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We voelen al de wind van de Boekenbeurs, die van start gaat op 28 oktober. Dit 

evenement zorgt ongetwijfeld voor nogal wat nazomerliteratuur, waardoor we 

hier heel wat spannends kunnen aankondigen.                     

‘Salami’ van Rudy Soetewey. 

Rudy Soetewey (°1955) moeten we nog nauwelijks voorstel-

len. Hij was de winnaar van de Diamanten Kogel (2013) met 

‘2017’, van de Hercule Poirotprijs (2011) met ‘Getuigen’ en 

heeft talrijke nominaties op zak (Gouden Strop 2002 en 

2007, Schaduwprijs 2002, Hercule Poirotprijs 2001 en 2007). 

Zijn werk onderscheidt zich door de uitgewerkte en herken-

bare karaktertekening en de drama’s van de gewone man. Zijn nieuwste boek, 

‘Salami’, verschijnt nu bij uitgeverij Vrijdag.   

(http://www.rudysoetewey.be)  

‘Salami’ 

Wanneer beginnend klusjesman Bart Colenbunders het voorstel krijgt om een uit 

een labo 'gestolen' sensationele uitvinding terug te vinden, lijkt hem dit een een-

voudige, lucratieve opdracht: de dievegge is gekend, de opdrachtgever een mul-

tinational en de vertoning navenant. Dat er maar één staal van bestaat, lijkt geen 

probleem - tot blijkt dat het in een salami verwerkt is. Tijdens de speurtocht naar 

de verdwenen worst duiken al snel andere geïnteresseerde partijen op, en wordt 

duidelijk dat de uitvinding een bedreiging vormt voor de mensheid. Maar niet 

zoals iedereen zich voorstelt. 

‘Salami‘, (uitgeverij Vrijdag) verschijnt begin oktober 2018 en wordt op 6 oktober 

voorgesteld (zie agenda).  

‘Pitta’, elfde Rani Diaz van Sterre Carron  

Sterre Carron brengt trouw twee boeken per jaar op de markt. 

Op en top spannende verhalen, die over de landsgrenzen heen 

goed gesmaakt worden. Dit jaar viert Sterre Carron haar vijfjarig 

schrijverschap en vult ze het rijtje Rani Diaz-romans aan met 

‘Pitta’.  

‘Pitta’ 

De zomer barst in alle hevigheid los, maar hoofdinspecteur Rani 

Diaz heeft geen tijd om van de zon te genieten. Als er een meisje uit het zieken-

huis verdwijnt, is iedereen in rep en roer. Er wordt met man en macht naar het 

kind gezocht. Kort daarna meldt een vrouw dat haar verloofde vermist wordt. 

Twee cases, één dader? Wat drijft deze obsessieveling? Lukt het Rani en haar 

team om de puzzel compleet te krijgen voor er meer slachtoffers vallen? 

 ‘Pitta’ (Witsand uitgevers) wordt verwacht op 10 oktober 2018 en wordt voor-

gesteld op 13 oktober (zie agenda).   
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’13 Geboden – De Prequel’ van het duo Steven & Willy Bogaerts. 

Met heel veel enthousiasme aanvaardden Steven en Willy 

Bogaerts de uitnodiging van VTM en Uitgeverij Lannoo om 

mee te werken aan '13 geboden'. Inmiddels houdt deze 13-

delige VTM-politiereeks, met een echte topcast, al enkele 

weken een half miljoen Vlamingen in de ban. Van de Vlaamse 

kijkers kreeg de reeks een 4,7 op 5. ‘13 geboden’ wordt met 

de beste internationale series vergeleken, kent ook in het 

buitenland veel bijval en werd al bekroond in het Verenigd Koninkrijk. Nu kreeg 

het duo Bogaerts de opdracht een prequel te schrijven in dezelfde kenmerkende 

sfeer van de serie. In '13 Geboden-De Prequel' krijgt de lezer nog meer inzicht in 

de leefwereld van de gekende personages en ontvouwt zich een spannend 

verhaal dat losstaat van de serie. 

‘13 Geboden-De Prequel’ 

Wanneer de mysterieuze Veronika Masser van haar fiets wordt gereden en over-

lijdt, ontvouwt zich tegelijk in Aalst en Oostende een geheimzinnig verleden. Een 

populaire politicus, een befaamde strafpleiter, een rijke projectontwikkelaar en 

een onderzoeksjournalist dreigen besmeurd te worden. Zal de uitgebluste in-

specteur Peter Devriendt er door het oplossen van de zaak in slagen om de de-

monen uit zijn eigen verleden te verjagen? 

'13 Geboden-De Prequel' (uitgeverij Lannoo) wordt verwacht op 9 oktober 2018. 

