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We hebben er eventjes op moeten wachten, maar eindelijk is de grote 

misdaadgolf er. Klaar om bestreden te worden tijdens de talrijke meifeestdagen, 

in de tuin, op een terrasje of gewoon in je favoriete fauteuil. Of kan je het geduld 

opbrengen om te wachten tot de zomervakantie? 

‘Bling Bling 3’, slot van de trilogie van Jan Van Der Cruysse 

Jan Van Der Cruysse (°1960) is ongetwijfeld hét Vlaamse 

prijsbeest in de misdaadliteratuur. De voormalige luchtha-

venwoordvoerder veroverde met zijn debuut ‘Bling Bling 1’ 

meteen de Hercule Poirotprijs, de Diamanten Kogel en de 

Schaduwprijs – ongezien voor een debuterende auteur. Het 

vervolg, ‘Bling Bling 2’, werd in 2017 genomineerd voor de 

Hercule Poirotprijs. Ondertussen prijkt dit boek op de long-

list (beste 10) van de BookSpot Gouden Strop, de Neder-

landse prijs voor de beste thriller. Nu is het afwachten welke 

prijzen ‘Bling Bling 3’, het sluitstuk van de trilogie, zal weten weg te kapen. 

‘Bling Bling 3 - Toen was er nog maar één’ 

Het onderzoek naar de diamantroven zit al maanden in het slop. Wanneer in het 

Indiase Varanasi een ring opduikt die deel uitmaakte van de buit, krijgt de politie 

nieuwe stukjes van de puzzel in handen om eindelijk de daders te kunnen strik-

ken. 

Het gevaarlijke gangsterduo Mate-Boris en de onprettig gestoorde Elisabed halen 

echter alles uit de kast om de politie een stap voor te blijven en de schuldigen te 

vinden. Het leven van Viktor en Zurab is na de jongste overval voorgoed over-

hoopgehaald en ook zij azen op hun deel van de buit. Ondertussen rommelt het 

in Lentheki: maffiabaas Paata Sirbiladze komt zwaar onder druk te staan. En dan 

zijn er nog de daders van de overval zelf. Blijven Albertien, Rik, Michel, Hira, Luigi 

en Alphonse onder de radar of moeten ze de duimen leggen? 

‘Bling Bling 3’ (Uitgeverij Standaard - Angèle) wordt verwacht op 4 mei 2018. 

‘Driemaal moordwaarde’, negende Thomas Breens van Paul Jacobs 

In deze korte rubriek is te weinig plaats om alle wapenfei-

ten van radio- en tv-maker Paul Jacobs (°1949) op te 

sommen. Hij heeft ondertussen meer dan dertig boeken 

op zijn palmares. Onze aandacht gaat vooral naar de acht 

romans waarin Thomas Breens de misdaad te lijf gaat. 

Paul Jacobs brengt de helft van zijn tijd in Zuid-Frankrijk 

door, waar hij de inspiratie voor zijn spannende verhalen 

vindt. Nu verschijnt zijn negende Breens-boek, 'Driemaal 

moordwaarde'. 
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‘Driemaal moordwaarde’ 

Wanneer Thomas Breens op een mooie lentedag de begrafenis bijwoont van een 

legendarische leraar wiskunde, ontmoet hij na zoveel jaar een oude studiemak-

ker uit zijn collegetijd, Thierry De Jong. 

Thierry is een ambitieuze fotograaf geworden. Hij was een van de zogeheten 

Golden Boys, een succesklas uit 1981-’82, waaruit ook een beroemd architect, 

een topman van de Nationale Bank en de Vlaamse minister van Economie zijn 

voortgekomen. 

Hij stelt Thomas voor aan zijn vrouw en zijn zoon en laat hem kennismaken met 

een briljante vriend, die zijn leven in een rolstoel slijt. 

Maar dan wordt er ingebroken in Thierry’s donkere kamer en komen Thomas en 

zijn vriendin Kristien langzaam maar zeker in een web van de meest gruwelijke 

intriges terecht. 

‘Driemaal moordwaarde’ (Uitgeverij Houtekiet) wordt verwacht op 9 mei 2018.  

