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Vereniging van Vlaamse MisdaadAuteurs
Ook zonder Boekenbeurs zullen we tijdens de wintermaanden niet op onze honger
blijven zitten. In oktober verschijnt weer een hele lading misdaadromans en thrillers.

Verschenen in september
‘De danseres en het mes’, 2e misdaadroman van Geert van Istendael
Geert van Istendael is een ex-journalist van de openbare
omroep en verdiepte zich jarenlang in de Belgische politiek en
Duitsland. Sinds 1993 is hij zelfstandig schrijver. In 2017 bracht
hij zijn eerste Brusselse politieroman ‘Het lijk in de boomgaard’
uit, waarmee hij onmiddellijk de Fred Braekman-award
wegkaapte. Nu ligt zijn tweede misdaadroman in de rekken.
De danseres en het mes
Brussel, een jaar na de aanslagen van 2016.
Een prestigieus festival met experimenteel ballet.
Een moord, tientallen verdachten, honderden sporen en geen enkel alibi.
Denkbare en ondenkbare motieven zijn legio.
Is er opnieuw een terrorist op pad? Was het verterende afgunst tussen
kunstenaars? Of iets wat niemand kan vermoeden?
De kettingrokende, altijd knorrige commissaris Kluft en zijn voormalige inspecteur
Ali Demir, proberen samen met hun brigadiers, twee jonge, slagvaardige meiden,
een pad te vinden door een labyrint van veronderstellingen en mogelijkheden.
Zullen zij erin slagen het kluwen te ontwarren?
‘De danseres en het mes' (Uitgeverij Houtekiet) is verschenen op 16 september.

‘Sneeuwspoor’, nieuwe thriller van Rudy Morren
Rudy Morren is bekend als acteur maar schreef gedurende een
tiental jaar scenario’s voor films en spannende televisiereeksen.
Na ‘Wild vlees’ verwelkomen we hem weer als auteur van een
nieuwe literaire thriller.
Sneeuwspoor
Gynaecoloog Peter Vandervlught is tijdens een sneeuwstorm getuige van een verkeersongeval op een verlaten weg. De twee slachtoffers zijn
zwaargewond. Peter kan de eerste medische zorgen toedienen. Tijdens de verzorging van beide jongemannen komt hij erachter dat ze de daders zijn van de moord
op zijn vrouw een jaar eerder en dat ze als enige weten waar zijn dochter is, die
sinds de moord wordt vermist. Zal hij de verkeersslachtoffers uit wraak niet verzorgen en laten omkomen? Zo komt hij nooit te weten wat er met zijn dochter is
gebeurd én of ze nog leeft... Een dodelijke tweestrijd.
‘Sneeuwspoor’ (Uitgeverij Horizon) is verschenen op 18 september.
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Verschijnt in oktober
‘Mijn waarheid’, spannende dubbelroman van Sandra J. Paul
Sandra J. Paul is auteur en uitgever bij Hamley Books. Zij
debuteerde in 2015 met de mysterieuze Young Adult-reeks,
‘Het Eiland’, gevolgd door drie thrillers ‘Azerty’, ‘Moordspel’ en
‘Kwijt’. Maar ze schrijft ook spannende jeugdboeken. ‘De Duistere School’ werd in 2020 opgevolgd door ‘Het Verlaten Huis’.
Nu verschijnt ‘Mijn waarheid’, waarin Sandra J. Paul de lezer
zelf laat beslissen welke versie van de feiten hij of zij het eerst leest. Het boek heeft
twee covers. Aan de lezer de keuze aan welke kant het verhaal begint.
Mijn waarheid
Twee vrienden.
Een bruid die sterft.
Twee versies.
Eén onbetrouwbare verteller.
Wie geloof jij?
Nathan en Elias zijn naast beste vrienden ook neven van elkaar. Ze groeiden op als
tweelingbroers, tot Elias naar Boston is verhuisd, en zich nadien in het stadje
Harbor Town heeft gevestigd. Daar leert hij Natalie kennen, en een haastig
huwelijk wordt gepland. Maar op de trouwdag loopt het mis wanneer Natalie
voorstelt om in het nabije natuurpark foto's te gaan trekken. Ze laat er het leven,
maar wat is er écht gebeurd?
Wie spreekt de waarheid? Nathan, die zweert dat zijn beste vriend een gruwelijke
moord heeft gepleegd? Of Elias, die zegt dat zijn bruid is gevallen? De volledige
waarheid zit verborgen in het midden van het boek.
‘Mijn waarheid‘ (uitgeverij Hamley Books) verschijnt op 2 oktober.

