer gaat samen met jou naar dat verre land om papa te zoeken. En ze 

gaat alle slechte mannen dood maken. 

‘Syrië zien en sterven’  (Uitgeverij Witsand) is verschenen in oktober 2016.  

De nieuwe Bottu en Boersma van het duo Bogaerts: ‘Omerta’ 

Aan het brein van het schrijversduo Willy 

en Steven Bogaerts zijn heel wat thrillers 

ontsproten.  Beiden zijn afgestudeerd aan 

de KULeuven waardoor het geen toeval is 

dat Leuven centraal staat in hun boeken. 

Nu stellen ze hun negende boek voor rond 

de introverte Leuvense speurder Claude 

Bottu, die na zijn pensioen een flatje met 

zicht op zee in Oostende kocht. Daar helpt hij hoofdinspecteur Boersma, zijn 

vroegere maatje met wie hij nogal wat watertjes heeft doorzwommen, bij het 

oplossen van moordzaken. 

‘Omerta’ is dit keer uitgegeven door BoekBoek, een door Steven Bogaerts opge-

richte uitgeverij. Het is het eerste papieren boek van deze uitgeverij, die enkel 

met Vlaamse drukkers en vormgevers wil werken. Een tweede bijzonder aspect 

aan ‘Omerta’ is dat het duo scheep is gegaan met een jonge brouwerij die met 

Omerta rum hoge ogen gooit. Het boek wordt bij Carrefour aangeboden in een 

promopakket met een fles rum en een Havana sigaar. 

Inhoud 

Op een dag beweert een man aan de telefoon dat hij voor Zacharias Brecht de 

scoop van zijn leven heeft. Maar nog voor de onderzoeksjournalist de oproeper 

kan ontmoeten, wordt die vermoord. Gelukkig heeft hij voor Brecht een geheim-

zinnig dagboek nagelaten vol met formules en aantekeningen. Er ontstaat een 

nietsontziende jacht op dat boek, waarbij Oostende, Leuven en het idyllische 

Wilderen in Haspengouw in beeld komen. Een zaak van leven of dood is ingezet. 

Zullen commissaris Bottu en hoofdinspecteur Boersma op tijd komen om nieuwe 

moorden te voorkomen? 

‘Omerta’ (uitgeverij BoekBoek) is verschenen in oktober 2016.  
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‘Witte raaf’ van Bram Dehouck 

Tweevoudig Gouden Strop-winnaar Bram Dehouck 

(°1978) werd geboren in het West-Vlaamse Poperin-

ge. Na een rustige jeugd tussen de hoppevelden trok 

hij op achttienjarige leeftijd naar Gent. Daar volgde 

hij eerst een artistieke opleiding. Vervolgens stu-

deerde hij journalistiek.  

Met zijn eerste stap in de misdaadliteratuur viel hij 

meteen in de prijzen: ‘De minzame moordenaar’ 

werd in 2010 niet alleen bekroond met de Schaduw-

prijs, maar ook met de Gouden Strop. Een tweeslag 

die geen enkele misdaadauteur hem ooit heeft voorgedaan. Daarop volgde in 

2011 ‘Een zomer zonder slaap’, dat genomineerd werd voor de Hercule Poirot-

prijs en waarmee hij de Hercule Poirotpublieksprijs won. Met dit boek mocht hij 

ook in 2012 de Gouden Strop binnenhalen. In 2014 verscheen ‘Hellekind’ en re-

cent liep ‘Witte raaf’ van de drukpers.  

Inhoud 

Nick Farkas is een man om naar op te kijken. Iemand bij wie je in de buurt wilt 

zijn. Een en al charme, stijl, uitstraling. Zijn cv is een opsomming van successen. 

Nick Farkas is een witte raaf. Dat zegt hij niet zelf, zo wordt hij genoemd. Door 

hooggeplaatste mensen. Andere mensen, zij die wat langer met hem samen-

werkten, vertellen een ander verhaal. Over manipulatie en intimidatie, over mis-

bruik en regelrechte leugens. Over luchtkastelen en een opgeblazen zelfbeeld. 