 ‘Bangkok blues’ van Chris Bossers.  

Chris Bossers (°1953) is verbonden aan de balie van Antwerpen. 

Als advocaat is hij voornamelijk actief in vennootschaps- en 

handelsrecht, financieel recht en internationale contracten. 

Sinds ‘Tonton Macoute’, zijn debuut uit 2007, is het hoofdper-

sonage Willy Vercammen, de “meest corrupte politieman van 

West-Europa”.  

‘Bangkok blues’ 

Een Mexicaans drugskartel ontketent een meedogenloze oorlog tegen een Ant-

werpse bende die ladingen coke heeft gestolen. Daarbij loopt een douanier in 

het vizier die geholpen heeft de drugs te doen verdwijnen. 

De corrupte Commissaris Willy Vercammen wordt met het onderzoek naar 'de 

opruiming door de Mexicanen' belast. Dit leidt hem naar Bangkok, waar hij be-

landt in de gore onderwereld van een grootstad waar alles mogelijk is en niets is 

wat het lijkt... 

‘Bangkok blues’ (uitgeverij Kramat) wordt half oktober 2018 verwacht.  

Van In – Episode 1’, nieuwe reeks van Pieter Aspe.  

In oktober 2017 verscheen ‘De butlerknop’, het veertigste boek in de reeks rond 

commissaris Van In. Dit boek zou het laatste zijn, liet Pieter Aspe toen in diverse 

media verstaan. Ondertussen heeft Aspe samen met Marec een eigen uitgeverij 

en een boekhandel uit de grond gestampt en begint hij op zijn 65ste met de 
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energie van een twintiger aan een nieuw hoofdstuk in zijn rijk-

gevulde carrière. De meest gelauwerde en bestverkochte thril-

lerschrijver van Vlaanderen start met een nieuwe reeks. 

Commissaris Van In blijft de protagonist, maar zijn wereld is 

veranderd. Pieter Van In is met pensioen, zit duidelijk niet lek-

ker in zijn vel en van Hannelore Martens, de kinderen en Guido 

Versavel is geen spoor.  

‘Van In – Episode 1’ is de start van een nieuwe reeks die uiteindelijk uit tien boe-

ken zal bestaan. Wie de tien boeken leest, zal aan het einde van de reeks de lan-

ge rode draad kunnen ontwarren. 

‘Van In – Episode 1’ (uitgeverij AspeNV) is verschenen op 11 september 2018. 

‘Adrenaline’, eerste ‘Rione Monti’-boek van Stefaan Werbrouck  

Stefaan Werbrouck (°1958) studeerde filosofie en theologie 

aan de KULeuven. Hij woonde enkele jaren in Congo en 

combineerde daarna het schrijverschap met een job in het 

onderwijs. Van 1985 tot 2012 schreef hij scenario’s voor 

televisie. In die periode publiceerde hij ook misdaadro-

mans, jeugdboeken en gedichten. In 2012 verhuisde hij 

naar Italië, en ging in dienst bij het Vaticaan. Hij woont op een voormalige wijn-

boerderij in de Colli Albani, ten zuiden van Rome. 

In juni 2018 verscheen ‘Adrenaline’, een eerste boek in de misdaadreeks ‘Rione 

Monti’, over de Squadra Mobile van Rome. 

‘Adrenaline’ 

Rome is in de ban van een seriemoordenaar, Il Mostro genaamd. In enkele we-

ken tijd worden in het historische centrum van de stad twee jonge vrouwen ont-

voerd en vermoord. Hun lichamen worden leeggebloed teruggevonden, het hart 

doorboord met een naald. De Squadra mobile van de Rione Monti beseft dat er 

een meedogenloze psychopaat aan het werk is. Het team zet alles op alles om de 

identiteit van de dader te achterhalen, maar kan niet verhinderen dat een derde 

vrouw wordt ontvoerd en vermoord. Tussen de killer en de Squadra mobile ont-

spint zich een dodelijk kat-en-muisspel, dat heel persoonlijk wordt wanneer een 

lid van het team in handen valt van het Monster. In de eeuwige stad draaien kei-

zers en pausen zich kreunend om in hun graf. De rest van de bevolking houdt 

handenwringend de adem in… 

‘Adrenaline’ (Witsand Uitgevers) is verschenen in juni 2018.  

