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Na een welgevuld thrillervoorjaar, kunnen we opnieuw heel wat spannends 

aankondigen in de aanloop naar de Boekenbeurs. 

Guy Didelez eindelijk weer opgemerkt bij de misdaadliteratuur 

Guy Didelez (1952, Merksem) werkte eerst twintig jaar 

in het onderwijs. Sinds september 1995 leeft hij als 

auteur-scenarist voltijds van zijn pen. Hij schrijft zowel 

voor kinderen als voor jeugd en volwassenen. Niet al-

leen boeken (82 titels) maar ook toneel en musicals 

(meer dan 50 toneelstukken, vaak als co-auteur) en 

scenario’s voor radio en televisie. Zijn volledig curricu-

lum weergeven zou ons te ver leiden. We beperken ons 

tot zijn misdaadliteratuur. In 1988 publiceerde hij zijn eerste jeugdboek, ‘Raspoe-

tin’ (Uitg. Abiomo), dat bekroond werd als beste Vlaams Moord- en Misdaadver-

haal. Daarna volgden ook voor de jeugd: ‘Stemmen van de Overkant’ (1992, Uitg. 

Davidsfonds/Infodok), ‘In het Teken van de Ram‘ (1996) in samenwerking met 

Patrick Bernauw en bekroond met de Prijs Knokke Heist Beste Jeugdboek en de 

‘Eule des Monats’. Deze titel werd vertaald in het Duits, Italiaans, Spaans en 

Noors  en ‘Het Februaricomplot‘ (2000, Uitg. Davidsfonds/Infodok). De volwassen 

thrillerlezers kwamen aan hun trekken in 1983 met ‘Moordende Verhalen’ (1983, 

Heideland Orbis), ‘Zuster Virginia‘ (1986, Uitg. Nioba) en ‘Speeltje’ (2003, Uitg. 

Davidsfonds, samen met Patrick Bernauw). Na een lange winterslaap in het thril-

lergenre verschijnt nu de Young Adult titel, ‘De wraak van de jakjongen’. Voor dit 

boek ontving Guy Didelez de beurs Literaire Fictie van Sabam. De commissie, 

bestaande uit Hilde Vandermeeren, Wally De Doncker, Pieter-Jan Verachtert en 

Sabine De Vos, was onder de indruk van het manuscript, het palmares en de 

schrijfstijl van de auteur. 

‘De wraak van de jakjongen’ 

Wanneer de Chinees-Vlaamse Xilian dertien wordt, geeft haar vader haar een 

brief. Die is opgesteld in een onleesbaar pictogrammenschrift en werd door haar 

moeder kort voor haar dood geschreven. Xilian wil naar het geboortedorp van 

haar moeder om daar iemand te vinden die de brief kan vertalen. Pas op haar 

vijftiende stemt papa toe om de gevaarlijke paardentocht hoog in de besneeuw-

de bergen te ondernemen. 

Bij aankomst in China blijkt hun gids plots overleden. Zijn plaats wordt ingeno-

men door een zeer onheilspellende man die dingen over Xilian weet die niemand 

kan weten … 

‘De wraak van de jakjongen’ (Uitgeverij Van Halewyck) verscheen op 28 augustus 

2017 en wordt nogmaals voorgesteld op maandag 2 oktober en dinsdag 17 okto-

ber (zie agenda). 
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‘Femme fatale’ zevende Kathleen Verlinden van Anja Feliers  

Anja Feliers (1971) woont in Eigenbilzen, waar ze op haar 

zoldertje spannende thrillers rond de psychologe  

Kathleen Verlinden schrijft. Het werden achtereenvol-

gens, ‘Hou van mij’ (Manteau, 2011 – Lannoo, 2015), 

‘Laat me los’ (Manteau, 2012 – Lannoo, 2015, 2017), 

‘Vergeet mij niet’  (Lannoo, 2013), ‘Vergeef me’ (Lannoo, 

2014, 2016), ‘Zuur’ (Lannoo, 2015), ‘Kwijt’ (Lannoo, 

2015) en twee korte verhalen onder de noemer ‘Lady 

killers’ (Lannoo, 2017). Nu ligt haar zevende Kathleen Verlinden op de boeken-

plank. 

