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Vooraleer de Boekenbeurs in Antwerpen haar deuren opent, vloeit er nog heel 

wat spannends naar de boekhandel. 

Verschijnt in oktober 

‘Margot’, thrillerdebuut van Peter Thiessen 

Peter Thiessen studeerde Letterkunde en is als scenarist en 

documentairemaker al meer dan drie decennia actief in de 

cultuur- en mediawereld. De afgelopen jaren vertoefde hij in 

topsportkringen, waar hij inspiratie vond voor zijn debuutroman 

'Margot'. 

Margot 

De 23-jarige Margot wil op wereldreis vertrekken, om weg te vluchten van haar 

uitzichtloze thuissituatie. Emil Maricic, een Albanese jeugdvriend, neemt haar mee 

op zijn eigen queeste: een zoektocht naar het goud dat nog zou overblijven van 

een omkoopschandaal in het voetbal. Zowel zijn als haar grootvader waren daar 

in de jaren zestig bij betrokken. Margots ouders schakelen de politie in. Die leggen 

een verband met een lopend gerechtelijk onderzoek over cocaïnesmokkel naar 

Ibiza, dat ook de eindbestemming van de zoektocht naar het criminele goud blijkt. 

‘Margot’ (Uitgeverij Horizon) zal verschijnen op 3 oktober 2019. 

‘Het Narrenschip’, vijfde thriller van het duo De Paepe - Depuydt  

Herbert De Paepe en Els Depuydt zijn een Gents 

schrijversduo, bekend om hun razendspannende ac-

tiethrillers die zich op diverse continenten afspelen. 

Na Afrika, Australië, Zuid- en Noord Amerika bege-

ven ze zich nu naar Azië met 'Het Narrenschip'. 

Het Narrenschip 

November 2018. Het eilandresort Mong Ngua, voor de zuidkust van Vietnam, 

wordt geteisterd door een naderende cycloon. Familie en entourage van de be-

kende Belgische producer Mark Geuns, die het eiland had afgehuurd, worden 

daarvan niet op de hoogte gebracht. En er blijken zich nog meer stormachtige ta-

ferelen af te spelen op het eiland. Wat is er aan de hand? Belangrijker: wie over-

leeft de ramp? Het Vietnamese bedrijf Vingroup, uitbater van het luxeresort, lijkt 

een poging te doen het drama voorgoed in de doofpot te stoppen. Wat de cycloon 

precies heeft aangericht wordt beetje bij beetje duidelijk, en het staat vast dat de 

gevolgen even ingrijpend als angstaanjagend zijn. 

‘Het Narrenschip‘ (Uitgeverij Beefcake Publishing) wordt verwacht op 10 oktober 

2019. 
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‘Het weerzien’, nieuwe roman van Wim Menheer 

Wim Menheer is niet aan zijn proefstuk toe. In 1998 verscheen 

zijn eerste misdaadroman, ‘Het purperen oog’. Dan werd het 

even stil, maar sinds 2008 verscheen regelmatig nieuw werk, 

waaronder  ‘In het oog van de lens’, dat in 2014 een nominatie 

voor de Diamanten Kogel behaalde. Zijn nieuwste boek ‘Het 

Weerzien’ komt weldra in de boekhandel. 

Het Weerzien 

De 77-jarige Mark Bastijns heeft slecht nieuws gekregen van zijn dokter: een op-

rukkende hersentumor die niet kan worden verwijderd. Reeds ondervindt hij een 

beginnende dementie. Om een verdere aftakeling in eenzaamheid en wanhoop te 

voorkomen, neemt hij het besluit uit het leven te stappen. 

De herinnering aan een wandeltocht in de Ardennen die hij 30 jaar geleden, samen 

met de vrienden en met zijn vrouw maakte, brengt hem tot de juiste keuze. Die 

keuze is de rots van Thon, een granieten, steil oprijzende klif, hoog boven de Maas. 

Tijdens de moeizame klim door het bos spoken allerlei herinneringen aan zijn 

jeugd en aan zijn leven door zijn hoofd, dingen die waren opgeslagen in zijn on-

derbewustzijn en die door gebeurtenissen en waarnemingen tijdens het klimmen 

terug tot leven worden gebracht. 

Als hij tenslotte zijn doel heeft bereikt en aan de rand van de afgrond staat, klaar 

voor de sprong, gebeurt er iets onverwacht, een voorval dat hem doet afzien van 

zijn besluit en dat een totaal andere wending aan zijn leven zal geven … 

‘Het Weerzien’ (Uitgeverij Het Punt) verschijnt op 5 oktober 2019. 