Maar komt hoogmoed niet voor de val? 

‘Witte raaf’ (Uitgeverij De Geus) verscheen in oktober 2016.  

 ‘Het Finse meisje’, derde misdaadroman van Johan D’Haveloose 

Johan D’Haveloose is lector Engels en Interculturele 

Communicatie op rust. Hij woont met zijn vrouw en 

honden in het landelijke Zomergem. In 2015 schreef 

hij een Engelstalig boek ‘Dasha, the dazzling dachs-

hund’, een humoristisch verhaal over de komst van 

een puppy in het gezin van de auteur. Zijn eerste 

psychologische misdaadroman ‘Moordgriet’ ver-

scheen bij uitgeverij boekscout.nl. De ravissante 

hoofdinspecteur Bonnard en de aantrekkelijke in-

specteur met Italiaanse roots, Brunello, treden weer 

op in de voetbalwereld met ‘De Sterspeler’ (Uitgeverij Partizaan). Tussendoor 

verscheen ook het kindervoorleesboek ‘Waar is Oskar’. Nu brengt D’Haveloose 

ons zijn derde Bonnard-Brunello-misdaadroman ’Het Finse meisje’, die tegelijker-

tijd in het Engels als ‘The Finnish Girl’ op de markt komt.  
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Inhoud 

Wie heeft de moord op de bloedmooie Pippa gepleegd? 

Een medestudent? Een prof? Iemand uit het mondaine nachtleven? En ook Bon-

nard en Brunello’s eigen relatie wankelt. Hoe loopt het af? Een tango van span-

ning, humor en seks sleept je ongetwijfeld mee. 

‘Het Finse meisje’ en ‘The Finnish Girl’ (Uitgeverij Partizaan) is verschenen op 30 

oktober 2016 en wordt op 4 november officieel voorgesteld in Gent. 

‘Een open balkondeur’, derde  misdaadroman van Henk Van daele 

Hendrik (Henk) Van daele werd geboren in Deurne (Ant-

werpen, 1930), maar groeide op nabij het Beerschotstadi-

on. Hij volgde de opleiding tot onderwijzer en studeerde 

daarna pedagogische wetenschappen aan de Universiteit 

Gent. Beroepshalve was hij opeenvolgend werkzaam als 

onderwijzer, adviseur PMS-centrum, normaalschoolleraar, 

en hoogleraar aan de Universiteit Gent en de Vrije Univer-

siteit Brussel. Hij publiceerde in binnen- en buitenlandse 

tijdschriften, werkte mee aan internationale verzamelbundels en encyclopedie-

en, en schreef een aantal boeken. In 2014 verscheen zijn eerste misdaadroman, 

'De advocaat en de terriër', onmiddellijk gevolgd door een tweede, ‘Een ver-

moorde kapitein'. Met ‘Een open balkondeur’ bewijst Van daele dat hij nog 

steeds actief is in de misdaadliteratuur. 

Inhoud 

Het is niet normaal dat een deur die van de woonkamer naar het balkon leidt, 

gedurende verscheidene weken dag en nacht open staat. Zeker niet in de winter. 

Dat vindt alleszins de gepensioneerde Jules Keiveldt, een opmerkzame buurman. 

Hij verwittigt zijn nichtje Sofie Kegelaerts, hoofdinspecteur bij de federale 

gerechtelijke politie. Sofie gaat op verkenning en treft een buurvrouw aan die 

zich ongerust maakt over de langdurige afwezigheid van de bewoonster. De 

federale politie, onder leiding van commissaris Achiel Sluytens, opent dus een 

onderzoek. De speurders botsen al vlug op een reeks eigenaardige feiten. 

‘Een open balkondeur’ (Shop My Books) is verschenen in oktober 2016. 