‘Femme fatale’ 

June en haar man Robbert leven in luxe, maar ze rouwen om hun verloren doch-

tertje Imke en zijn compleet vervreemd van elkaar. Dan komt Lexi terug in Junes 

leven, de vrouw met wie ze tijdens haar studententijd een passionele romance 

beleefde. De gevoelens laaien weer op en doen June helemaal opfleuren. Maar 

kan ze haar nieuwe minnares wel vertrouwen? Lexi stelt June voor aan psycholo-

ge Kathleen Verlinden, die mee op zoek gaat naar wat er met Imke is gebeurd. 

Alleen blijken de geheimen die Kathleen zelf koestert, minstens zo groot en drei-

gen ze allemaal uit te komen. 

‘Femme fatale’ (Uitgeverij Lannoo) verscheen op 23 september 2017. 

‘De butlerknop’, 40e en laatste Van In van Pieter Aspe 

Pieter Aspe moeten we niet meer voorstellen. Tweemaal 

per jaar bracht hij een thriller uit rond de Brugse commissa-

ris Van In en zijn ploeg. Door het overlijden van zijn echtge-

note werd vorig jaar gebroken met die traditie. Na ‘Blanken-

berge blues’, dat hij samen schreef met Koen Strobbe, is nu 

weer een Van In verschenen. ‘De butlerknop’, veertigste en 

laatste in de reeks, werd op 30 september feestelijk in Brug-

ge voorgesteld, samen met het boekje ‘Afscheid van een 

muze’. Dit is een graphic novel, die hij schreef met tekenaar Marec. Hierin ver-

haalt hij de liefde tussen hem en zijn muze, zijn vrouw die een jaar geleden na 

een oneerlijke strijd tegen kanker het leven liet. 

‘De butlerknop’ 

Een vrouw breekt samen met de beste vriend van haar zoon in bij een ex-

minnaar. Een tijd later wordt ze dood aangetroffen naast haar auto nadat ze op 

een avond is gaan joggen met een vriendin. Ze blijkt vermoord ...  

Van In en Versavel belanden op een dood spoor, want er is geen motief en het 

slachtoffer werd niet seksueel misbruikt of beroofd. Is er een verband tussen de 

moord en de inbraak, waarbij behalve compromitterende foto's ook bezwarende 

informatie over de butlerknop werd ontvreemd? Van In en Versavel onderzoe-

ken de zaak, met op de achtergrond de dreiging van een oorlog die Europa dreigt 

te verscheuren. 

‘De butlerknop’  (Uitgeverij WPG/AspeNV) is verschenen 28 september 2017.  
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‘Poetinov’, nieuwe thriller van Hubert Van Lier 

Hubert van Lier woont in Antwerpen West, beter bekend 

als ‘Linkeroever’. Tijdens zijn beroepsloopbaan was hij 

docent aan de Artesiushogeschool afdeling kinesitherapie. 

Hij richtte samen met Leo Geerts ‘De Schrijversacademie’ 

op, waar beginnende auteurs de knepen van het vak leer-

den. Sinds 1999 schrijft hij thrillers. Hij was een tijd voor-

zitter van het Genootschap van Vlaamse misdaadauteurs. 

Zijn eerste thriller 'Voltaire en de zaak Chemalo' was het 

startschot van een Voltaire-reeks met vijf titels. Na 'De 

Lange Wapper en de dode vrouw' dat hij samen schreef met Roger Rennenberg 

en 'De straffelozen', verschijnt nu 'Poetinov'. Met dit boek verlaat hij het pad van 

de klassieke thriller voor een verhaal met science fiction-inslag en onverwachte 

soms grimmige wendingen. Voor het eerst in ons taalgebied komen in een thril-

ler genetica en elementen van transhumanisme aan bod. 

‘Poetinov’ 

Dit boek leidt naar de beperkte gemeenschap die in laboratoria de genetica ont-

rafelen. Een wereld die voor de doorsnee mens zowel veraf als mysterieus is. Het 

zijn wonderen die biochemici onder de microscoop tot stand brengen. 

Voor Ferdinand Poetinov en zijn omgeving begint de heisa wanneer door de on-

gewone ligging van zijn genen er gedragstoornissen optreden. Als bovendien zijn 

vader nog enkele zijsprongetjes maakt, ontstaat er een gevaarlijke en ingewik-

kelde toestand. 

