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Kahlil Gibran (Libanees-Amerikaanse schrijver en kunstschilder) schreef ooit: ‘In 

het hart van elke winter zit een trillende lente’. Dit geldt ook op literair gebied. 

Deze maand komen weer pareltjes van ‘trillende’ misdaadromans in de 

boekhandel.  

Enkele nieuwe thrillers die eind maart verschijnen bespreken we in onze 

volgende nieuwsbrief. 

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

De jury heeft zich door meer dan vijfhonderd inzendingen uit binnen- en 

buitenland mogen worstelen. Van een succesverhaal gesproken! 

De thema’s van de inzendingen waren zeer divers. De creativiteit van de 

deelnemers was grenzeloos: moorden, moordpogingen, zelfmoord, aanslagen, 

dierenleed, partnergeweld, incest, enz. Heikele of actuele thema’s werden niet 

geschuwd.  

Het was geen gemakkelijke opdracht om uit die massa de beste verhalen te 

selecteren, maar het is gelukt. Kwaliteit komt uiteindelijk toch bovendrijven.  

Vijf verhalen vallen in de hoofdprijzen. Dertien andere zullen een aan-

moedigingsprijs krijgen. Dit is mogelijk dankzij de gulle giften van uitgeverijen en 

auteurs.  

De winnaars worden binnenkort persoonlijk verwittigd en uitgenodigd op de 

prijsuitreiking. Die gaat door op donderdag 27 april om 19.00u in boekhandel ‘De 

Zondvloed’ in Mechelen.  

Wij nodigen ook u graag uit op dit evenement. Meer info in onze volgende 

nieuwsbrief.  

Met dank aan: 

 

en de volgende auteurs voor hun persoonlijke bijdrage: Katrien Ryserhove  

 (& uitgeverij Het Moment), Jos Pierreux, Paul Jacobs, Raymond Rombout, Ludo 

Geluykens, Gie Van den Vonder, Bert Bergs, Peter Geelen en Jeannette Mimi 

Funk. 

‘Het Brussel-syndroom’, thrillerdebuut van Buelens & Vermeiren 

Marc Buelens en Raf Vermeiren zijn schoonbroers en ‘partners in crime’, die 

thrillers op niveau schrijven.  

Marc Buelens is professor emeritus aan Vlerick Business School en columnist bij 

het financieel-economisch weekblad Trends. In 2015 ontving hij de Acco prijs 
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Psycholoog van het Jaar. Hij woont sinds 2014 

in Londen. Na vijftien non-fictie boeken is dit 

zijn eerste thriller.  

Raf Vermeiren werkte zeven jaar in de Brussel-

se Wetstraat en voelde dagelijks het kloppend 

hart van de politiek.  Hij was adviseur van een 

partijvoorzitter en verschillende ministers. Hij 

woont sinds 2011 nabij Genève.  

Bieke Dewulf verzorgt de (social media) mar-

keting en onderhoudt de contacten met lezers 

en organisaties. 

Raf Vermeiren is echter geen debutant in het thrillergenre. Samen met Jürgen 

Mettepenningen schreef hij de kerkthriller, 'Moord in de Basiliek' (Uitgeverij Bor-

gerhoff & Lamberigts, 2013).  

Nu hebben de schoonbroers elkaar gevonden in ‘Het Brussel-syndroom’, een 

spannende visionaire thriller op het hoogste niveau met de nodige politieke sati-

re. Web: www.buelensvermeiren.com 

‘Het Brussel-syndroom’ 

Zij is een bekende Europa-journaliste. Hij een Brits toponderhandelaar. Samen 

met de kersverse Europese president krijgen ze een vreemd ultimatum. 

Wanneer zes eurocommissarissen gelijktijdig worden ontvoerd, moet het trio 

verplicht samenwerken. Zij is haar bewegingsvrijheid kwijt. Hij is gewoon om met 

de duivel te onderhandelen. De president zit verstrikt in het Europees machts-

web. 

De ontvoerders bespelen de publieke opinie via perfect geregisseerde onthullin-

gen. Is de journaliste een marionet in de manipulatieve handen van de ontvoer-

ders? Wat verbergt de Britse onderhandelaar? Welk spel speelt de Europese pre-

sident? Wat is de bedoeling van de Britse politica die onverwacht de Europese 

publieke opinie op haar hand krijgt? Was de Brexit maar een eerste stap in een 

alomvattend destructief plan?  Boektrailer 

‘Het Brussel-syndroom’ (Uitgeverij Houtekiet) verschijnt op 8 maart 2017. 

