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Dit jaar neemt het thrillend voorjaarsseizoen een trage start. Toch verschijnt er al 
wat nieuw spannend werk dat garant staat voor uren leesplezier.  

Verschenen in januari 

 ‘De hardloper’, tweede misdaadroman van Johan van Caeneghem 

Johan van Caeneghem woont in Duffel en is leraar bij Brusselleer, het centrum 

voor basiseducatie in Brussel. Hij schreef meer dan twintig makkelijk te lezen 

boeken, die bij de Nederlandse uitgeverij ‘Eenvoudig Communiceren’ werden 

uitgegeven. In 2019 debuteerde hij in het misdaadgenre met ‘De vernederde’. 

De hardloper 

Thomas Borg, een bekende afstandsloper van Noordland, wordt dood 

aangetroffen aan de oevers van de Nevet. Een hartaanval blijkt de doodsoorzaak 

te zijn. Maar bij de autopsie wordt epo in zijn bloed gevonden. De politie vermoedt 

kwaad opzet. Martin Van Regenbogen en zijn team proberen de waarheid te 

achterhalen. ‘Hij zat bijna aan zijn maximum hartslag. En de druk werd erger. Een 

loden hand die hem nu ook de adem afsneed. Angst kneep hem de keel dicht. De 

hemel boven hem werd weer duister en nevelig.’  

‘De hardloper’ (Uitgeverij Brave New Books) is verschenen op 29 januari 2020. 

Verschijnt in februari 

‘Alles voor de club’, 11e Somers en De Winter van Ludo Geluykens 

Van Ludo Geluykens verschijnt ieder voorjaar een spannende politiethriller rond 

commissaris Bruno Somers en hoofdinspecteur Paul De Winter. Deze Lierse speur-

ders gaan deze keer in de lokale voetbalclub rondneuzen, op zoek naar de moor-

denaar.  

Alles voor de club 

Door financiële problemen raakt voetbalclub SK Lierse zijn licentie kwijt. Fred De 

Leeuw, een zakenman die de club wilde overnemen, verliest hierdoor een pak 

geld. De dag na het faillissement van de club wordt de directeur, Rudy Vercam-

men, vermoord teruggevonden. Uiteindelijk wordt SK Lierse gered door het geld 

van Steven Van Lierde, een andere zakenman. Deze neemt later ook basketbalclub 

Anwerp Giants over. Dat loopt allemaal vlot tot ook daar plots John Parker, een 

oud speler die nauw aanleunt bij het bestuur, vermoord wordt. Somers en De Win-

ter moeten in de sportwereld en hun zakenpartners op zoek gaan naar de moor-

denaars. Het wordt snel duidelijk dat de clubs niet alleen sportieve problemen 

hebben.  

‘Alles voor de club’ (Uitgeverij Leesgenot) verschijnt op 10 februari en wordt op 6 

maart voorgesteld (zie agenda).  
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‘Het dorp’, nieuw werk van Belinda Aebi 

Belinda Aebi, bekend van o.a. haar Gentse misdaadreeks, brengt na haar dubbele 

thriller ‘Ademnood’ en ‘Comeback’ een nieuwe spannende roman uit, deze keer 

doorspekt met landelijke intriges. 

Het Dorp 

Eline Jehaes, een jonge journaliste, strandt met autopech in Koolbeke. Ze gaat op 

zoek naar hulp in dit geïsoleerde dorp aan de oevers van de Durme maar ontdekt 

dat ze er niet welkom is en dat er vreemde dingen gebeuren. Haar nieuwsgierig-

heid wordt geprikkeld wanneer ze merkt dat er een groep mensen woont met een 

uitzonderlijke, erfelijke aandoening. Ze krijgt onderdak bij Sylvia, de uitbaatster 

van de herberg ‘De Koolputten’. Wanneer het lichaam van een jonge, zwangere 

vrouw uit een beerput wordt gehaald, gaat Eline dieper in het verleden graven. Ze 

moet te weten komen wat er zich heeft afgespeeld en waarom er over het dorp 

een dichte sluier van geheimen hangt. 

‘Het dorp’ (Uitgeverij Hamley Books) verschijnt op 15 februari en wordt op de-

zelfde dag voorgesteld (zie agenda) 

Kort nieuws 

• Hoofdinspecteur Thomas Berg last regelmatig een pauze in, terwijl zijn 

geestelijke vader Jo Claes zich met andere dingen bezighoudt. Op vrijdag 7 

maart presenteert Claes immers zijn nieuwste werk: ‘Liefde en Lust’, een 

bundeling van de mooiste verhalen uit de klassieke literatuur en de Bijbel. 

Deze voorstelling gaat door om 20.00 uur in Barboek, Schrijnmakersstraat 

17, 3000 Leuven. Aanmelden voor deze avond is verplicht en kan via deze 

link. 

• Op vrijdag 28 februari van 18u tot 21u vindt het eerste Clavis YA-evene-

ment van 2020 plaats in de Clavis conceptwinkel Brugge (Sint-Amands-

straat 5, 8000 Brugge). Prijs €10 (inclusief consumptie, boekenbon en goo-

diebag). Inschrijven kan via bookcafe@clavisbooks.com. Er zijn interac-

tieve interviews met onder meer YA-thrillerauteur Inge Verbruggen. 

• Katrien Ryserhove spreekt over ‘De moorden van Beernem’ op woensdag 

5 februari in Aalst, op vrijdag 21 februari in Kuurne en op zondag 23 febru-

ari in Bellem/Aalter. Meer info hier. 

AGENDA 

• Zaterdag 15 februari 2020 – 14u30: Boekvoorstelling ‘Het dorp’ van  
Belinda Aebi in AC De Zaat, Zaal De Arcke, E. Boelplein 1, 9140 Temse.  Aanwe-
zigheid melden op Hamleybooks@gmail.com.  

• Vrijdag 6 maart 2020 – 19u00: Boekvoorstelling ‘Alles voor de club’ van  
Ludo Geluykens in het museum van S.K. Lierse, Lispersteenweg 237, 2500 Lier. 

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.  
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