‘Poetinov’ (Uitgeverij De Vries-Brouwers) verschijnt op 21 oktober 2017. 

Nieuwe e-kortverhalen van Luc Vos 

In 2003 kreeg Luc Vos de schrijversmicrobe echt te pakken, 

waarna de eerste schuchtere stappen in de fantasy gezet 

werden. Zijn zoektocht mondde uit in thrillers, romans, 

jeugdverhalen, sci-fi, kortom bijna alle literaire genres. Tot 

hij uiteindelijk ‘zijn ding’ vond. Spannende thrillerverhalen 

met een vleugje horror, af en toe een snuifje romantiek en 

vooral veel suspense. In 2017 zijn vier nieuwe kortverhalen verschenen. 

(www.lucvos.be)  

  

http://www.lucvos.be/
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Nieuw werk van misdaadauteurs Willy en Steven Bogaerts 

Misdaadschrijvers vader en zoon Bogaerts hebben niet stil-

gezeten. Willy en Steven stellen binnenkort hun nieuwe ro-

man 'Stille mannen' voor. Het is geen misdaadverhaal maar 

een roman over liefde en muziek die echter wel leest als een 

spannend boek.   

In 'Stille mannen' gaat een kleinzoon ondanks zijn eigen pro-

blemen - de mysterieuze dood van zijn vrouw, een dreigende 

burn-out en de moeilijke relatie met zijn dochter - op  zoek 

naar de celliste en femme fatale Lydia, in de hoop de waar-

heid te vernemen omtrent zijn grootvader. 

‘Stille mannen’ (Uitgeverij WPG) is verschenen op 25 september 2017 en wordt 

plechtig voorgesteld op 7 oktober in Mechelen.   

Steven Bogaerts nam de 15-jarige Sam Laevers onder zijn 

vleugels. Ze schreven samen 'Het Shakespeare Contigent'. Het 

is een spannend Young Adult boek waarin de eigenzinnige 

groundskeeper Benjamin Pearson een constitutionele crisis in 

het Verenigd Koninkrijk slechts kan oplossen door de ultieme 

waarheid te achterhalen.  

'Het Shakespeare Contigent' (Uitgeverij BoekBoek.com) is ver-

schenen op 1 juli 2017. 

Beide boeken zijn een mix van feiten en fictie, wat de verhalen een bijzonder 

cachet geeft. 

Tom Bergs en ‘Mysterie in Haacht’ 

Dag op dag twee jaar na zijn debuut ‘Dubbelleven’, stuurt 

Tom Bergs zijn rechercheurs Johan Pieters en Sophie 

D’Hondt opnieuw op pad. Op een écht vervolg is het nog 

wachten tot het voorjaar 2018. Ondertussen schreef hij op 

vraag van UNIZO Haacht mee aan de verhaallijnen van een 

moordspel. Een spel dat nu ook in boekvorm verschijnt. 

Tussen 1 augustus en 1 oktober konden inwoners van  

Haacht via een interactief dorpsspel op zoek gaan naar de 

moordenaar van Suzy Thiels, handelaar in de gemeente en 

voorzitster van UNIZO Haacht. Het spel had als doel het lokale winkelen in  

Haacht te promoten naar aanleiding van de allereerste 'Week van de klant'. De 

scenaristen gaven enkel prijs dat de moordenaar een van de veertig deelnemen-

de handelaars was. Wie uiteindelijk op 1 oktober als eerste op de proppen kon 

komen met de juiste dader, het juiste motief en het juiste moordwapen, won 

een aankoopcheque van 1.000 euro. 

Het spel was twee maanden lang te volgen bij de deelnemende handelaars en via 

de website.  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FBoekBoek.com%2F&h=ATNyGfTv-91nJ7qjvHj8r5Rtpx7KvEFIRoIsVB2qTZuGVvGKwYjsNb6eSgu_XS9TE-cdjnT5jlcwUuon9W2Vq_0peT90W-cLAv5Kva3sGcxZfKouLLQ5YRglMT0zpqAmrBHgXIKV0MKgR2aAjhwgVxefiGZ0NTS_PKWBl03f2kbjcCTNhgnxOR1zz9lGL0nFzuiJHDSa-_jKCEfu-DFsLhkXMDSyugeSd5QXdRiMe2QktX0OlwP7Ms-NucbpVlKXj5g3IzJSCjIjGx2Y9IJQBKOSm6XnUbaR0E_QzVcQqU4MtkTubBT854sZZQ
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Daar verschenen tips, maar waren ook elke week nieuwe verhalen te lezen over 

het moordonderzoek dat de inspecteurs voerden. Onder de titel ‘Mysterie in 

Haacht’ werd alles gebundeld en dit werd op 1 oktober als een 140-pagina's tel-

lend pocketboekje boven de doopvont gehouden. Het boekje kost slechts 5 euro, 

maar zal niet in de handel verkrijgbaar zijn. Enkel te koop bij de auteur en UNIZO 

Haacht.  