Toni Coppers viert 10 jaar misdaadauteur: ‘De jongen in het graf’. 

Ook Toni Coppers (°1961) heeft zijn sporen verdiend bij 

de VRT, als radioproducer en presentator. Na een boek 

met literaire reisbrieven en enkele komische satires, ver-

scheen zijn eerste thriller ‘Niets is ooit’ in 2008. Het boek 

werd onmiddellijk genomineerd met de Hercule Poirot-

prijs. Dit was de start van een reeks van dertien romans 

waarin Liese Meerhout de hoofdrol speelt. De misdaad-

reeks werd ook verfilmd en uitgezonden op VTM onder 

de titel ‘COPPERS’. Vorig jaar publiceerde hij ‘De Zaak 

Magritte’, een losstaande misdaadroman. In zijn vijftiende thriller, ‘De jongen in 

het graf’, komt hoofdinspecteur Michel Masson aan het woord. 

Toni Coppers heeft talrijke nominaties op zijn naam staan en won eenmaal de 

Hercule Poirotprijs en tweemaal de Hercule Poirot publieksprijs. Onlangs werd hij 

uitgeroepen tot ereburger van de stad Sint-Truiden omwille van zijn "grote ver-

dienste als misdaadauteur". 

‘De jongen in het graf’ 

Leo Meersman is een van de ergste seriemoordenaars van de laatste decennia. 

In 2002 kreeg hij levenslang voor het misbruik en de moord op zes jongens. Vol-

gens hoofdinspecteur Michel Masson waren het er zeven. Hij weet zeker dat ook 

de vijfjarige Arne in de handen van Meersman is gevallen, maar hij heeft het 

nooit kunnen bewijzen. Jaren later geeft Meersman de moord alsnog toe, maar 

hij weigert te zeggen waar de jongen begraven ligt. Een tijdje later trekt hij zijn 

bekentenis ook weer in. Zonder lichaam, geen bewijs, maar ook geen verwerking 

voor de familie. Het is een cold case die al een halve carrière door Massons 

hoofd spookt en hem raakt tot in zijn ziel. Dan komt de dag dat de moordenaar 

op zijn sterfbed ligt en Masson wil zien: hij wil hem iets vertellen ... 

‘De jongen in het graf’ (Uitgeverij Standaard – Angèle) wordt verwacht op 9 mei 

2018. 
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‘Refugia’, het 2e schrijfexperiment van Erik Persoons 

In 2016 lanceerde misdaadauteur Erik Persoons (‘Kaakslag’) 

een project dat vooral jongeren moest aanzetten om actief 

mee te werken aan het schrijven van een spannend verhaal. 

Het resultaat was ‘Attractopia’, geschreven door 41 jonge-

ren, dat in 2017 verscheen bij uitgeverij Kramat.  

Door het succes werd al snel beslist een nieuwe opgave te 

lanceren. Meer dan 100 jongeren stuurden hun ideeën en 

teksten door, waaruit een tweede fantastische jeugdthriller 

ontstond. Erik Persoons broedt al op een derde uitgave van zijn schrijfexperi-

ment. Meer hierover op: www.erikpersoons.com.  

‘Refugia’ 

Bram is verdrietig. Zijn enige vriend Daan is verhuisd. Hij heeft geen zin om met 

de jeugdbeweging op zomerkamp te gaan.  

Op het kamp maakt hij kennis met een mooi, maar tegelijkertijd ook geheimzin-

nig, vreemd meisje. Hij wil haar beter leren kennen maar door de avonturen die 

ze beleven verloopt dit toch heel anders dan hij heeft verwacht.  

Hij ontsnapt aan de dood, wordt achtervolgd en moet vechten voor zijn leven.  

Heeft zij er iets mee te maken? 

‘Refugia’ (Uitgeverij Kramat) wordt verwacht op 10 mei 2018. 

‘Niets erger dan spijt’, Luk Borré weer bezig in Knokke 

Jos Pierreux (°1957) is al een tijd professioneel misdaadauteur. 

In het leeuwendeel van zijn verhalen staat inspecteur Luk Borré 

aan het roer in de badstad Knokke.  

