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Het is weer springtij. Een golf van nieuwe thrillers spoelt aan in de boekhandels; 

misdaadboeken die erom smeken om te worden verslonden.  

De VVMA kende vorig jaar ook een vloedgolf van inzendingen voor haar 

wedstrijd, de 25-woorden-moord. De winnaars zijn gekend. De prijsuitreiking 

lonkt. 

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

Vijf verhalen zijn in de hoofdprijzen gevallen. Dertien andere deelnemers krijgen 

een aanmoedigingsprijs. Hier zijn de auteurs. 

Hoofdprijs (in alfabetische volgorde) 

Yvette de Klerk (Zuidland, Nl) 

Paul Dewilde (Lier) 

Pauline Dispersyn (Beselare) 

Gaëlle Mikolajczak (Evere) 

Annemiek Wassenaar (Onderdendam, Nl) 

Aanmoedigingsprijs (in alfabetische volgorde) 

Mark Buijtenhuijs (Doetinchem, Nl); Luk Dens (Leuven); Ingrid Markus (Druten, 

Nl); Koen Meekers (Beringen); Marc Mercy (Kuurne); Nicolette Molenaar 

(Schagen, Nl); Anne Parms (Bonheiden); Reindert Jacob Hovestad (Bergen, Nl); 

Lars Van Bocxlaer (Kleine-Brogel); Koen Vandenborre (Kessel-Lo); Marieke van 

der Zee (Groningen, Nl); Dirk van Hek (Eindhoven, Nl); Lydia Vergeer (Ede, Nl) 

Niet gewonnen? Geen probleem, in de toekomst wordt weer een wedstrijd 

uitgeschreven. Die wordt o.a. via deze nieuwsbrief aangekondigd. 

De prijsuitreiking vindt plaats op donderdag 27 april om 19.00u in boekhandel 

‘De Zondvloed’, Onze-Lieve-Vrouwstraat 70 te Mechelen. 

Iedereen is van harte welkom (aanwezigheid melden voor 10 april op 

vlaamsemisdaadauteurs@gmail.com) 

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. 
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‘Moordspel’, tweede thriller van YA-auteur Sandra J. Paul  

Tussen 1996 en 2005 publiceerde Sandra J. Paul 

(1972) regelmatig Engelstalige kortverhalen online. 

Het werd even kalm op literair vlak toen ze haar be-

drijf in geschenkartikelen oprichtte. Maar dan kroop 

ze opnieuw in de pen en in 2015 verscheen het eer-

ste deel van een vierdelige spannende young-

adultreeks. Ondertussen zijn de vier delen versche-

nen: ‘Het Eiland’, ‘De Geest’, ‘De Wolf’, ‘De Ziel’. Ze 

schopte het tot laureaat van de Aspe Award, een 

wedstrijd voor krimiverhalen tot 1700 woorden. Daarna publiceerde in 2015 haar 

eerste thriller ‘Azerty’. Nu kijken we verwachtingsvol uit naar haar tweede mis-

daadverhaal. 

‘Moordspel’ 

Hoe stop je een man die niets meer te verliezen heeft? 

Dieter Santens heeft er genoeg van. De verminkte kluizenaar wil niet langer 

leven in een harde maatschappij die hem verafschuwt. Hij ontvoert de studente 

Isabel en is vast van plan samen met haar uit het leven te stappen. 

Diezelfde dag neemt ook wijkagent Ben Wagemans het drastische besluit om 

ermee te kappen. Na de moord op zijn jeugdvriendin Mara, acht jaar geleden, is 

hij er nooit meer in geslaagd zijn leven weer volledig op te pikken. 

Wanneer de paden van de twee mannen elkaar toevallig kruisen, verandert alles. 

In een ultieme poging om Isabels leven te redden en zich zo te verzoenen met 

zijn verleden, gaat Ben in op Dieters aanbod om een moorddadig spel te spelen, 

met Isabels leven als inzet. 

Beide mannen ontdekken dat je, om je vijand te verslaan, in de eerste plaats in 

staat moet zijn om je eigen demonen onder ogen te zien. Zelfs als je niets meer 

te verliezen hebt… 

Kan Ben Dieters moorddadige trip nog stoppen? En wat is het ultieme geheim 

waar beide mannen onder gebukt gaan? 

‘Moordspel’ (Witsand uitgevers) is verschenen op 24 maart 2017. 

