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Na de succesvolle Boekenbeurs wordt het even rustig. Begin volgend jaar zal de 

thrillertrein weer op gang komen. In deze laatste nieuwsbrief van 2016 willen we 

enkele nieuwe leden met hun laatste boek in het spotlicht zetten. Tevens brengen 

we nog even onze wedstrijd onder de aandacht.  

Katrien Van Effelterre: ‘Levend aas’ 

Katrien Van Effelterre (°1979, Diest) gaat niet joggen 

zonder de bosgrond af te speuren naar een verborgen 

lijk. Want mensen denken meer dan ze zeggen en doen 

meer dan ze laten zien. 

Na haar studie Germaanse Taal- en Letterkunde promo-

veerde ze in 2006 met een doctoraatsonderzoek naar 

terugkerende doden in de volkse vertelcultuur. Omdat 

de afstotelijkheid van gevaar onweerstaanbaar bleek, 

verruilde ze later academische publicaties voor fictie.  

Want ze ziet de verhalen in het leven met ogen dicht. Gepassioneerd door de 

taal van het leven schrijft zij thrillers in een vlot en scherpzinnig proza dat recht 

doet aan de levendige karaktertekening van de personages en de spanning 

waarmee de verrassende intriges zich ontvouwen. In 2014 debuteerde ze met 

‘Vossenspoor' (Uitgeverij Kramat), en wordt nu gevolgd door ‘Levend aas’.  

‘Levend aas’ 

Hoe online daten vrouwen op een gruwelijke manier fataal wordt… 

Undercoveragente Patricia Rodiers probeert tijdens een blind date een serie-

moordenaar te ontmaskeren. Maar haar beeld van de dader, die via een datingsi-

te opereert, strookt niet met de blauwogige piloot die aan haar tafeltje ver-

schijnt. Terwijl Patricia en haar team in het duister tasten, verdwijnen er steeds 

meer vrouwen en komt gaandeweg de gruwelijke modus operandi van de serie-

moordenaar aan het licht. Patricia ziet maar één mogelijkheid om de ziekelijke 

dader te stoppen: een geheim datingprofiel creëren en de dader naar zich toe 

lokken. Wat volgt is een ijzingwekkend kat- en muisspel… 

‘Levend aas’ (uitgeverij The House of Books) is verschenen in april 2016. 

Meer over ‘Levend aas’ kunt u hier lezen: License to kill. 

(http://www.vvma.be/Varia/VanEffelterre_LicenseToKill.pdf) 

‘Het kwalijke geheugen’, fictiedebuut van VRT-journalist Marc Peirs 

Marc Peirs (1966) is journalist bij de VRT. Hij groeide op in de Vlaamse Ardennen 

en verhuisde naar Gent. Voor VRT Nieuws volgt hij Polen en Latijns-Amerika. 

Sinds najaar 2015 woont hij met zijn Poolse echtgenote en hun twee kinderen 

deeltijds in Polen. Maar voor zijn thrillerdebuut ‘Het Kwalijke Geheugen’ keerde 
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hij terug naar zijn roots in Kluisbergen en Oude-

naarde. In België verblijft hij aan de kust in Koksijde, 

waar zijn vrouw conservator was van het Visserij-

museum vooraleer ze voltijds schrijfster werd. Zijn 

volgende misdaadverhaal ‘Bloedlijn’ speelt zich dan 

ook voor een groot deel af in een kustgemeente, 

namelijk Knokke. 