Kort nieuws 

 Erik Persoons heeft de opgave voor de derde editie van het jeugdschrijf-

experiment de wereld ingestuurd. Opnieuw is het doel samen met jonge-

ren die schrijfkriebels voelen opkomen, een spannende jeugdroman te 

schrijven die in 2019 zal verschijnen in navolging van ‘Attractopia’ (2017) 

en ‘Refugia’ (2018). De opgave en het reglement kunnen bekomen wor-

den bij Erik Persoons: erik.persoons@telenet.be. 

mailto:erik.persoons@telenet.be
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 Uitgeverij Lannoo presenteert ‘Het huis van het spannende boek’ op za-

terdag 13 oktober om 20u00 in het museum Dr. Guislain, Jozef Guislain-

straat 43 te Gent. Naast een streepje muziek en een drankje worden 

fragmenten uit misdaadromans voorgelezen en enkele auteurs geïnter-

viewd (zie agenda). Meer informatie en het volledige programma vindt u 

op: https://www.lannoo.be/nl/agenda/huis-van-het-spannende-boek. 

 Dit jaar is ‘Woord aan het woord’ het thema van de Antwerpse Boeken-

beurs. De deuren zijn open van 28 oktober t.e.m. 4 november en van 8 

t.e.m. 11 november 2018. Onze VVMA-leden zullen er weer hun laatste 

boeken signeren. De agenda met de signeersessies verschijnt binnenkort 

op onze website: http://www.vvma.be/boekenbeurs-2018/. 

Agenda  

 Woensdag 3 oktober 2018 – 20u00: Boekvoorstelling* ‘Rusteloos’ van Walter 
Damen & Hilde Vandermeeren in Klokhof Loppem, Zeedijkweg 20, Zedelgem. 

 Zaterdag 6 oktober 2018 – 10u30-12u30: Tom Bergs signeert ‘Wraakzucht’ in 
Standaard Boekhandel, Markt 23-24, Haacht. 

 Zaterdag 6 oktober 2018 – 10u30-12u00: Sandra J. Paul/Joanne Carlton sig-
neert ‘Loopgraven hel(d)’ en ‘Hart-Slag’ in Standaard Boekhandel, Kerkstraat 
87C, Buggenhout. 

 Zaterdag 6 oktober 2018 – 20u00: Boekvoorstelling* ‘Salami’ van Rudy Soete-
wey in Volksterrenwacht Urania, Jozef Mattheessensstraat 60, Hove. 

 Zondag 7 oktober 2018 – 10u30-12u30: Tom Bergs signeert ‘Wraakzucht’ in 
Standaard Boekhandel, Markt 23-24, Haacht.  

 Zondag 7 oktober 2018 – 15-17u: Tom Bergs signeert ‘Wraakzucht’ in Standaard 
Boekhandel, Mechelsesteenweg 93, Kampenhout. 

 Vrijdag 12 oktober 2018 – 14u00: Voordracht ‘De Moorden van Beernem’ door 
Katrien Ryserhove in O.C. Patria, Kerklaan 37, Assebroek. 

 Zaterdag 13 oktober 2018 - 11-12u: Tom Bergs signeert ‘Wraakzucht’ in Stan-
daard Boekhandel, Mechelbaan 497, Putte. 

 Zaterdag 13 oktober 2018 – 14u30-16u30: Tom Bergs signeert ‘Wraakzucht’ in 
Mimate, Dorpsstraat 21, Boortmeerbeek. 

 Zaterdag 13 oktober 2018 –16u00: Boekvoorstelling* ‘Pitta’ van Sterre Carron 
(+ viering vijfjarig schrijverschap) in de Atelierzaal van het Zuiderpershuis, Ant-
werpen (Ingang Timmerwerfstraat). 

 Zaterdag 13 oktober 2018 – 20u00: Interview met Steven en Willy Bogaerts (in 
kader van ‘Het huis van het spannende boek’) in het museum Dr. Guislain, Jozef 
Guislainstraat 43, Gent. 

 Zaterdag 13 oktober 2018 – 20u00: Interview met Belinda Aebi (in kader van 
‘Het huis van het spannende boek’) in het museum Dr. Guislain, Jozef Guislain-
straat 43, Gent. 

 Zaterdag 13 oktober 2018 – 20u00: Interview met W.A. Dehairs (in kader van 
‘Het huis van het spannende boek’) in het museum Dr. Guislain, Jozef Guislain-
straat 43, Gent. 

 Zondag 14 oktober 2018 – 14-16u: Tom Bergs signeert ‘Wraakzucht’ in Stan-
daard Boekhandel, Gouden Kruispunt 48, Tielt-Winge 

 Dinsdag 16 oktober 2018 – 14-16u: Lezing door Belinda Aebi in Cultuurcentrum 
Lokeren, Torenzaal, Torenstraat 1, Lokeren. 

https://www.lannoo.be/nl/agenda/huis-van-het-spannende-boek
http://www.vvma.be/boekenbeurs-2018/
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 Donderdag 18 oktober 2018 – 20-22u: Lezing door Belinda Aebi in de Biblio-
theek Temse, Oeverstraat 15, Temse. 