Thomas Berg weer op pad in ‘Over elk vergeten heen’ van Jo Claes 

Jo Claes is geen onbekende naam in de Vlaamse litera-

tuur. Hij schreef een aantal novelles en (misdaad)romans 

en publiceerde bestsellers over mythologie, hagiografie 

en iconografie. Zijn schrijversloopbaan begon met ‘De 

Stenen Toren’, dat werd bekroond met de Debuutprijs. In 

2008 verscheen zijn eerste misdaadroman over de Leu-

vense inspecteur Thomas Berg, ‘De zaak Torfs’. Er volg-

den nog acht misdaadromans waarmee hij Leuven, de 

stad waar hij werkt en leeft, op de fictieve criminele 

kaart zet. Met ‘De mythe van Methusalem’ behaalde hij 

http://www.buelensvermeiren.com/
https://www.youtube.com/watch?v=wIvhr9_-vDM
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de Hercule Poirot-publieksprijs 2014 en De Gouden Strop 2015. De covers van 

zijn boeken zijn herkenbaar aan de standbeelden die behoren tot het Leuvense 

patrimonium. Inspecteur Thomas Berg is voor de tiende maal op speurtocht in 

‘Over elk vergeten heen’.  Web: www.jo-claes.be 

‘Over elk vergeten heen’ 

Op een kunstveiling in Antwerpen is hoofdinspecteur Thomas Berg er getuige 

van hoe een bronzen beeld van Constantin Meunier tegen een recordprijs wordt 

verkocht. Het beeld stelt de mythologische figuur Psyche voor en dateert van 

1894. De nieuwe eigenaar, die toevallig in hetzelfde hotel logeert als Berg, wordt 

die nacht vermoord en het beeld gestolen. De belangrijkste verdachte is een 

Leuvense antiekhandelaar, tot op Valentijnsdag een tweede slachtoffer valt. Zijn 

hart is doorboord met een pijl en zijn lijk ligt tentoongespreid in de crypte van de 

man die ooit opdracht gaf om het beeld te maken. In de loop van het onderzoek 

wordt duidelijk dat het kunstwerk de helft is van een set, Eros en Psyche, waar-

voor twee geliefden model hebben gestaan: een meisje uit de Leuvense burgerij 

en een joodse jongeman die tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de Gestapo 

werd verraden. 

Het oude liefdesverhaal, de moord op Valentijnsdag, de pijl in het hart… alle 

elementen lijken erop te wijzen dat de dader doelbewust de mythe van Eros en 

Psyche kopieert, tot er een derde dode valt en Berg beseft dat er nog iets veel 

gruwelijkers aan de hand is. 

‘Over elk vergeten heen’ (Uitgeverij Houtekiet) verschijnt op 17 maart 2017. 

‘De manipulator’, debuut van Anne Daniel  

Anne Daniel (1971, Mechelen) is van opleiding 

juriste. Nochtans wilde ze als kind graag Oscarwin-

nares worden, maar toen die droom enigszins on-

realistisch bleek, verlegde ze haar passie naar 

schrijven. In de zomervakanties schreef ze de boe-

ken van haar favoriete jeugdauteurs over in 

schoon schrift. 

Veel later, nadat ze haar man leerde kennen, ver-

liet ze België om zich, samen met de twee honden, 

in Nederland te vestigen. 

En wat doet een Bourgondische Vlaamse die maar niet kan wennen in een land 

zonder koffiekoeken, versgebakken pistolets op zondag en zalige frietjes? 

Inderdaad, die gaat thrillers schrijven. 

'De manipulator' is haar origineel debuut. Web: www.annedaniel.info 

‘De manipulator’ 

Wat als iemand ontdekt wat je werkelijk doet voor geld? 

Claire, 35 jaar en professionele manipulator, balanceert op twee uitersten. Ze 

wordt ingehuurd om met haar sympathieke, vlotte uitstraling mensen te beïn-

vloeden terwijl ze in haar privéleven onzichtbaar, alleen en afstandelijk blijft. 

www.jo-claes.be
www.annedaniel.info
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Behalve psychiater en jeugdvriendin Eva, weet niemand wat Claire werkelijk doet 

voor de kost.  