Pierreux werd driemaal genomineerd voor de Hercule Poirot-

prijs en schreef onder meer een Witse-verhaal. Zijn nieuwste 

thriller met inspecteur Luk Borré heet ‘Niets erger dan spijt’. 

‘Niets erger dan spijt’  

Terwijl in het hele land terreurdreiging niveau 3 heerst, worden in Knokke twee 

tienermeisjes verkracht. Hun aanrander heeft kenmerkende tatoeages. Luk Borré 

bijt zich in het onderzoek vast. Intussen heeft hij persoonlijke problemen: wie wil 

zich op de speurder wreken en waarom? Als mama Borré gehospitaliseerd 

wordt, heeft zij maar één wens. Haar zoon wordt geacht ervoor te zorgen dat die 

ingewilligd wordt. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Trammelant komt blijk-

baar in de beste families voor want ook het huwelijk van overste Theofiel Man-

gels staat op springen. 

‘Niets erger dan spijt’ (Uitgeverij Vrijdag) wordt verwacht eind mei 2018.  

http://www.erikpersoons.com/
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‘Pas op voor de buren’, de nieuwste van Hilde Vandermeeren 

Na heel wat kinderboeken, gooide Hilde Vandermeeren (°1970) het roer om en 

werd een van de meest bekroonde vrouwelijke Vlaamse thrillerauteurs. Met 

haar debuut ‘Als alles duister wordt’ won ze de Knack Hercule Poirot Publieksprijs 

in 2013. Sindsdien haalde ze de ene nominatie na de andere prijs binnen. Onder-

tussen werden twee korte verhalen van haar gepubliceerd in het prestigieuze 

Amerikaanse Ellery Queen’s Mystery Magazine. Als klap op de vuurpijl mocht ze 

in 2017 de Hercule Poirotprijs ontvangen voor ‘Schemerzone’. Deze titel prijkt nu 

ook in de longlist (beste 10) voor de BookSpot Gouden Strop, de Nederlandse 

prijs voor de beste thriller. Binnenkort ligt haar zesde spannende boek in de rek-

ken. (www.hildevandermeeren.com)  

‘Pas op voor de buren’ 

Ruth is een thrillerauteur die onder pseudoniem schrijft. Dat is echter niet haar 

enige geheim. Ze verzwijgt een gruwelijke gebeurtenis uit haar verleden zowel 

voor haar vriend Matthew als voor haar omgeving. Haar moeder heeft haar ge-

leerd dat je de buren nooit mag vertrouwen. Dan gebeuren er vreemde dingen in 

haar omgeving en wordt ze geconfronteerd met haar grootste angst: dat ze even 

geestesziek is als haar moeder. Bij haar moeder had de ziekte fatale gevolgen. 

‘Pas op voor de buren’ (Uitgeverij Q) wordt verwacht op 29 mei 2018. 

‘Alleen in het Westen, nieuw kortverhaal van Luc Vos 

Luc Vos (°1968) schrijft kortverhalen aan de lopende band. Zoals 

hijzelf meldt, zijn zijn boeken geëvolueerd van fantasy naar sus-

pense met een tikkeltje horror, af en toe gekruid met wat roman-

tiek en erotiek. (www.lucvos.be)  

‘Alleen in het Westen’ 

"Ik ben alleen ... Waar? In een ziekenhuis, een onderzoeklabo, of ... in het Wes-

ten? Het Westen? Hoe? Waarom? Waar is iedereen? Waar ben ik?"  

‘Alleen in het Westen’ is verschenen in april 2018, als e-book te verkrijgen bij 

Smashwords en Amazon en als paperback bij Lulu. 

VVMA – wedstrijd: Prijsuitreiking 

Op woensdag 18 april ging het er gezellig aan toe op de bomvolle tweede 

verdieping van boekhandel “De Zondvloed” in Mechelen. De boekenpakketten 

werden er door misdaadauteur Paul Jacobs uitgereikt  aan de veertien winnaars 

van onze tweede schrijfwedstrijd, ‘Moorden in 29 woorden’.  

