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Bij het verschijnen van deze eerste nieuwsbrief van dit jaar willen we – zij het 

ietwat aan de late kant – onze lezers veel spetterend en spannend leesplezier 

toewensen in 2018. In de aanloop naar de zomer wordt trouwens weer heel wat 

‘trillends’ verwacht van onze Vlaamse misdaadauteurs. Het startschot wordt in 

februari gegeven door Belinda Aebi en Ludo Geluykens. 

‘Ademnood’, eerste deel van tweeluik rond profiler Kaya De Regge   

Belinda Aebi is in 2010 met haar roman ‘Dubbelspel’ op de 
literaire misdaadscène verschenen. Sindsdien heeft ze nog 
meer spannende boeken geschreven waarin een leidende 
rol weggelegd was voor de Gentse onderzoeksrechter 
Maud Gelderman. In 2017 veranderde ze het geweer van 
schouder en publiceerde ze ‘Troebel water’, een stand-
alone verhaal dat zich afspeelt in haar woonplaats, Temse.  
In haar nieuwe boek verschijnt profiler Kaya De Regge op 
het toneel. ‘Ademnood’ is het eerste deel van een 
tweeluik rond dit personage. Het tweede deel wordt in 
oktober verwacht. Uitkijken dus!  
(http://www.belinda-aebi.be)  

‘Ademnood’ 

Wanneer profiler Kaya De Regge na een stevige FBI-opleiding uit Amerika 

terugkeert, wordt ze al gauw op twee onopgeloste moordzaken gezet om een 

daderprofiel te schetsen. Beide dossiers zitten muurvast, ook al is er duidelijk 

een onderling verband: een onbekende getuige op de plaatsen delict en een 

verblijf in het zeesanatorium dertig jaar terug. Wanneer nog een derde 

slachtoffer in bizarre  omstandigheden komt te overlijden, stapelen de vragen 

zich steeds verder op en groeit ook het wantrouwen. Kan Kaya het motief achter 

de moorden ophelderen en zo de dader aanduiden?  

‘Ademnood’ (Uitgeverij Lannoo) verschijnt op 16 februari 2018.  

‘De golfmoorden’, nieuwe politiethriller van Ludo Geluykens  

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

een gemeente tussen Lier en Antwerpen. Sinds 2010 pu-

bliceert hij met de regelmaat van de klok politiethrillers 

met zijn bekende personages, commissaris Bruno Somers, 

hoofdinspecteur Paul De Winter, hoofdcommissaris Frans 

Peeters en zijn assistente Martine Verhaegen. Het zijn 

spannende en prettig leesbare moordverhalen die zich 

afspelen binnen de driehoek Ranst-Lier-Antwerpen. Met 

zijn negende roman, ‘De golfmoorden’, begeeft Geluykens 

zich deze keer, u raadt het nooit, in het wereldje van de 

golfsport. (http://www.ludogeluykens.be)  
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‘De golfmoorden’ 

Bart Swinkels en zijn vrouw Irma gaan oefenen op het golfterrein van Bossen-

stein in Broechem. Bij de afslag van Bart gaat de bal helemaal de verkeerde rich-

ting uit en komt terecht onder de bomen naast de haag. Tijdens de zoektocht 

naar de bal vinden ze tussen de bladeren het lijk van Ivo Schaessens, een zelf-

standige schilder en behanger uit Lier. Commissaris Bruno Somers en hoofdin-

specteur Paul De Winter moeten in het golfmilieu op zoek naar de moordenaar. 

Somers, die sinds kort ook golf speelt, kan via zijn golfvrienden nuttige informatie 

bekomen om de zaak op te lossen. Tijdens hun onderzoek blijken op de golfter-

reinen van Edegem en Ranst dingen te gebeuren die niets met golf te maken 

hebben. 

‘De golfmoorden’ (Uitgeverij Leesgenot) verschijnt op 15 februari 2018. Een 

e-bookversie is uitgegeven bij Boekboek. 

VVMA – 2018 

We hebben vastgesteld dat het leeuwendeel van de Vlaamse misdaadauteurs lid 

is van onze vereniging. Daar zijn we bijzonder trots op. Wij blijven alle mogelijke 

middelen aanwenden om onze leden promotioneel een duwtje in de rug te ge-

ven. De VVMA heeft verschillende acties in de steigers staan die onze leden extra 

in de schijnwerpers zullen zetten. Daarover worden momenteel gesprekken ge-

voerd met verschillende partners (Standaard Boekhandel, Boek.be, enz.). 

Onze schrijfwedstrijd is een van de activiteiten die zowel onze vereniging als on-

ze auteurs onder de aandacht brengt bij een breed publiek. Ook jongeren blijken 

hierdoor aangesproken te worden. Een zevenkoppige jury zal de ingezonden 29-

woorden-verhalen wikken en wegen. Uiteindelijk zullen er een aantal bekroond 

worden met een boekenprijs. De prijsuitreiking vindt plaats ergens in de maand 

april. Daarover later meer. 

De wedstrijd wordt gesponsord door de uitgeverijen: 

Agenda 
 Zaterdag 17 februari 2018 – 14u00: Boekvoorstelling* ‘Ademnood’ van Belinda 

Aebi in het Gemeentehuis, Markt, Temse. 

 Woensdag 7 maart 2018 – 19u00: Boekvoorstelling* ‘De golfmoorden’ van Ludo 
Geluykens in de Bibliotheek Ranst, Gasthuisstraat 17, Ranst. 

 Donderdag 8 maart 2018 – 19u30: Lezing over ‘Roșia Montană’ door Raymond 
Rombout. (KWB en Davidsfonds) Zaal Ons Huis, Kostervoetweg, Weerde. 

*Bij boekvoorstellingen moet uw komst vooraf aan de uitgever/auteur worden medege-

deeld. Info hierover kunt u steeds verkrijgen bij de auteur of uitgever. 

 

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 met als onderwerp “uitschrijven”. 
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