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‘Onvoorziene gevolgen’, thrillerdebuut van Peter Olaerts 

In de vorige nieuwsbrief werd een verkeerde inhoud voor Peter Olaerts’ ‘Onvoor-

ziene gevolgen’ gepubliceerd, waarvoor onze oprechte excuses. In deze tussen-

tijdse nieuwsbrief zetten we dit graag recht. 

‘Onvoorziene gevolgen’ 

Marc Westberg, een succesvol antiquair in Parijs, wordt bij de aankoop van een 

stel waardevolle Japanse vazen opgelicht. Zijn plannetje om de verzekerings-

maatschappij voor het verlies te laten opdraaien loopt helemaal fout. Zijn ex-

echtgenote en twee kinderen worden immers ontvoerd door de maffia. 

Hij kan zijn gezin bevrijden, maar dat vormt een katalysator voor een heuse ben-

deoorlog in het Parijse misdaadmilieu. Onwetend daarover, reist Marc in een 

spannende zoektocht met allerhande obstakels doorheen Europa, op zoek naar 

de man die misbruik maakte van zijn opdracht om iets van de maffia te stelen en 

dat Westberg terug moet bezorgen om veilig te zijn. Hij wordt daarbij op de hie-

len gezeten door gangsters en een Parijse politie-inspecteur. Zeker nadat een 

vrouw met wie hij op dat moment een relatie heeft wordt neergeschoten. 

Dat leidt tot een ultieme confrontatie tussen alle betrokken partijen bij de wo-

ning waar zijn ex en de kinderen waren ondergedoken. 

 ‘Onvoorziene gevolgen’ (uitgeverij Boekscout) is verschenen op 1 september 

2017.  

En vergeet niet … VVMA – Schrijfwedstrijd 2018 

Moorden in 29 Woorden 

De Vereniging van Vlaamse Misdaadauteurs schrijft opnieuw een wedstrijd uit 

voor iedereen met moorddadige ideeën. Schrijf een kort moordverhaal, schrap al 

het overtollige zodat 29 woorden overblijven (inclusief de titel) en stuur de uit-

eindelijke ingenieuze, originele of lugubere moord(poging) voor 31 januari 2018 

naar wedstrijd@vvma.be. 

Let op: volg nauwgezet het reglement op www.vvma.be/wedstrijd, want ongel-

dige inzendingen worden meteen geliquideerd. 

De uitslag wordt bekendgemaakt in april 2018. Winnaars krijgen persoonlijk be-

richt. 
Met medewerking van: 

 

 

VVMA. De Vereniging van Vlaamse MisdaadAuteurs heeft tot doel de Vlaamse misdaad-
auteurs en hun werk te promoten.  
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vlaamsemisdaadauteurs@gmail.com  
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