 

 
 
 
 
 
 
Er was veel volk aanwezig in “De 
Zondvloed”, dankzij de talrijke sup-
porters van de jeugdige prijswin-
naars. 

http://www.hildevandermeeren.com/
http://www.lucvos.be/
https://www.smashwords.com/books/view/815560
https://www.amazon.com/Alleen-het-Westen-Dutch-Luc-ebook/dp/B07C6MQ3MV/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1523792858&sr=8-4&keywords=%22luc+vos%27%22
http://www.lulu.com/shop/luc-vos/alleen-in-het-westen/paperback/product-23601497.html
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De vijf hoofdprijzen gingen naar: Nikita Van Peteghem (1e prijs) met 

‘Moordgriet’; Peter Devlieger (2e prijs) met ‘Telefoontje’; Jorden Bekaert (3e 

prijs) met ‘Papa’; Esther Antheunis (4e prijs) met ‘De moordweek’ en Virginie 

Lannoije (5e prijs ) met ‘Uit depressie’. 
 
 
 
Nikita Van Peteghem (foto rechts) 
en Peter Devlieger (foto links) 
ontvangen hun boekenpakket van 
auteur Paul Jacobs terwijl de 
Hasseltse misdaadauteur 
Jeannette Mimi Funk de laudatio 
voorleest. 

 
Aanmoedigingsprijzen werden uitgedeeld aan (alfabetisch): Sofie De Braekeleer 

(Echtgenotenrijmpje); Lucas De Bruycker (Papieren moorden); Jesse De Muynck 

(Sugardaddy); Stéphanie De Witte (Niet goed snik); Nele Jacquemin (Verhaaltje 

voor het slapen gaan); Gloria Leondar (Scène één); Maïté Swinnen 

(Kindermoord); Danny Tuerlings (Misverstand)’ en Maria van Oosterhout (Een 

kusje van mama). 

 

De winnende verhaaltjes kunt u lezen op: 

 http://www.vvma.be/Varia/Wedstrijdboekje_2018.pdf  

Met dank aan de uitgeverijen: 

en boekhandel De Zondvloed te Mechelen. 

Houtekiet presenteert: De Nacht van de Misdaad in Gent 

Een geheimzinnige verdwijning - Een bende prominente verdachten - Een bloed-
stollende ontknoping 

Voor het eerst brengt Houtekiet haar thrillerauteurs samen op één locatie voor 
een avond vol spanning, verhalen en muziek. Luister naar wat ze te vertellen 
hebben, speur naar wat ze verbergen en misschien maak jij wel kans op een 
mooie prijs.  

Met Jo Claes, Christian De Coninck, Geert van Istendael, Guy Prieels, Wim Belaen, 
Ria Maes, Lieven De Letter, Paul De Bruyn, Petra Spark, Marc Buelens en Joost 
Devriesere. 

Zaterdag 2 juni, 20.00 uur. Lakenmetershuis, Vrijdagmarkt 24, 9000 Gent. 
I.s.m. Creatief Schrijven en de professionele vertellers van Compagnie De Zere 
Knie. Tickets via www.schrijfdag.be. Meer info via info@houtekiet.be. 

Agenda  
 Donderdag 3 mei 2018 – 20u00: Boekvoorstelling* ‘Preta’ van Sterre Carron. 

Standaard Boekhandel, IJzerleen 55 Mechelen. 

 Donderdag 3 mei 2018 – 19u30: Auteurslezing/Signeerssessie ‘De logische ver-
beelding’ door Toni Coppers. Huis Nagels, Stationsstraat 33, Sint-Truiden (€35). 

http://www.vvma.be/Varia/Wedstrijdboekje_2018.pdf
http://www.schrijfdag.be/
mailto:info@houtekiet.be
https://huisnagels.be/tonicoppers/
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 Zondag 6 mei 2018 – 10u00: Auteurslezing door Hilde Vandermeeren. Biblio-
theek De Kimpel, Eikenlaan 23, Bilzen. Aanmelden via bibliotheek@bilzen.be 
(€6) 

 Zondag 6 mei 2018 – 10u00: Auteurslezing ‘De logische verbeelding’ door Toni 
Coppers. Scharpoort, Maxim Willemspad 1, Knokke-Heist. 