‘Sugar Daddy’, nieuw werk van het schrijversduo Bogaerts 

Vader Willy en zoon Steven Bogaerts lanceren hun vijftiende 

boek ‘Sugar Daddy’. Met hun nieuweling geven ze de aftrap 

van een nieuwe reeks misdaadromans die zich afspeelt in 

Oostende, waar commissaris Jakob Doro het roer overneemt 

van Claude Bottu. Doro was al van de partij in ’13 Geboden’, 

het vorige succesboek van het duo. De Leuvense speurder 

Bottu gaat na veertien jaar met pensioen en vestigt zich aan de 

kust, waardoor hij niet volledig uit beeld verdwijnt.  

Sugar Daddy 

Wanneer de bekende Leuvense professor Hans Mayer een relatie begint met de 

bijna dertig jaar jongere Angelina voelt hij zich herboren. Maar de vrouw heeft 

andere bedoelingen en de professor belandt in een duistere wereld van geld en 

genot. Ondertussen probeert ook nog een andere dame met een kwalijke reputa-

tie hem met haar charmes in te nemen. In Oostende wordt duidelijk dat het alle-

maal te maken heeft met schuld uit een ver verleden. Als boetedoening wordt 

Mayer zelfs verplicht om te doden. Zal hij daar nog onderuit kunnen, of zit Com-

missaris Doro hem op de hielen? 

‘Sugar Daddy’ (Uitgeverij Lannoo) verschijnt op 8 oktober 2019. 
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‘Gebroken glas’,  nieuwe Kathleen Verlinden van Anja Feliers 

Anja Feliers moeten we u als een van de succesvolle vrouwe-

lijke thrillerauteurs van Vlaanderen niet meer voorstellen. 

‘Het perfecte meisje’, het achtste deel in haar reeks rond psy-

chologe Kathleen Verlinden, werd in 2018 bekroond met de 

prijs voor de Beste Vrouwenthriller van het Jaar. Dit voorjaar 

startte Feliers ook met een nieuwe reeks die draait rond me-

dium Caro Westerhof.  (www.anjafeliers.com)  

Gebroken glas 

‘Ze vulde haar mond met twee, drie pillen tegelijkertijd. Ze nam een grote slok 

cognac, sloeg haar hoofd ruw naar achteren en slikte ze door.’ 

Na een zelfmoordpoging komt Erin, de zeventienjarige dochter van een rijke chi-

rurg, terecht bij psychologe Kathleen Verlinden. Het meisje heeft het gevoel dat 

haar leven nog weinig voorstelt sinds haar moeder haar, haar broer Finn en haar 

vader verlaten heeft. 

Kathleen komt er echter al snel achter dat er een groter trauma schuilgaat achter 

Erins destructieve gedachten. Terwijl ze beetje bij beetje het geheim van de jonge 

vrouw ontsluiert, krijgt Kathleen in haar privéleven af te rekenen met heftige ge-

voelens van gemis, spijt en verlangen. 

‘Gebroken glas’ (Uitgeverij Van Halewyck) verschijnt op 10 oktober 2019. 

‘Satya’, dertiende Rani Diaz van Sterre Carron 

Sterre Carron is eveneens een van Vlaanderens succesvolle 

thrillerschrijfsters. Met ‘Mara’ startte ze een thrillerreeks rond 

hoofdinspecteur Rani Diaz. Binnenkort staat nummer dertien 

op de plank. 

Satya 

In ‘Satya’ maken we kennis met de Vietnamese Dien-Lien 

Huang, die opgroeit in een wereld vol honger en gebrek. Op 

haar dertiende belooft ze zichzelf plechtig dat ze die cirkel van armoede zal 

doorbreken. In een bar ontmoet ze op een dag de welgestelde Vlaamse ingenieur 

Rudy Van Daele. Hij toont belangstelling voor haar en zij wordt smoorverliefd. Met 

hem zal ze het geluk vinden, dat weet ze zeker. Maar zijn Rudy en Dien-Lien wel 

de mensen die ze zeggen te zijn? In de buurt waar Dien-Lien jaren later woont, 

vindt een dronken man het naakte en verminkte lijk van een vrouw op straat. Het 

team van hoofdinspecteur Rani Diaz breekt zich het hoofd over het hoe en het 

waarom van deze misdaad. Wanneer blijkt dat de moord slechts het begin is van 

een snel uitbreidende cirkel van geweld, wordt het onderzoek een zenuwslopende 

achtervolging. Als ook een immens populaire leerkracht van de plaatselijke 

basisschool zich bedreigd voelt, breekt de hel pas echt los. Het onderzoek wordt 

een niet te stoppen race tegen de klok. De dader speelt een verderfelijk spel met 

de speurders. Oude demonen keren terug. Zal Rani het monster op tijd kunnen 

stoppen of sleurt het hen mee in een genadeloze spiraal van moord en verderf?  