En tenslotte … 

Moordweekend  Een aantal auteurs nemen weer deel aan het Moordweekend 

dat plaatsvindt tijdens de Openboekdagen van Standaard Boekhandel op 28, 29 

& 30 oktober. Enkele activiteiten zijn reeds aangekondigd. (zie veder).  

Boekenbeurs 2017  Op zaterdag 28 oktober gaat de Boekenbeurs officieel van 

start en vanaf zondag 29 oktober gaan de deuren open voor het groot publiek. 

Uw favoriete misdaadauteurs zullen er weer hun nieuwste boek signeren. Het 

volledig signeerprogramma staat volgende week op onze website en in onze 

nieuwsbrief van volgende maand. 

VVMA-wedstrijd  Na het groot succes van vorig jaar organiseert de VVMA op-

nieuw een literaire wedstrijd. Op onze website www.vvma.be/wedstrijd komt u 

alles te weten over de opdracht en kan u het reglement raadplegen.  Meer hier-

over in onze volgende nieuwsbrief. 

Agenda 
 Maandag 2 oktober 2017 – 20u00: Boekvoorstelling* – ‘De wraak van de jakjon-

gen’ van Guy Didelez in de leeszaal van de bibliotheek van Mol, Molenhoekstraat 2. 

 Woensdag 4 oktober 2017 - 19u30: Voordracht – ‘En God schiep de vrouw, toch?’ 
door Katrien Ryserhove in de Parochiezaal, Izegemse aardeweg 26, Roeselare. 

 Donderdag 5 oktober 2017 - 14u30: Voordracht – ‘Heksen en Spoken, Truken en 
Tover’ door Katrien Ryserhove in het Dienstencentrum Brugge - Van Volden, Joris 
Dumeryplein 1, Brugge. 

 Zaterdag 7 oktober 2017 – 14u30-16u00: Boekvoorstelling* – ‘Highway 245’ van 
De Paepe & Depuydt  in Cafe Botèco, Forelstraat 114, Gent. 

 Maandag 9 oktober 2017 - 13u00: Voordracht – ‘De perikelen van een beginnend 
auteur‘ door Katrien Ryserhove in het St.-Lutgardisinstituut, Dreef 47, Zomergem. 

 Woensdag 11 oktober 2017 - ??u00: Filmvertoning  - ‘Zaak: De Zutter’ van Katrien 
Ryserhove, In Overijse. Exacte plaats en tijd nog niet bekend, contact: Mevr. Lena 
Lefevre, 02687445. 

 Donderdag 12 oktober 2017 - 14u00: Voordracht – ‘En God schiep de vrouw, toch?’ 
door Katrien Ryserhove in het Michielshof, Michielsplein 1, Hamont-Achel. 

 Donderdag 12 oktober 2017 – 20u00: Lezing – ‘Hoe schrijf je een boek?’  door San-
dra J. Paul in de bibliotheek van Sint-Amands, Emile Verhaerenstraat 71. 

 Zaterdag 14 oktober – 15u00-17u00: Signeersessie – Jo Claes signeert 'Het gewicht 
van de haat' in de Standaard Boekhandel Herentals. 

 Dinsdag 17 oktober 2017 – 14u00: Voordracht – ‘En God schiep de vrouw, toch?’ 
door Katrien Ryserhove in het Reyvaertheem, Walram Romboudtstraat 17, Lisse-
wege. 

 Dinsdag 17 oktober 2017 - 19u30: Voordracht – ‘Heksen en Spoken, Truken en To-
ver’ door Katrien Ryserhove in het Sparrenhof, Keurlingenweg (Dries 2), Assebroek.  

