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Met de winterstormen van februari is heel wat spannends aangewaaid. Nu volgt 
nog meer opwindende literatuur om te verslinden tijdens de maartse buien. 

Verschenen in februari 

‘Kinderspel’, tweede spannende jeugdroman van Ludo Driesen 

Ludo Driesen was als psycholoog actief in het onderwijs en 

later als klinisch kinder- en jeugdpsycholoog, Hij schreef 

diverse artikelen en boeken over geestelijke gezondheidszorg 

en opvoeding. Na zijn pensioen in 2017 ging hij als auteur de 

fictietoer op en bracht in 2019 zijn eerste spannende 

jeugdroman ‘Het kraaiennest’ uit. De drie twaalfjarige 

detectiefjes, Joerie, Jochen en Iezabel, zijn weer van de partij 

in ‘Kinderspel’. 

Kinderspel 

De stad Peer opent n.a.v. de 450ste sterfdatum van Pieter Bruegel de Oude een 

nieuw Bruegelmuseum. Bij die gelegenheid leent het Kunsthistorisch Museum van 

Wenen een originele Bruegel uit. Het gaat om ‘De kinderspelen’. Iedereen 

gelukkig, maar na enkele dagen wordt het schilderij gestolen. De dieven vragen 

losgeld. De burgemeester, de secretaris, de politie en de museumdirecteur zitten 

met de handen in het haar. Joerie, ontdekker van de diefstal, jongerengids in het 

Bruegelmuseum en detective-in-wording, mag helpen zoeken naar ‘De 

kinderspelen’. Er zijn meerdere verdachten, waaronder de maffia. Dan sterft 

iemand. Dat is voor Joerie, Jochen en Iezabel de start om alleen op onderzoek uit 

te gaan. Het wordt een race tegen de klok, want het gevaar bestaat dat ‘De 

kinderspelen’ definitief naar het buitenland verdwijnt. Maar is hun zoektocht naar 

‘De kinderspelen’ ook een … kinderspel?  

‘Kinderspel’ (Uitgeverij Schrijverspunt) verscheen op 11 februari en wordt op 

diverse data in maart voorgesteld (zie agenda). 

‘Het verlaten huis’, nieuwe jeugdthriller van Sandra J. Paul 

Sandra J. Paul is jeugd- en thrillerauteur. Van haar verscheen 

eerder de spannende jeugdthriller ‘De duistere school’. Met 

‘Het verlaten huis’ verschijnt het tweede deel uit de Kraaidorp-

serie dat je ook als losstaand verhaal kunt lezen.  

Het Verlaten Huis 

Zes kinderen brengen samen een gezellige avond door terwijl hun ouders ver-

derop in de straat een feestje bijwonen. Er lijkt geen vuiltje aan de lucht, tot hun 

huis getroffen wordt door een aardbeving. Even kijken de kinderen elkaar in pa-

niek aan. Dan verliezen ze het bewustzijn. Wanneer de zes weer bijkomen, zitten 

ze opgesloten in een vervallen huis. Ze hebben geen idee wat hen overkomen is. 
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In het midden van de woonkamer staat een mysterieuze houten kist. En dan gaat 

de kist open... 

‘Het verlaten huis’ (Uitgeverij Hamley Books) verscheen op 27 februari. 

Verschijnt in maart 

‘Rode nevel’, thrillerdebuut van Dirk Speelman 

Dirk Speelman is hoogleraar corpuslinguïstiek en taalkundige 

methodologie aan de KU Leuven. Hij debuteert met een SF-

thrillerverhaal, dat zich deels afspeelt op een universitaire 

campus. De technologische ontwikkelingen zoals artificiële in-

telligentie en big data en hun toenemende impact op weten-

schap en maatschappij lopen als een rode draad door het ver-

haal.  

Rode nevel 

2054. De vraag is niet meer of we de strijd tegen het op hol geslagen klimaat zullen 

verliezen, de vraag is wanneer. Terwijl zowat de hele wereld op deze nieuwe wer-

kelijkheid met verslagenheid en gelatenheid reageert, wordt in Brazilië in record-

tempo gebouwd aan Space Valley, een kilometerslange aaneenschakeling van 

nieuwe bedrijven en onderzoekscentra rond ruimtevaart. 

Wanneer in een van de studentenpubs op de campus van het IISS, de prestigieuze 

universiteit in het hart van Space Valley, een jonge vrouw in onduidelijke omstan-

digheden overlijdt, begint voor inspecteur Ana Díaz een moeizame zoektocht naar 

de waarheid... 

‘Rode nevel’ (Standaard Uitgeverij/Manteau) verschijnt op 17 maart en wordt op 

2 april voorgesteld (zie agenda).  

‘Van de hemel in de hel’, nieuwe Thomas Berg van Jo Claes 

 Jo Claes heeft al heel wat literair werk op zijn palmares staan, 

maar het zijn toch vooral zijn politieverhalen die van hem een 

vaste waarde in de misdaadliteratuur hebben gemaakt. Daarin 

wordt de toon gezet door hoofdinspecteur Thomas Berg die 

probeert de stad Leuven te vrijwaren van de misdaad.  Je her-

kent zijn boeken aan de covers met standbeelden, gefotogra-

feerd door zijn dochter Uschi Claes, fotograaf, grafisch vorm-

gever en webdesigner. 