‘Satya‘ (Witsand uitgevers) verschijnt op 12 oktober 2019. 

file:///C:/Users/Robert/Documents/VVMA/Nieuwsbrieven/www.anjafeliers.com
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Verschenen in september 

 ‘Wreder …’, tweede deel van ‘De Wrede Trilogie’ van Luc Vos 

Auteur en self-publisher, Luc Vos heeft na een zoektocht door-

heen zeer diverse stijlen, uiteindelijk zijn ‘ding’ gevonden. 

Spannende thrillers, een vleugje horror, af en toe een tikkeltje 

romantiek en vooral veel suspense. In zijn nieuwe boek ‘Wre-

der …’ gaat hij verder waar ‘Wreed …’ gestopt is. 

Meer informatie op www.lucvos.be 

Wreder … 

Na de gedwongen vlucht van Luke blijft Karen treuren, terwijl Sarah blijft geloven 

dat ze Luke moet vangen en Luke manieren zoekt om weer bij Karen te zijn. De 

zoektocht naar de gevluchte huurmoordenaar wordt steeds intenser, terwijl het 

verlangen naar een normaal leven nog harder groeit. Zal Luke zijn Karen terugvin-

den en zullen ze uit de klauwen van Sarah kunnen blijven? 

‘Wreder …’ (Uitgeverij Luc Vos) is op 5 september 2019 verschenen. 

Kort nieuws 

• Standaard Boekhandel organiseert dit jaar op 26 en 27 oktober openboekdagen. 

Verschillende misdaadauteurs zullen signeren op diverse locaties (zie agenda). 

• Witsand Uitgevers bestaat 10 jaar. Daarom organiseren ze op zaterdag 12 en zon-

dag 13 oktober het Witsand Uitgevers Boekenfestival in 't Werkhuys, Zegelstraat 

13, 2140 Antwerpen. De toegang is helemaal gratis én elke aanwezige krijgt een 

gratis boek (zolang de voorraad strekt). Sterre Carron houdt er haar fandagen met 

o.a. een quiz, een boekvoorstelling en een signeersessie (zie agenda). 

• Misdaadauteur Paul De Bruyn heeft nu een website waarop men zich o.a. kan 

inschrijven voor een nieuwsbrief. (https://pauldebruyn.be) 

• Auteur Guy Didelez mocht op zaterdag 21 september 2019 de 'Grote Stroboer' 

ontvangen, de ereprijs voor een bijzondere Merksemenaar of vereniging. 

• Bij uitgeverij Manteau is een nieuw boek verschenen van gerechtsjournalist José 

Maschelin: ‘Moeder, waarom doden wij’. Samen met vijf gerechtspsychiaters pro-

beert de auteur te achterhalen wat er omgaat in de hoofden van moordenaars. 

• De Boekenbeurs in Antwerp Expo is geopend van dinsdag 29 oktober tot en met 

zondag 3 november en van woensdag 6 november tot en met maandag 11 no-

vember.  

AGENDA 

• Vrijdag 4 oktober 2019 - 14u00: Voordracht ‘De Moorden van Beernem’, door 
Katrien Ryserhove bij Neos in Ontmoetingscentrum Jonkhove, Aartrijksestraat 
9, 8211 Aartrijke.   

• Zaterdag 5 oktober 2019 – 10u30: Boekvoorstelling* ‘Het weerzien’ van Wim 
Menheer in de Stedelijke Bibliotheek van Tienen, Grote Markt 3, 3300 Tienen.  

• Zaterdag 5 oktober 2019 – 15u00-16u00: Signeersessie – Jos Pierreux signeert 

‘Rot fruit’ in de Carrefour, Zemstbaan 242, 2800 Zemst-Mechelen.  

file:///C:/Users/Robert/Documents/VVMA/Nieuwsbrieven/www.lucvos.be
https://pauldebruyn.be/
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• Zondag 6 oktober 2019 – 10u00- 18u00: Signeersessie met alle auteurs van 

Hamley Books in Standaard Boekhandel, Rector de Somerplein 5, 3000 Leuven.  

• Dinsdag 8 oktober 2019 - 19u00: Boekvoorstelling* ‘Suger Daddy’ van Bogaerts 
in Bibliotheek Kris Lambert, Wellingtonstraat 17, 8400 Oostende. 

• Zaterdag 12 oktober 2019 - 15u00: Grote Sterre Carronquiz tijdens de fandagen 
in 't Werkhuys, Zegelstraat 13, 2140 Antwerpen.   

• Zaterdag 12 oktober 2019 - 16u30: Boekvoorstelling* ‘Satya’ van Sterre Carron 
tijdens de fandagen in 't Werkhuys, Zegelstraat 13, 2140 Antwerpen.  

