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Geen overdaad aan thrillernieuws onder de frisse lentezon. We moeten nog even 

wachten op de grote toevloed in mei. Deze maand kunnen we alvast kiezen uit 

enkele spannende toppers. 

‘Bluf’, nieuwe true crime van Guy Prieels 

Guy Prieels publiceerde in 2007 zijn eerste roman 

‘Duisterlicht’. Het boek werd onmiddellijk een succes en nog 

hetzelfde jaar verscheen een tweede druk. Daarop volgden 

nog vijf, stuk voor stuk pakkende romans. In 2016 ontpopte 

hij zich als ‘true crime writer’ met ‘De wraak van meneer 

Jules’, meesterlijke verteld, doorspekt met humor en 

getuigend van diepe mensenkennis. Een jaar later verscheen 

‘Bloedbroeders’. Nu verschijnt het derde waargebeurde 

spannende verhaal: ‘Bluf’.  

(www.guyprieels.com)  

 ‘Bluf’ 

1977. Er drijft een lijk op het kanaal. De bloedmooie weduwe blijkt de minnares 
te zijn van ene Willem Van Vugt, een bourgondiër wiens leven drijft op sterren-
restaurants, poesjes en poen. Van Vugt wordt aangehouden op verdenking van 
moord. Tijdens het onderzoek stoten de rechercheurs ook op een megafraude 
van meer dan 100 miljoen frank ten nadele van de verzekeringsmaatschappij 
waar Van Vugt als schaderegelaar werkt. Werd hij ontmaskerd en gechanteerd 
en heeft hij een lastige getuige uit de weg geruimd? 
Van Vugt zit een straf uit van vijf jaar voor oplichting, terwijl de moordzaak hem 

nog als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangt. In de gevangenis raakt 

hij dik bevriend met gewezen onderzoeksrechter Gijs Vespers, die zelf veroor-

deeld is voor moordpoging en miljoenenfraude. Als Van Vugt in 1983 vrijkomt, 

heeft hij dringend geld nodig. De vrouw van Vespers is bereid hem te helpen en 

schrijft een cheque van 10.000 frank uit. Maar Van Vugt heeft zijn financiële vos-

senstreken nog niet verleerd … 

‘Bluf’ (Uitgeverij Houtekiet) wordt verwacht half maart 2018. 

‘Preta’, 10e Rani Diaz van Sterre Carron 

Sterre Carron moeten we niet meer voorstellen. Haar 

geesteskind, Rani Diaz, bestrijdt al sinds 2013 de misdaad 

in het Mechelse. In ‘Preta’ gaat ze voor de tiende keer de 

strijd aan met het ongure milieu. Sterre Carron publiceert, 

twee spannende misdaadromans per jaar die tot over de 

landsgrenzen gewaardeerd worden. Al haar boeken heb-

ben herkenbare korte titels: ‘Mara’, ‘Tirtha’, ‘Matsya’, 

‘Trifla’, …  
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‘Preta’ 

Wanneer de zeventienjarige Sammy na een avondje stappen niet thuiskomt, 

bellen haar ouders ongerust de politie. De volgende dag wordt Sammy dood te-

ruggevonden in een maisveld. Ze is vermoord. Bijna meteen komt haar adoptie-

broer Tristan in het vizier. Was hij op de hoogte van Sammy's geheim? 

Ondertussen maakt de stad zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen. De 

nieuwe partij Recht Voor de Raap lijkt hard op een klinkende overwinning af te 

stevenen. Zijn de dagen van de meerderheidspartijen geteld? Aan hoofdinspec-

teur Rani Diaz de taak om de moordzaak op te lossen. Tot overmaat van ramp Is 

er iets vreemd aan de hand met haar collega Bert Simons. De spanning in het 

team loopt hoog op. Lukt het Rani om alles in goede banen te leiden?  

 ‘Preta’ (Uitgeverij Witsand) wordt verwacht op 3 mei 2018.  

‘Weten is …’, nieuwe thriller van Luc Vos 

Luc Vos (°1968) woont momenteel met zijn gezin in Westerlo. 

In 2002 werd hij gebeten door het schrijfvirus. Het begon al-

lemaal met ‘Meriumbe, de Vlucht van het Heilig vuur’, dat 

onmiddellijk een vervolg kende en uitgroeide tot een trilogie. 