 Dinsdag 17 oktober 2017 – 19u45: Boekvoorstelling* – ‘De wraak van de jakjongen’ 
van Guy Didelez in de leeszaal van de bibliotheek in het Sint-Michiels-college, Pape-
naardekenstraat 53, Schoten. 

http://www.vvma.be/wedstrijd
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 Woensdag 18 oktober – 14u00: Filmvertoning  - ‘Zaak: De Zutter’ van Katrien Ry-

serhove in CC 'De Leest', Sint-Jorisstraat 62, Izegem. 

 Donderdag 19 oktober 2017 - 14u00: Voordracht – ‘De Moorden van Beernem’, 
door Katrien Ryserhove in het LRV-lokaal, Houtvoortstraat, 9170 St.-Gillis-Waas. 

 Zaterdag 21 oktober 2017 – 14u30: Boekvoorstelling* – ‘Poetinov’ van Hubert Van 
Lier in de kelder van boekhandel ‘De Groene waterman’, Wolstraat 7, Antwerpen. 

 Zondag 22 oktober 2017 – 10u00: Lezing – Jan Van der Cruysse (‘Bling Bling’) in de 
bibliotheek Hertoginnedal, Waversesteenweg 1688, Oudergem. 

 Dinsdag 24 oktober 2017 - 14u30: Voordracht – ‘De Moorden van Beernem’, door 
Katrien Ryserhove (plaats nog niet gekend), contact: Mevr. Trui Simoens, 
056213671. 

 Woensdag 25 oktober 2017 - 14u30: Voordracht – ‘En God schiep de vrouw, toch?’ 
door Katrien Ryserhove . Neos, O.C. Tjuf, Tieltsesteenweg 8, Oostrozebeke. 

 Donderdag 26 oktober 2017 - 14u00: Voordracht – ‘Heksen en Spoken, Truken en 
Tover’ door Katrien Ryserhove, St. Clarastraat 48, Brugge.  

 Zaterdag 28 oktober 2017 – Literair Culinair  - Chef kok Müller zal op topniveau 
koken, geïnspireerd door 6 verschillende thrillers. De schrijvers dragen voor uit hun 
eigen werk, o.a. Bram Dehouck. Landgoed het Laer in Ommen. 

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

Info kunt u verkrijgen bij de uitgever of via een bericht op de facebookpagina van de auteur. 

MOORDWEEKEND 

 Zaterdag 28 oktober  
o SB Bornem -10-12u/14-16u: Sandra J. Paul brainstormt met de lezers 

over haar geplande boek (zie NB15). 
o SB Zele – 10-13u: Herbert en Els De Paepe-Depuydt signeren.   
o SB Kortrijk (Doornikstr.) – 11-12u: Anne Daniel geeft een workshop over 

manipuleren voor dummies. 
o SB Nieuwpoort – 11-12u: Tom Bergs signeert. 
o SB Geel – 13u30-14u: Christine Bols signeert. 
o SB Kortenberg – 14-15u: Jo Claes signeert. 
o SB Mortsel – 14-16u: Paul Jacobs signeert. 
o SB Zele – 15-16u : Tom Bergs signeert. 
o SB Leuven (Diestsestr.) – 16-17u30:  Jo Claes signeert. 
o SB Tienen – 15-17u: Wim Menheer signeert. 
o SB Kortrijk (Doornikstr.) – 17u: Signeersessie en vragenuurtje met Guy 

Prieels.  

 Zondag 29 oktober 
o SB Bornem – 10-12u/14-16u: Sandra J. Paul brainstormt met de lezers 

over haar geplande boek (zie NB15). 
o SB Geel – 10u30-11u30: Tom Bergs signeert. 
o SB Deinze – 14u30: Signeersessie en vragenuurtje met Guy Prieels.  
o SB Haacht – 14-15u: Jo Claes signeert. 
o SB Kampenhout – 15-16u: Tom Bergs signeert. 
o SB Kampenhout – 16-17u:  Jo Claes signeert. 

 Maandag 30 oktober 
o SB Leuven (Diestsestr.) – 10u30-11u30: Tom Bergs signeert. 
o SB Leuven (Diestsestr.) – 14-15u: Christine Bols signeert. 

 

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 met onderwerp ‘Uitschrij-
ven’ naar:  vlaamsemisdaadauteurs@gmail.com  

mailto:vlaamsemisdaadauteurs@gmail.com