‘Blankenberge blues’, een special van het duo Aspe-Strobbe  

Pieter Aspe moeten we niet meer voorstellen. Sinds 

1996 publiceerde hij meer dan veertig misdaadver-

halen waarin vooral de Brugse commissaris Van In 

de misdaad mocht bestrijden. Na het overlijden van 

Aspes echtgenote vorig jaar, werd het echter twij-

felachtig of zijn protagonist Van In nog verder aan 

de slag zou gaan. Maar recent verschenen in de 

media hoopvolle berichten. Ondertussen werkte hij 

samen met zijn poulain Koen Strobbe ‘Blankenber-

ge blues’ af.  



3 
 
Koen Strobbe werd laureaat van de Aspe Award 2015 en bracht in 2016 zijn eer-

ste thriller ‘Kruis en munt’ uit. Het boek kende een groot succes. Strobbe won 

hiermee de kersverse Fred Braeckman Award 2016 voor de beste debuterende 

misdaadauteur en werd ook genomineerd voor de ThrillZone Award 2016, cate-

gorie debuut. En nu is daar ‘Blankenberge blues’, een spannend verhaal door-

spekt met milde, soms wat zwarte humor.  

‘Blankenberge blues’ 

Aan de winterse kust smeedt een bont allegaartje van mensen een niet-alledaags 

complot nadat een van hen een aangespoelde potvis vond. In het dode dier zien 

ze namelijk een unieke kans om rijk te worden. In de darmen van een potvis zit 

immers amber, een goedje waarvoor de parfumindustrie veel geld veil heeft. 

Spijtig detail: een aangespoelde walvis opensnijden is bij wet verboden. De ben-

de kan echter niet aan de lokroep van het grote geld weerstaan en besluit op 

zoek te gaan naar een koper in het illegale circuit. Langzaam maar zeker komen 

alle spelers in het verhaal zichzelf tegen en wordt de finale confrontatie met de 

professionele misdaad onvermijdelijk.  

‘Blankenberge Blues’ (Uitgeverij Manteau) is verschenen op 29 maart 2017. 

‘Maurice’, nieuw geesteskind van Anne-Laure Van Neer  

Anne-Laure Van Neer (°1975) werkte in de toeristische sec-

tor als animator, reisorganisator en reisagente. Ze woont 

samen met haar echtgenoot en twee kinderen in Mortsel. 

Zes jaar geleden besloot ze haar job op te geven om schrijf-

ster te worden en met succes. Met haar debuut ‘Justine’ 

behaalde ze onmiddellijk een nominatie voor de Hercule 

Poirotprijs. Het boek bracht een verfrissend en origineel 

misdaadverhaal, perfect gedoseerd met spanning en humor. 

Nu komt haar nieuwe creatie ‘Maurice’ in de boekhandel. 

‘Maurice’  

Kan je ontsnappen uit de tredmolen? 

‘Beloof me, Maurice, dat je ophoudt met moorden,’ zei moeder vlak voor ze 

stierf. 

Hoewel mijn taak als Verlosser van de Mensheid nog niet volbracht was, heb ik 

haar mijn woord gegeven. Wat moest ik anders, zo aan haar sterfbed. 

Maurice, 65 jaar en seriemoordenaar, belooft aan zijn stervende moeder om zijn 

roeping op te geven. Het is voorgoed gedaan om de Mensheid te bevrijden van 

bumperklevers, BMW-rijders en Alfa-mannetjes. 

Alles verloopt volgens plan tot zijn dochter thuiskomt met een nieuwe vriend. 

Een Alfa. 

Kan Maurice de verleiding weerstaan? 

‘Maurice’ (Uitgeverij Kramat) verschijnt op 1 april 2017. 
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‘Bloedlijn’ van Marc Peirs, misdaad aan de kust  

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 hij terug 

naar zijn roots in Kluisbergen en Oudenaarde. In België 

verblijft hij aan de kust in Koksijde, waar zijn vrouw conservator was van het Vis-

serijmuseum vooraleer ze voltijds schrijfster werd. Zijn nieuwe misdaadverhaal 

‘Bloedlijn’ speelt zich dan ook voor een groot deel af in een kustgemeente, na-

melijk Knokke. 

‘Bloedlijn’ 

Kort voor de parlementsverkiezingen wordt het land opgeschrikt door een 

bloedbad. De dader heeft het gemunt op de jetset in Knokke. Wat lijkt op een 

gruwelijke strafexpeditie tegen een stel rijkelui dreigt te ontaarden in een 

frontale aanval op het regime, dat wankelt als een kaartenhuisje. Politieke 

mechanismen worden ontmaskerd, de macht van het geld verkruimelt. Op de 

schouders van commissaris Victor Vansina rust de taak om de moorden op te 

lossen, en snel. Tussen Gent en Knokke loopt een lijn van bloed en raadsels. Staat 

Vansina tegenover een losgeslagen individu, of schuilt er een duivels plan achter 

de reeks moorden? Tegelijkertijd kraakt het team van de commissaris in zijn 

voegen. Zelf worstelt hij met demonen die te maken hebben met geld en seks.  