 Zaterdag 20 oktober 2018 – 10u30: Jos Pierreux in ‘Schrijvers aan het woord’, 
Openbare bibliotheek Halle, Basiliekstraat 124, Halle. 

 Zaterdag 20 oktober 2018 – 14-16u: Sandra J. Paul/Joanne Carlton signeert 
‘Loopgraven hel(d)’ en ‘Hart-Slag’ in Standaard Boekhandel, Wijnegem Shopping 
Center, Turnhoutsebaan 5, Wijnegem. 

 Zaterdag 20 oktober 2018 – 14u00-15u30: Sterre Carron signeert ‘Pitta’ in 
Standaard Boekhandel, Mechelbaan 497, Putte. 

 Zaterdag 20 oktober 2018 – 14u30-16u30: Tom Bergs signeert ‘Wraakzucht’ in 
Standaard Boekhandel, Sint-Baafsplein 70, Gent. 

 Zondag 21 oktober 2018 – 14-16u: Tom Bergs signeert ‘Wraakzucht’ in Stan-
daard Boekhandel, Isabellaplein 3, Scherpenheuvel. 

 Dinsdag 23 oktober 2018 – 19u00: Voordracht ‘Making of van de langspeelfilm 
Zaak: De Zutter’ door Katrien Ryserhove in Buurthuis 't Hoeveke, Patijntjestraat 
62, Gent. 

 Donderdag 25 oktober 2018 – 20-21u30: Lezing door Hilde Vandermeeren in de 
Bibliotheek Diksmuide, Koning Albertstraat 24, Diksmuide. 

 Zaterdag 27 oktober 2018 – 10-12u: Sandra J. Paul/Joanne Carlton signeert 
‘Loopgraven hel(d)’ en ‘Hart-Slag’ in Standaard Boekhandel, Boomstraat 4, Bor-
nem. 

 Zaterdag 27 oktober 2018 – 11-12u: Belinda Aebi  signeert ‘Ademnood’ en ‘Co-
meback’ in Standaard Boekhandel Waasland Shopping Center, Sint-Niklaas. 

 Zaterdag 27 oktober 2018 – 11-12u: Tom Bergs signeert ‘Wraakzucht’ in Stan-
daard Boekhandel, IJzerenleen 55, Mechelen. 

 Zaterdag 27 oktober 2018 – 13u30-15u30: Sandra J. Paul/Joanne Carlton sig-
neert ‘Loopgraven hel(d)’ en ‘Hart-Slag’ in Standaard Boekhandel, Dorpshart 40, 
Puurs. 

 Zaterdag 27 oktober 2018 – 14-16u: Belinda Aebi signeert ‘Ademnood’ en ‘Co-
meback’ in Standaard Boekhandel, Molenstraat 1, Londerzeel. 

 Zaterdag 27 oktober 2018 – 14u30-16u30: Tom Bergs signeert ‘Wraakzucht’ in 
Standaard Boekhandel, Diestsestraat 127, Leuven. 

 Zaterdag 27 oktober 2018 – 15-16u: Sterre Carron signeert ‘Pitta’ in Standaard 
Boekhandel, Grote Markt 21, Beveren. 

 Zondag 28 oktober 2018 – 10-12u: Tom Bergs signeert ‘Wraakzucht’ in Stan-
daard Boekhandel, Maastrichterstraat 19, Hasselt. 

 Zondag 28 oktober 2018 – 10u00: Aanvang Boekenbeurs in Antwerp Expo, Jan 
Van Rijswijcklaan 191, Antwerpen met o.a. uitreiking Hercule Poirotprijs 2018. 

 Zondag 28 oktober 2018 – 10u30-12u00: Sandra J. Paul/Joanne Carlton sig-
neert ‘Loopgraven hel(d)’ en ‘Hart-Slag’ in Standaard Boekhandel, Drie Sleutels-
straat 74, Aalst. 

 Zondag 28 oktober 2018 – 14u00: Anne Daniel signeert ‘De gekuiste versie’ in 
Standaard Boekhandel, IJzerenleen 55, Mechelen. 
*Bij boekvoorstellingen en sommige andere activiteiten moet uw komst vooraf aan de uitge-

ver/auteur/organisator worden medegedeeld. Informatie hierover kunt u steeds verkrijgen bij de 

auteur, de uitgever of bij de VVMA. 

VVMA. De Vereniging van Vlaamse MisdaadAuteurs heeft tot doel de Vlaamse misdaadauteurs 
en hun werk te promoten.  

Men kan zich altijd op deze nieuwsbrief uitschrijven door HIER te klikken en de lege mail gewoon te ver-
sturen.  
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