Boekenbeurs 2016: onze leden signeren. 
 maandag 31 oktober 2016 

 10:00 - 12:30  / 13:30 - 17:30  Stand 402  Ludo Geluykens 

 14:00 - 16:00  Stand 408, 438  Christian De Coninck 

 14:00 - 16:00  Stand 201  Sterre Carron 

 14:00 - 18:00  Stand 220  Erik Persoons 

 14:30 - 16:00  Stand 401  Hilde Vandermeeren 

 15:00 - 17:00  Stand 409  Koen Strobbe 

 16:00 - 17:00  Stand 426  Hilde Vandermeeren en Bram Dehouck 

 

Antwerp EXPO  

Jan van Rijswijcklaan 191 Antwerpen 

maandag 31 oktober – vrijdag 11 november 

10u00 – 18u00 

Nocturne op 3, 8 en 10 november tot 22u00 

https://www.shopmybooks.com/BE/nl/book/henk-van-daele-3/een-open-balkondeur-2
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dinsdag 1 november 2016 

 10:00 - 12:30  / 13:30 - 17:30  Stand 402  Ludo Geluykens 

 11:00 - 13:00  Stand 301  Dirk Vanderlinden 

 13:00 - 15:00  Stand 409  Koen Strobbe 

 13:00 - 15:00  Stand 409  Belinda Aebi 

 14:00 - 15:00  Stand 315  Bart Debbaut 

 14:00 - 16:00  Stand 201  Sterre Carron 

 14:00 - 16:00  Stand 408, 438  Christian De Coninck 

 14:00 - 18:00  Stand 417  S.J. Paul 

woensdag 2 november 2016 

 10:00 - 12:30  / 13:30 - 17:30  Stand 402  Ludo Geluykens 

 14:00 - 16:00  Stand 326, 327  Guido Strobbe 

 14:00 - 18:00  Stand 220  Rudy Soetewey 

donderdag 3 november 2016 

 10:00 - 12:30  / 13:30 - 21:30  Stand 402  Ludo Geluykens 

 14:00 - 16:00  Stand 201  Sterre Carron 

 14:00 - 18:00  Stand 220  Herman De Jonghe 

 14:00 - 18:00  Stand 220  Erik Persoons 

 18:00 - 22:00  Stand 220  Rudy Soetewey 

 19:00 - 21:00 Stand 408, 438  Paul Jacobs 

 19:00 - 21:00  Stand 301  Dirk Vanderlinden 

vrijdag 4 november 2016 

 10:00 - 12:30  / 13:30 - 17:30  Stand 402  Ludo Geluykens 

 14:00 - 16:00  Stand 201  Sterre Carron 

 15:00 - 16:00  Stand 408, 438   Jo Claes 

zaterdag 5 november 2016 

 10:00 - 12:30  / 13:30 - 17:30  Stand 402  Ludo Geluykens 

 13:00 - 15:00 Stand 409  Jan Van Der Cruysse 

 13:00 - 15:00  Stand 401  Hilde Vandermeeren 

 14:00 - 16:00  Stand 201  Sterre Carron 

 14:00 - 16:00  Stand 408, 438  Jo Claes 

 14:00 - 17:00  Stand 417  S.J. Paul 

 16:00 - 18:00  Stand 408, 438  Christian De Coninck 

zondag 6 november 2016 

 10:00 - 12:30  / 13:30 - 17:30  Stand 402  Ludo Geluykens 

 11:00 - 12:00  Stand 408, 438  Ronny Van Rompuy 

 11:00 - 13:00  Stand 409  Luc Boonen 

 13:00 - 15:00  Stand 409  Belinda Aebi 

 14:00 - 15:00  Stand 315  Bart Debbaut 

 14:00 - 16:00  Stand 201  Sterre Carron 

 14:00 - 16:00  Stand 408, 438  Jo Claes 

 14:00 - 18:00  Stand 220  Rudy Soetewey 

 16:00 - 18:00  Stand 408, 438  Christian De Coninck 

 16:00 - 18:00  Stand 408, 438  Paul Jacobs 

 16:00 - 18:00  Stand 301  Dirk Vanderlinden 
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maandag 7 november 2016 