‘Bloedlijn’ (Uitgeverij Manteau) verschijnt op 4 april 2017. 

‘Restafval’: Patricia Rodiers opnieuw op speurtocht  

Katrien Van Effelterre (°1979) promoveerde na haar stu-

die Germaanse taal- en letterkunde met een doctoraats-

onderzoek naar terugkerende doden in de volkse vertel-

cultuur. Door haar creativiteit, rijke fantasie en passie 

voor schrijven, verruilde ze later academische publicaties 

voor fictie. 

‘Restafval’ is na ‘Levend Aas’ het zelfstandig te lezen 

tweede deel in de thrillerreeks met Patricia Rodiers.  

‘Restafval’ 

Voor je kind doe je alles. Want als je kind gelukkig is, ben jij dat ook. We maken 

kinderen om zelf gelukkig te zijn. Hoe onzelfzuchtig zijn we dan? 

Een moeder die door het kinderdagverblijf wordt opgebeld omdat haar dochter-

tje ziek is geworden, wordt op het parkeerterrein neergeschoten. Het tragische 

incident wordt gevolgd door een reeks van misdaden die op een uiterst bizarre 

wijze met elkaar verbonden zijn.  

De maakbaarheid van geluk heeft een hoge prijs. 
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Patricia Rodiers en haar team staan voor een raadsel. Met de hulp van Marnix 

Veldkamp probeert ze de zaak te ontrafelen. De ontbrekende sleutel saboteert 

niet alleen de zoektocht naar de dader, maar ook het liefdesgeluk in haar prille 

relatie.  

‘Restafval’ (Uitgeverij aquaZZ) verschijnt op 23 april 2017. 

Agenda 

 Zaterdag 1 april – 15u00: Pieter Aspe en Koen Strobbe signeren  

‘Blankenberge blues’, Oud Stadhuis, Kerkstraat 41, Blankenberge. 

 Zaterdag 1 april – 17u00: Boekvoorstelling ‘Maurice’ van Anne-Laure  

Van Neer, Standaard Boekhandel Mortsel, Statielei 59 Mortsel. 

 Dinsdag 4 april – 14u00: Filmvertoning ‘Zaak: De Zutte’ van Katrien  

Ryserhove, CC De Wissel, Tramstraat 8, Zwevezele 

 Zaterdag 15 april – 10u00: Sandra J. Paul (’Moordspel’) en Tom Bergs 

(‘Dubbelleven’) signeren samen met Sterre Carron en Inge Verbruggen in 

Standaard Boekhandel Aartselaar. 

 Zaterdag 15 april – 13u30: Sandra J. Paul (’Moordspel’) en Tom Bergs 

(‘Dubbelleven’) signeren samen met Sterre Carron en Inge Verbruggen in 

Standaard Boekhandel Shopping Center Wijnegem. 

 Zaterdag 15 april – 15u00: Boekvoorstelling ‘De manipulator’ van Anne 

Daniel. ViaVia Reiscafé, Zandpoortvest 50, Mechelen. 

 Woensdag 19 april – 14u00: Fietstocht "De Moorden van Beernem" (Ka-

trien Ryserhove), Provinciaal domein Bulskampveld en omgeving, start: 

parking Driekoningen. 

 Zaterdag 22 april – 13u30: Sandra J. Paul (’Moordspel’) en Tom Bergs 

(‘Dubbelleven’) signeren samen met Sterre Carron en Inge Verbruggen in 

Standaard Boekhandel Temse. 

 Zondag 23 april – 15u00: Boekvoorstelling ‘Restafval’ van Katrien Van  

Effelterre. Zaal Elckerlyc, Begijnhof, Diest. 

 Donderdag 27 april – 19u00: Prijsuitreiking VVMA-wedstrijd, boekhandel 

De Zondvloed, Onze-Lieve-Vrouwestraat 70, Mechelen. 

 Zaterdag 29 april – 14u00: Sandra J. Paul (’Moordspel’) en Tom Bergs 

(‘Dubbelleven’) signeren samen met Sterre Carron en Inge Verbruggen in 

Standaard Boekhandel Aalst. 

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

Info hiervoor kunt u verkrijgen bij de uitgever of op het gelegenheidsadres. 

 

 

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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