‘Het kwalijke geheugen’ 

In het anders zo vredige dorpje Kluisbergen wordt 

een hoertje brutaal vermoord. Een warrig briefje 

met een uitdagende boodschap is het enige begin van een spoor voor de Gentse 

commissaris Victor Vansina. Samen met zijn kleurrijke speurdersteam en zijn 

vriendin, radiojournaliste Lydia Blauw, strijkt Vansina neer in een winters Kluis-

bergen. Maar dan ontspoort de zaak helemaal. Een toppoliticus uit de streek 

wordt vermoord. Weer zet een verwarde tekstflard de speurders op weg, maar is 

het de juiste weg? Het wordt steeds duidelijker dat niets is wat het lijkt in het 

rustige Kluisbergen. Oude wonden, taaie geheimen en nieuwe rivaliteiten teiste-

ren de dorpsgemeenschap en maken het werk voor Vansina en zijn ploeg aarts-

moeilijk. Intussen worstelt de commissaris met privédemonen die te maken heb-

ben met geld, liefde en familie. 

‘Het kwalijke geheugen’ (uitgeverij Manteau) is verschenen in maart 2016.  

Patrick De Bruyn: nog even wachten op ‘Nachtmerrie’ 

Patrick De Bruyn werd geboren in Halle (1955). De 

auteur studeerde psychologie en kwam terecht in de 

personeelsrekrutering. In 1998 verscheen zijn eerste 

misdaadroman, 'File',  gevolgd door 'Indringer' in 

2000. Tussen 2001 en 2006 schreef hij de drie thrillers 

'Vermist', 'Verminkt' en 'Verdoemd'. Met 'Verliefd' 

brak Patrick De Bruyn in 2007 definitief door bij het 

grote publiek. 'Passie' kwam uit in het voorjaar van 

2008. Eveneens in 2008 verscheen een volledig her-

ziene editie van 'Indringer'. Veel van zijn boeken wer-

den genomineerd. In 2010 won hij uiteindelijk de Hercule Poirotprijs met 'Dode-

lijk verlangen'. Het werk van Patrick De Bruyn kenmerkt zich door een beschrij-

ving van gewone mensen die door het noodlot of door eigen toedoen in een 

nachtmerrie belanden. ‘Ik wil graag vertellen over angsten die iedereen heeft’, 

aldus Patrick De Bruyn.  

Zijn laatste boek ‘Slaapwel’ dateert van juli 2015. Zijn nieuwste boek ‘Nachtmer-

rie’ moest normaal dit jaar verschijnen, maar wordt pas in januari 2017 op de 

lezers losgelaten. Meer hierover in een volgende nieuwsbrief.  
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VVMA-WEDSTRIJD: Pleeg ’n moord in 25 woord ’n ! 

De Vereniging van Vlaamse MisdaadAuteurs schrijft een moordwedstrijd uit voor 

het brede publiek. De wedstrijd loopt nog tot en met 31 december. Iedereen 

vanaf 16 jaar kan een 25-woordenmoordverhaal kwijt op wedstrijd@vvma.be. 

Stuur een e-mailbericht (wordt niet bezorgd aan de jury) met de volgende gege-

vens: 

 naam 

 pseudoniem 

 titel – geboortedatum 

 adres – telefoonnummer 

 e-mailadres. 

en voeg in bijlage de (moord)tekst, waarin uitsluitend het pseudoniem wordt 

vermeld. 

Het volledig reglement van de wedstrijd vindt men op: www.vvma.be/wedstrijd  

De winnaars krijgen een boekenpakket van Vlaamse misdaadauteurs.  

De proclamatie gebeurt in het voorjaar 2017 op een nog nader te bepalen ‘cri-

mescene’. 

Met dank aan, 

 

en de volgende auteurs voor hun persoonlijke bijdrage: Katrien Ryserhove (& 

uitgeverij Het Moment), Jos Pierreux, Paul Jacobs, Raymond Rombout, Ludo Ge-

luykens, Gie Van den Vonder, Bert Bergs, Jeannette Mimi Funk. 

Agenda 

 Voordracht ‘De moorden van Beernem’ door Katrien Ryserhove 

- 1 december, 20u00: (Davidsfonds) Ontmoetingscentrum Ter Kale, Brou-

werijstraat 4, 9850 Landegem. 

- 8 december, 14u30:  Dienstencentrum Van Volden, Joris Dumeryplein 1, 

8000 Brugge 

 

 

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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