 Zaterdag 12 mei 2018 – 10-12u: ‘Coppers trakteert’. Interview, voorlees- en sig-
neersessie n.a.v. ‘De jongen in het graf’, Markt Sint-Truiden. 

 Zaterdag 12 mei 2018 – 16-18u: ‘Coppers trakteert’. Interview, voorlees- en sig-
neersessie n.a.v. ‘De jongen in het graf’, Standaard Boekhandel Hasselt.  

 Woensdag 16 mei 2018 – 13-15u: ‘Coppers trakteert’. Interview, voorlees- en 
signeersessie n.a.v. ‘De jongen in het graf’, Standaard Boekhandel Kampenhout. 

 Woensdag 16 mei 2018 – 16-18u: ‘Coppers trakteert’. Interview, voorlees- en 
signeersessie n.a.v. ‘De jongen in het graf’, Standaard Boekhandel Leuven 
Diestsestraat. 

 Donderdag 17 mei 2018 – 20u00: Auteurslezing ‘De logische verbeelding’ door 
Toni Coppers. De Markthallen, Herk-de-Stad (€7). 

 Donderdag 17 mei 2018 – 13-15u: ‘Coppers trakteert’. Interview, voorlees- en 
signeersessie n.a.v. ‘De jongen in het graf’, Standaard Boekhandel Deinze. 

 Donderdag 17 mei 2018 – 16-18u: ‘Coppers trakteert’. Interview, voorlees- en 
signeersessie n.a.v. ‘De jongen in het graf’, Standaard Boekhandel Gent. 

 Vrijdag 18 mei 2018 – 16-18u: ‘Coppers trakteert’. Interview, voorlees- en sig-
neersessie n.a.v. ‘De jongen in het graf’, Standaard Boekhandel Schelle. 

 Zaterdag 19 mei 2018 – 11-13u: ‘Coppers trakteert’. Interview, voorlees- en sig-
neersessie n.a.v. ‘De jongen in het graf’, Standaard Boekhandel Wijnegem Shop-
ping. 

 Zaterdag 19 mei 2018 – 14u00: Interview met Hilde Vandermeeren. Leesfeest 
‘Luisterpunt wordt 10’, Muntpunt, Munt 6, 1000 Brussel. 

 Zaterdag 19 mei 2018 – 16-18u: ‘Coppers trakteert’. Interview, voorlees- en sig-
neersessie n.a.v. ‘De jongen in het graf’, Standaard Boekhandel Brugge Steen-
straat. 

 Zaterdag 20 mei 2018 – 14-16u: ‘Coppers trakteert’. Interview, voorlees- en sig-
neersessie n.a.v. ‘De jongen in het graf’, Standaard Boekhandel Oostende 
Vlaanderenstraat. 

 Vrijdag 25 mei 2018 – 20u: Auteurslezing ‘Schrijven: een blik achter de scher-
men’ door Hilde Vandermeeren. Bibliotheek Eernegem, Westkerkestraat 24, 
Eernegem. 

 Zaterdag 26 mei 2018 – 15u00: Jos Pierreux signeert ‘Niets erger dan spijt’. 
Standaard Boekhandel, Lippenslaan 102, 8300 Knokke-Heist. 

 Zaterdag 2 juni 2018 - Schrijfdag van Creatief Schrijven (€30/€50) met o.a. 
o 11u00: Lezing ‘Thrillers schrijven’ door Hilde Vandermeeren. Bibliotheek 

De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent. 
o 20u00: Moordspel ‘De Nacht van de Misdaad’ georganiseerd door uit-

geverij Houtekiet. Lakenmetershuis, Vrijdagmarkt 24, Gent. 

 Zaterdag 9 juni 2018 – 15u00: Hilde Vandermeeren signeert ‘Pas op voor de bu-
ren’, Standaard Boekhandel, Burg 12, Torhout. 

 Maandag 11 juni 2018 – 20u00: Auteurslezing ‘De logische verbeelding’ door 
Toni Coppers. Bibliotheek ,Sint-Amandsesteenweg 41-43, Bornem (€5). 

*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”. 

mailto:bibliotheek@bilzen.be
mailto:vlaamsemisdaadauteurs@gmail.com