 10:00 - 12:30  / 13:30 - 17:30  Stand 402  Ludo Geluykens 

 14:00 - 16:00  Stand 201  Sterre Carron 

dinsdag 8 november 2016 

 10:00 - 12:30  / 13:30 - 17:30  Stand 402  Ludo Geluykens 

 14:00 - 16:00  Stand 201  Sterre Carron 

woensdag 9 november 2016 

 10:00 - 12:30  / 13:30 - 17:30  Stand 402  Ludo Geluykens 

 14:00 - 16:00  Stand 201  Sterre Carron 

donderdag 10 november 2016 

 10:00 - 12:30  / 13:30 - 21:30  Stand 402  Ludo Geluykens 

 10:00 - 14:00  Stand 220  Herman De Jonghe 

 14:00 - 16:00  Stand 201  Sterre Carron 

 14:00 - 18:00  Stand 220  Erik Persoons 

 19:00 - 21:00 Stand 409  Jan Van Der Cruysse 

 19:30 – 20:30 Oranje podium:  The best of suspence met o.a. Philip Le Bon en 

Bart Debbaut 

vrijdag 11 november 2016 

 10:00 - 12:30  / 13:30 - 21:30  Stand 402  Ludo Geluykens 

 11:00 - 12:00   Stand 408, 438  Ronny Van Rompuy 

 11.00 - 13.00   Stand 401  Hilde Vandermeeren 

 14:00 - 16:00  Stand 201  Sterre Carron 

 14:00 - 16:00   Stand 408, 438  Jo Claes 

 14:00 - 18:00   Stand 220  Rudy Soetewey 

 15:00 - 16:00   Stand 426  Hilde Vandermeeren en Bram Dehouck 

 15:00 - 17:00   Stand 301  Dirk Vanderlinden 

 16:00 - 18:00   Stand 408, 438  Christian De Coninck 

 16:00 - 18:00   Stand 326, 327  Guido Strobbe 
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Agenda 

 Uitreiking Hercule Poirotprijs 2016   

De Hercule Poirotprijs wordt uitgereikt op de Boekenbeurs in Antwerpen op 

maandag 31 oktober om 11u00 (Auteurspodium). De 5 genomineerden zijn: Toni 

Coppers (‘Hondenman’), Herman De Jonghe (‘Ondergrond’), Guy Prieels (‘De 

wraak van meneer Jules’), Stan Treland (‘Zwarte olifant’) en Jan Van Der Cruysse 

(‘Bling Bling’).  

 Uitreiking Aspe Award 2016 

De jaarlijkse Aspe Award wordt uitgereikt op de Boekenbeurs in Antwerpen op 

maandag 31 oktober om 12u00 (WPG-café). 

 Voordracht ‘De moorden van Beernem’ door Katrien Ryserhove 

12 november, 13u30: Bezoekerscentrum Bulskampveld, Beernem, Lippensgoed, 

provinciaal domein Bulskampveld, Beernem. 

22 november, 14u00:  J.O.C. Tielt, Generaal Maczekplein, Tielt. 

 Filmvoorstelling ‘Zaak: De Zutter’ 

De film ‘Zaak: De Zutter’ van Katrien Ryserhove, naar haar gelijknamig boek, 

wordt voorgesteld en vertoond op 17 november in Cinema Albert, St.- Gillislaan 

90, Dendermonde. 
 

 

 

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  

VVMA-WEDSTRIJD: Pleeg ’n moord in 25 woord ’n ! 

… en win een boekenpakket van Vlaamse thrillers 
 

De Vereniging van Vlaamse MisdaadAuteurs schrijft een moordwedstrijd uit 

voor iedereen met een slecht karakter.  

 

Wat zijn de spelregels? 

 

 Je moordverhaal telt precies 25 woorden.  

 Stuur je creatieve, begeesterende of huiveringwekkende 

moord(poging) voor 31 december 2016 naar wedstrijd@vvma.be.  

 Het volledige reglement vind je op www.vvma.be/wedstrijd . 

 De uitslag wordt bekendgemaakt in maart 2017. Winnaars krijgen 

persoonlijk bericht. 
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