Van de hemel in de hel 

Hoofdinspecteur Thomas Berg heeft een groepsreis cadeau gekregen naar Verona. 

Daar leert hij twee vrouwen uit Leuven kennen van wie de ene al dagenlang haar 

echtgenoot telefonisch niet kan bereiken. Berg biedt aan om te helpen en laat zijn 

team uitzoeken of de man als vermist is opgegeven. 

Intussen wordt in een containerpark in Leuven een afschuwelijk verminkt lijk ge-

vonden. Het lichaam is zo zwaar toegetakeld dat het eerst niet geïdentificeerd kan 
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worden, maar zodra dat via DNA-onderzoek is gebeurd, blijkt dat het slachtoffer 

de reputatie had een onverbeterlijke vrouwenversierder te zijn. 

Berg wordt geconfronteerd met een van de moeilijkste zaken uit zijn carrière. 

Welk spoor hij ook volgt, het draait telkens op niets uit. Tot hij ontdekt welke re-

den er achter de gruwelijke verminking zit. De waarheid is zo verbijsterend dat 

niemand hem eerst wil geloven.  

‘Van de hemel in de hel‘ (Uitgeverij Houtekiet) verschijnt op 20 maart en wordt op 

dezelfde dag voorgesteld (zie agenda). 

‘Boem Boem 2 ’, 2e deel van het tweeluik van Jan Van der Cruysse 

Jan  Van  der  Cruysse,  ex-woordvoerder  van  Brussels  Air-

port, is specialist crisiscommunicatie. Tussen twee jobs door 

schreef hij zijn eerste thriller ‘Bling Bling’ Het werd een suc-

cesverhaal dat vroeg naar meer en uiteindelijk een trilogie 

werd. Hij kaapte hiermee talrijke nominaties en prijzen weg. 

Vorig jaar verscheen ‘Boem Boem 1‘, het eerste deel van een 

tweeluik.  

Boem Boem 2 – Bloedbad in Beringen 

Hoe verder het onderzoek loopt naar de dodelijke aanslag op de Antwerpse ma-

rathon, hoe meer nieuwe vragen en tegenstellingen de politie in de schoot gewor-

pen krijgt. Met de tweede aanslag op een muziekschooltje in het hart van Brussel, 

wordt de verwarring nog groter.  

Dat de terreur verband houdt met de diefstal van een lot handgranaten bij het 

Belgisch leger in de jaren tachtig is stilaan duidelijk. Maar hoe link je dat met spo-

ren naar ISIS en de Bende van Nijvel?  

In Boem Boem 2 zet de gruwel zich verder in een duikcentrum in het Limburgse 

Beringen. Uiteindelijk werpt een oud dossier over  de verdrinkingsdood van een 

moslimmeisje een nieuw licht op de zaak. 

Zullen speurders Hannelore, Alice en Nina de daders snel genoeg vinden om een 

gigantische aanslag met drones en handgranaten te vermijden? 

‘Boem Boem 2 – Bloedbad in Beringen’ (Standaard Uitgeverij/Manteau) verschijnt 

op 26 maart en wordt op dezelfde dag voorgesteld (zie agenda).  

‘Infinitum ’, veertiende Rani Diaz van Sterre Carron 

Sterre Carron moeten we niet meer voorstellen. In haar Rani 

Diaz-reeks verschenen eerder Mara, Tirtha, Matsya, Trifla, In-

digo, Indra, Gotcha!, Carta, Puta, Preta, Pitta, Amla en Satya. 

Nu ziet haar veertiende thriller het daglicht. 

Infinitum 

Op een nacht vindt Tess Van Ost op het zitje van de schommel 

in de tuin een gevleugelde zandloper. Tess schrikt want zij weet wat dit betekent… 

Er is iets vreemds aan de hand met Quinn, Tess’ oudste dochter. Het gedrag van 

het jonge meisje is de laatste tijd erg veranderd. Ze verwaarloost steeds meer haar 
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schoolwerk en ziet er ongelukkig uit. Nog voor de mensen in haar omgeving goed 

en wel in de gaten hebben wat er aan het gebeuren is, verdwijnt Quinn spoorloos. 

Wanneer het team van Rani Diaz wordt ingeschakeld om de ware toedracht rond 

de mysterieuze verdwijning van Quinn te achterhalen, botsen de speurders op een 

muur van stilzwijgen. Het lijkt wel alsof iedereen in het gezin geheimen heeft. 

Wanneer Tess’ andere kinderen gevaar lopen, weet Rani dat ze door onzichtbare 

krachten wordt tegengewerkt. Zal ze de ware toedracht achterhalen of blijft ze als 

een spin vasthangen in het uitzichtloze web van geheimzinnigheden?  

‘Infinitum’ (Witsand Uitgevers) verschijnt op maandag 30 maart wordt op dezelfde 

dag voorgesteld (zie agenda). 