Tot Guido verschijnt.  

Wat als dit voormalig 'slachtoffer' Claire ruïneert net op hét moment dat ze een 

opdracht krijgt die haar carrière voorgoed naar een hoger niveau kan tillen? 

Wanneer de confrontatie tussen hen steeds brutaler wordt, beseft Claire dat 

haar 'onschuldige' manipulatietechnieken niet langer zullen volstaan... 

'De manipulator' (Uitgeverij Kramat) verschijnt op 15 maart 2017. 

‘Hoe je krijgt wat je verdient’, nieuwe Knokke-thriller van Pierreux  

Jos Pierreux (1957) is sinds 2012 professioneel auteur 

en woont afwisselend in Knokke en Halle. Hij schrijft 

romans, vooral misdaadverhalen, waaronder een ver-

haal met Witse van de gelijknamig TV-reeks. Bijna al 

zijn boeken spelen zich af in Knokke met speurder Luk 

Borré in de hoofdrol. Ook de in Knokke gebeitelde 

burgervader Leopold Lippens, duikt regelmatig op in 

zijn verhalen. In 2004, 2005 en 2014 werd Pierreux 

genomineerd voor de Hercule Poirotprijs.  

‘Hoe je krijgt wat je verdient’ is zijn veertiende ‘Borré’-boek. 

‘Hoe je krijgt wat je verdient’ 

Het leven in Knokke-Heist gaat zijn mondaine gangetje. Op het commissariaat 

heeft iedereen zijn eigen besognes. Speurder Luk Borré is getuige van de zelf-

moord van een artiest. In de nasleep van dat drama valt een tweede dode. Een 

verdachte wordt opgepakt. Borré's collega Stedaan Athenus is verliefd op de ex 

van de zelfmoordenaar. Weet zij meer?  

Na een lang ziekbed overlijdt de echtgenoot van rechercheur Mariëtte Godart. Zij 

probeert haar leven op de rails te krijgen. Met een opgroeiende zoon blijkt dat 

echter niet evident. 

Leopold Lippens stelt een nieuwe wetsdokter aan. De man doet een ontdekking 

die alle verhoudingen op zijn kop zet. 

Intussen verzeilt Luk Borré zelf in de bizarre wereld van de moderne kunsten.  

‘Hoe je krijgt wat je verdient’ (Uitgeverij Vrijdag) verschijnt op 13 maart 2017. 

‘Wraak in de familie’, achtste politiethriller van Ludo Geluykens  

Ludo Geluykens (°1953) woont al zijn hele leven in Ranst, 

een gemeente tussen Lier en Antwerpen. Hij is gepensio-

neerd en bestuurslid van VVMA. Hij werkte vroeger als 

veiligheidsmanager. Als auteur is hij een laatbloeier. Zijn 

eerste boek verscheen in 2010. Sindsdien verschijnt ieder 

jaar een politiethriller rond de personages: commissaris 

Bruno Somers, hoofdinspecteur Paul De Winter, hoofd-

commissaris Frans Peeters en zijn assistente Martine Ver-
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haegen. Alle verhalen spelen zich af in zijn vertrouwde omgeving, namelijk de 

driehoek  Ranst, Lier, Antwerpen. 

'Wraak in de familie‘ is zijn achtste boek dat weer zal zorgen voor prettig leesba-

re, ontspannende en toch spannende literatuur. Web: www.ludogeluykens.be 

‘Wraak in de familie’ 

Mark Van Beeumen is postbode in Lier. Nadat hij door zijn vrouw is verlaten, 

leert hij de veel jongere Brigitte De Ridder kennen. Brigitte is eigenares van dis-

cotheek ‘The Moonlight’ in Emblem. Mark zijn geluk kan vanaf dan niet meer op, 

een knappe vriendin die vijftien jaar jonger is dan hij en aan geld geen gebrek 

heeft. Al snel heeft hij zijn job als postbode opgegeven. Aan zijn mooie leventje 

komt plots een einde wanneer Brigitte een verhouding begint met een jongere 

man. Ze kan haar verhouding een tijdje geheim houden maar Mark komt het 

toch te weten. Brigitte wordt vermoord teruggevonden in het huis van haar 

nieuwe vriend. Commissaris Bruno Somers en hoofdinspecteur Paul De Winter 

gaan op zoek naar de moordenaar van Brigitte De Ridder. Het blijkt niet het eni-

ge misdrijf te zijn dat in de familie Van Beeumen gebeurt. 