• Zaterdag 12 oktober 2019 - 10u00-12u00: Joanne Carlton/Sandra J. Paul  sig-
neert ‘Stof’, ‘Duistere school’ en ‘Kwijt’ in Standaard Boekhandel, Kerkstraat 87C, 
9255 Buggenhout. 

• Zondag 13 oktober 2019 - 11u: Sterre Carron signeert tijdens een aperitiefmo-
ment in boekhandel Salvator, Befferstraat 5, 2500 Mechelen. 

• Zondag 13 oktober 2019 - 14u00-18u00: Sterre Carron signeert tijdens de fan-
dagen in 't Werkhuys, Zegelstraat 13, 2140 Antwerpen. 

• Zaterdag 19 oktober 2019 - 10u00-12u00: : Joanne Carlton/Sandra J. Paul  sig-
neert ‘Stof’, ‘Duistere school’ en ‘Kwijt’ op FACTS, stand Brugse Boekhandel, 
Flanders Expo, Gent. 

• Zondag 20 oktober 2019 - 14u00-16u00: : Joanne Carlton/Sandra J. Paul  sig-
neert ‘Stof’, ‘Duistere school’ en ‘Kwijt’ op FACTS, stand Brugse Boekhandel, 
Flanders Expo, Gent.   

• Zondag 27 oktober 2019 – 15u00-17u00:  Boekvoorstelling* ‘Wraak’ van  
Camille Jacobs in Taverne Patio, Rootenstraat 11, 3600 Genk. 

*Bij boekvoorstellingen moet uw komst meestal vooraf worden gemeld. Voor informatie 
hierover kunt u steeds terecht bij de auteur of de uitgever. 

Openboekdagen Standaard Boekhandel 26-27 oktober 2019 

• Zaterdag 26 oktober 2019 

- Tom Bergs – 9u30-11u30: signeersessie in SB Oud-Turnhout, Dorp 16, 2360 
Oud-Turnhout. 

- Tom Bergs – 12u30-14u30: signeersessie in SB Mol, Statiestraat 39A, 2400 
Mol. 

- Tom Bergs – 15u30-17u30: signeersessie in SB Geel, Nieuwstraat 47, 2440 
Geel. 

- Joanne Carlton/Sandra J. Paul – 10u00-12u00: signeersessie in SB Buggen-
hout, Kerkstraat 87C, 9255 Buggenhout. 

- Joanne Carlton/Sandra J. Paul – 13u00-15u00: signeersessie in SB Bornem, 
Boomstraat 4, 2880 Bornem. 

- Joanne Carlton/Sandra J. Paul – 15u30-17u00: signeersessie in SB Puurs, 
Dorpshart 40, 2870 Puurs. 

- Sterre Carron – 11u00: signeersessie in SB Putte, Mechelbaan 497, 2580 
Putte. 

- Sterre Carron – 13u00: signeersessie in SB Mechelen, Ijzerenleen 55. 2800 
Mechelen. 

- Ludo Driesen – 13u30: Boekvoorstelling en signeersessie  ‘Het Kraaiennest’ 
in SB Pelt, Koning Albertlaan 17, 3910 Pelt. 

- Jeannette Funk – 15u00-17u00: signeersessie in SB Hasselt, Maastrichter-
straat 19, 3500 Hasselt. 

- Wim Menheer -  14u30 tot 16u00: signeersessie in SB Tienen, Goossensvest 
42, 3300 Tienen 
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- Jos Pierreux – 10u00-12u00: signeersessie in SB Lennik, Kroonstraat 2-4. 

1750 Lennik. 

• Zondag 27 oktober 2019   

- Sterre Carron – 15u00: signeersessie in SB Aartselaar, Kapellestraat 65. 
2630 Aartselaar. 

- Ludo Driesen – 13u30: Boekvoorstelling en signeersessie  ‘Het Kraaiennest’ 
in SB Bree, Opitterstraat 6, 3960 Bree. 

- Jeannette Funk – 15u00-17u00: signeersessie in SB Hasselt, Maastrichter-
straat 19, 3500 Hasselt. 

- Jan Roskams – 14u00-15u30: signeersessie in SB Schilde, Turnhoutsebaan 
334. 2970 Schilde. 

 

Aangezien nog niet alle signeerdata gekend zijn, zal de agenda van onze auteurs 
op de Boekenbeurs in een aparte nieuwsbrief gepubliceerd worden.  

 

 

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 versturen.  

Redactie 

Robert Vandenberghe 

Ingrid Kooyman 

 

VVMA Website 

http://www.vvma.be  

 

e-mail 

vlaamsemisdaadauteurs 

@gmail.com 
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