Kort nieuws 

• Bij uitgeverij aquaZZ verschijnt op 21 maart een herwerkte versie van de 

Gentse thriller ‘Coke in voorraad’ van Bert Bergs. Deze roman is na ‘30 da-

gen’ het tweede deel in de reeks waarin journalist Marc Ackein en hoofd-

inspecteur Sara Vits samenwerken. 

• Het manuscript van ‘De huwelijksreis’, nieuw werk van misdaadauteur 

Frieda Goovaerts, werd samen met negen andere weerhouden voor de 

tweede editie van de “Fintro Prijs Spannend Boek”. Op woensdag 4 maart 

wordt de winnaar bekendgemaakt op de vooropening van de Foire du 

Livre te Brussel. 

• Van de hand van misdaadauteur Katrien Van Effelterre, bekend van haar 

thrillerreeks rond het rechercheteam van Patricia Rodiers, verschijnt in 

maart de psychologische roman 'De ondraaglijke Zwaarte van het Geluk' 

(uitgeverij aquaZZ). Het boek wordt op zaterdag 28 maart om 10u voorge-

steld in de bibliotheek van Diest, Grauwzustersstraat 10, 3290 Diest. 

• Ludo Driesen wil zijn nieuw boek ‘Kinderspel’ voorstellen in scholen en 

jeugdverenigingen. Hij mikt vooral op jongeren tussen 9 en 12 jaar. Tijdens 

de boekvoorstelling wordt aandacht besteed aan Bruegel, schilderkunst, 

museumbezoek en … lezen en de bib. Meer info via: www.ludodriesen.be. 

• Op 28 maart verschijnt ‘Hell City’ van Joanne Carlton (alter ego van Sandra 

J. Paul). Deze novelle heeft intussen de halve finale behaald van de Screen-

Craft Cinematic Short Story Contest. Dit is een Amerikaanse wedstrijd, ge-

organiseerd door Coverfly die auteurs en filmmakers samenbrengt. ‘Hell 

City’ verschijnt gelijktijdig in het Engels en in het Nederlands.  

AGENDA 

• Donderdag 5 maart 2020 - 13u15: Privé boekvoorstelling ‘Kinderspel’ van Ludo 
Driesen in Basisschool De mAgneet, Albertus Morrenstraat 6, 3990 Peer. 

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

• Vrijdag 20 maart 2020 - 20u00: Boekvoorstelling ‘Van de hemel in de hel’ van  
Jo Claes in Den IJzerenberg, Brusselsesteenweg 129/131, 3020 Herent. Aanmel-
den via deze webpagina. 

http://www.ludodriesen.be/
mailto:ludogeluykens@skynet.be
https://forms.gle/iwtMxGBBPpw451948
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• Zaterdag 21 maart 2020 - 18u00: Boekvoorstelling ‘Van de hemel in de hel’ van  

Jo Claes in Standaard Boekhandel, Rector de Somerplein 5, 3000 in Leuven. Aan-
melden via deze webpagina. 

• Zaterdag 21 maart 2020 - 10u30: Signeersessie ‘Kinderspel’ van Ludo Driesen in 
Standaard Boekhandel, Oudestraat 7. 3990 Peer. 

• Woensdag 25 maart 2020 - 2020 - 14u00: Boekvoorstelling ‘Kinderspel’ van 
Ludo Driesen in Bibliotheek en Cultuurcentrum Peer, Zuidervest 2a, 3990 Peer. 

• Donderdag 26 maart 2020 - 19.30: Lezing ‘Van gerechtsarts tot thrillerauteur’ 
door Pat Craenbroek in de bibliotheek van Haacht: Verhaegenlaan 5, 3150 
Haagt. Inschrijven kan via deze website. Elke aanwezige krijgt een gratis boek! 

• Donderdag 26 maart 2020 - 19.30:  Boekvoorstelling ‘Boem Boem 2 - Bloedbad 
in Beringen’ van Jan Van der Cruysse in Standaard Boekhandel, Schoenmarkt 16-
18, 2000 Antwerpen. Inschrijven via e-mail. 

• Zaterdag 28 maart 2020 - 14u00: Boekvoorstelling en signeersessie ‘Kinderspel’ 
van Ludo Driesen in Standaard Boekhandel, Vredelaan 39, 3530 Houthalen-
Hechteren. 

• Maandag 30 maart 2020 - 20u00:  Boekvoorstelling ‘Infinitum’ van Sterre Carron 

in de bibliotheek Sint-Katelijne-Waver, Leyland 1, 2860 Sint-Katelijne-Waver. 

• Woensdag 1 april 2020 – 20u00: Boekvoorstelling ‘Kinderspel’ van Ludo Driesen 
in basisschool De Puzzel, Zavelstraat 2, 3990 Peer. 

• Donderdag 2 apri  l 2020 – 19u30: Boekvoorstelling ‘Rode nevel’ van Dirk Speel-

man in de Justus Lipsiuszaal (08.16), Erasmushuis, KU Leuven Blijde-Inkomststraat 

21, 3000 Leuven. Inschrijven kan via deze website. 

 

 

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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