‘Wraak in de familie’ (Uitgeverij Leesgenot) is verschenen in februari 2017. 

Diamanten kogel 2016 

Het was even slikken toen we vernamen dat slechts één 

van de vijf genomineerden voor de Diamanten kogel een 

Vlaming was. Zou die prijs opnieuw naar onze noorder-

buren gaan? In de laatste vijf jaar slaagde enkel Rudy 

Soetewey erin de buit binnen te halen.  

Op donderdag  23 februari viel het verdict. Was het een 

gunstige wind of onze Facebookoproep om te supporte-

ren waardoor Jan Van Der Cruysse de Diamanten Kogel 

2016 in ontvangst mocht nemen? Niets van dit alles. De 

auteur gaat gewoonweg verder op zijn elan. Hij kaapte 

immers de Hercule Poirotprijs 2016 weg met zijn debuut-

roman ‘Bling Bling’ (Uitgeverij WPG/Davidsfonds).  

Jan Van Der Cruysse was woordvoerder Brussels Airport en werkt nu bij het Has-

seltse communicatiebedrijf RCA Group. Tussen deze twee jobs in heeft hij ‘Bling 

Bling’ geschreven. Ondanks zijn drukke bezigheden schrijft hij ondertussen een 

nieuw boek.   

We bieden hem langs deze weg onze felicitaties aan en wensen hem veel inspira-

tie bij zijn volgende creatie. 

Agenda 

 Woensdag 8 maart – 19u00: Boekvoorstelling ‘Wraak in de familie’ van 

Ludo Geluykens. Bibliotheek van Ranst, Gasthuisstraat 17 Ranst. 

 Woensdag 8 maart – 19u00: Boekvoorstelling ‘Het Brussel-syndroom’ van 

Marc Buelens en Raf Vermeiren. Standaard Boekhandel, Kouter 31, Gent. 

www.ludogeluykens.be
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 Woensdag 8 maart – 19u30: Katrien Ryserhove spreekt over de ‘De 

moorden van Beernem’. "De Dikke Van Dale", St.Annastraat 46, Sluis (NL)  

 Zaterdag 11 maart – 14u30-16u00: Belinda Aebi signeert haar nieuwste 

boek ‘Troebel water’. Standaard Boekhandel, Sint-Baafs, Gent. 

 Woensdag 15 maart – 19u00: Filmvertoning “Zaak De Zutter” van Katrien 

Ryserhove. CC De Feniks, Beernemstraat 25, 8750 Wingene.  

 Donderdag 16 maart – 10u00: Katrien Ryserhove spreekt over de ‘De 

moorden van Beernem’. Duinse Polders, Blankenberge. 

 Zaterdag 18 maart – 20u00:  Boekvoorstelling ‘Over elk vergeten heen’ 

van Jo Claes. Provinciehuis, Provincieplein 1, Leuven. 

 Dinsdag 21 maart – 14u00: Katrien Ryserhove spreekt over de ‘De moor-

den van Beernem’.  Reyvaertheem, Walram Romboudtstraat 17, Lissewe-

ge. 

 Donderdag 23 maart – 10u00: Katrien Ryserhove spreekt over de ‘De 

moorden van Beernem’. Duinse Polders, Blankenberge. 

 Vrijdag 24 maart – 19u00: Boekvoorstelling ‘Moordspel’ van Sandra J. 

Paul. Standaard Boekhandel, Dorpshart 40, Puurs. 

Bij boekvoorstellingen moet uw komst vooraf aan de uitgever/auteur worden medegedeeld.  

Info hiervoor kunt u verkrijgen op het gelegenheidsadres. 

 

In onze volgende nieuwsbrief: 

 Sandra J. Paul met ‘Moordspel’ 

 Marc Peirs met ‘Bloedlijn’ 

 Pieter Aspe & Koen Strobbe met ‘Blankenberge Blues’ 

 Anne-Laure Van Neer met ‘Maurice’ 

 Jo Smets met ‘Stoorloos’ 

 
 

 

 

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  

mailto:vlaamsemisdaadauteurs@gmail.com