Ondertussen zijn er van zijn hand meer dan twintig boeken 

verschenen, meestal als e-book. Wat begon als fantasy is ge-

evolueerd naar suspense met een tikkeltje horror en af en toe 

gekruid met wat romantiek en erotiek. (www.lucvos.be)  

‘Weten is …’ 

Weten is... het zien van geheimen, weten wat de anderen mispeuterd hebben, 

wat in hun duistere brein omgaat, maar wil je dit weten? Nooit? Of wel als een 

moord gepland is, als jouw beste vriend vreemde dingen op zijn kerfstok heeft of 

als iemand jou wil doden? Een zoektocht begint om erger te voorkomen. 

‘Weten is …’ (Smashwords Edition) verscheen op 28 maart 2018. 

Sandra J. Paul breekt als Joanne Carlton internationaal door. 

Sandra J. Paul kennen we van haar YA-fantasiereeks ‘Het Ei-

land’, dat apart in Vlaanderen en in Nederland werd uitgege-

ven en van twee thrillers, ‘Azerty’ en ‘Moordspel’. Vorig jaar 

publiceerde ze onder het pseudoniem Joanne Carlton een 

Engelstalige YA, ‘Heart-Beat’. Nu verschijnt in april haar twee-

de Engelstalig boek, de YA-thriller ‘Kill me again’. Beide boe-

ken zullen op de stand van New Title Showcase op de gere-

nommeerde London Book Fair (10-12 april 2018) voorgesteld 

worden. Het is voor haar een gedroomde mogelijkheid kennis te maken met in-

ternationale agenten en uitgeverijen en tevens workshops van vermaarde au-

teurs bij te wonen. (http://sjpaul.be)  

 

http://www.lucvos.be/
http://sjpaul.be/
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Drie Vlaamse auteurs kanshebber voor de Gouden Strop 2018 

De Nederlandse boekenprijs, de Gouden 
Strop, werd 32 jaar geleden voor het 
eerst georganiseerd door het Genoot-
schap van Nederlandse Misdaadauteurs 
(GNM) dat ondertussen 135 leden telt. 
In 2018 is de prijs herdoopt in 
“BookSpot Gouden Strop” en werd de te 
winnen prijs verdubbeld naar een geld-
bedrag van €20.000. Ook voor de genomineerden hangt er meer dan een bloe-
metje aan vast. Ze mogen ze elk €1000 in ontvangst nemen. De jury, onder voor-
zitterschap van Anniko van Santen, maakte recent de longlist bekend. Daarop 
prijken drie Vlaamse auteurs: W.A. Dehairs (Lockdown), Jan Van Der Cruysse 
(Bling Bling 2) en Hilde Vandermeeren (Schemerzone). We kijken alvast uit naar 
de nominaties die op 9 mei worden aangekondigd. 

VVMA – wedstrijd 

De kogel is door de kerk. De vijf winnaars zijn gekend en nog 

negen anderen krijgen een aanmoedigingsprijs. De boeken-

pakketten worden door misdaadauteur, Paul Jacobs uitge-

reikt op 18 april 2018 om 18u30 in boekhandel De Zond-

vloed, Onze-Lieve-Vrouwstraat 70 te Mechelen. Iedereen is 

van harte welkom. Aanwezigheid melden voor 11 april bij 

vlaamsemisdaadauteurs@gmail.com. 

De wedstrijd werd gesponsord door de uitgeverijen: 

Agenda 
 Dinsdag 10 april 2018 – 14u30: Voordracht: ‘Making of’ van de langspeelfilm 

‘Zaak: De Zutter’ door Katrien Ryserhove in de parochiezaal - Gavergrachtstraat 
103A, Drongen-Luchteren 

 Zondag 15 april 2018 – 11u00: Boekvoorstelling* ‘Bluf’ van Guy Prieels in de Sa-
lons Francis Maere Fine Arts, Kouter 172, Gent. 

 Donderdag 19 april – 14u00: Filmvertoning + inleiding 'Zaak: De Zutter' door Ka-
trien Ryserhove - Neos Lovendegem. 

 Woensdag 2 mei 2018 – 19u30: Interview met Marc Peirs over ‘Het kwalijke ge-
heugen’, ‘Bloedlijn’ en op stapel staand nieuwe werk. CC De Brug, Kluisbergen.  

 Zondag 6 mei 2018 – 10u00: Lezing door Hilde Vandermeeren. Bibliotheek De 
Kimpel, Eikenlaan 23, 3740 Bilzen. Aanmelden via bibliotheek@bilzen.be 

*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 misdaadauteurs 
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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