‘Minnaar Leugenaar Moordenaar’, debuut van William Van Vooren
William Van Vooren is germanist en bedrijfskundige. Na een
loopbaan als lesgever en bankdirecteur, vond hij een tweede
adem in het schrijverschap en de beeldende kunsten. Tijdens
een reis door Sicilië in 2008, raakte hij gefascineerd door de
maffia. Grondige research en een uitgebreid fotoarchief
hielpen hem bij zijn debuutroman ‘Minnaar – Leugenaar –
Moordenaar’.
Minnaar Leugenaar Moordenaar
Vlaams zakenman Marc Verbeeck is een gokverslaafde fraudeur. Hij ziet zijn
beleggingsfirma failliet gaan. Hij kan niet anders dan vluchten. Achtervolgd door
een tragedie uit het verleden komt hij in Sicilië terecht. Zijn zwakheid en hebzucht
jagen hem in de armen van de maffia, maar hij vindt er ook zijn grote liefde. In een
spiraal van misdaad verliest hij alles, ook haar. Hij grijpt een onverwachte kans
om zich te wreken, maar overleeft hij dat?
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‘'Minnaar Leugenaar Moordenaar' (Uitgeverij C. de Vries-Brouwers) wordt
verwacht op 16 oktober.

‘Arcanum’, nieuwe thriller van Sterre Carron
Tweemaal per jaar verblijdt Sterre Carron ons met een nieuwe
thriller. Na ‘Infinitum’, dat eind maart het daglicht zag, kunnen
we nu in de veertiende Rani Diaz-thriller lezen hoe de
Mechelse hoofdinspecteur geconfronteerd wordt met een
aantal bizarre gebeurtenissen.
Arcanum
In een school in Mechelen pleegt een dertienjarig meisje zelfmoord door uit het
raam van een klaslokaal te springen. Haar lichaam landt op de punt van een hek.
De omstandigheden zijn bij nader inzien erg bizar. Is het zelfmoord of werd ze
geduwd? Reden genoeg om het team van hoofdinspecteur Rani Diaz in te
schakelen. De speurders komen er algauw achter dat een aantal dingen niet klopt.
Tegen deze achtergrond verdwijnt kort daarna de man van een van de
leerkrachten, een succesvolle arts. Hebben huwelijksproblemen hem ertoe
aangezet met de noorderzon te verdwijnen? Of is hij verwikkeld geraakt in
duistere zaakjes? Wanneer even later een andere leerling onder bizarre
omstandigheden om het leven komt, ontstaat bij de ouders een golf van paniek.
De school had tot voor kort een onbesproken reputatie.
Terwijl de chaotische gebeurtenissen in crescendo gaan, krijgt Rani de losse
eindjes niet aan elkaar geknoopt. Het lijkt steeds meer alsof de enge
gebeurtenissen in de school een doos van Pandora hebben geopend, terwijl de
lont niet uit het kruitvat wordt gehaald. De waarheid blijkt uiteindelijk
schokkender dan iedereen heeft gedacht…
‘Arcanum’ (Witsand Uitgevers) verschijnt op 16 oktober.

‘Uit balans’, nieuwe thriller van Bert Bergs
Bert Bergs schreef rond freelancejournalist Marc Ackein een
aantal spannende verhalen, meestal met een knipoog naar zijn
vroegere biotoop: de Gentse universiteit. In ’30 dagen’ voerde
hij hoofdinspecteur Sara Vits ten tonele. Dat boek was de start
van de quadrilogie rond het speurdersduo Ackein-Vits. Na de
opvolgers, ‘Coke in voorraad’ en ‘Kopiekat’, verschijnt nu het
vierde en laatste deel.
Uit balans
Op een drukke zaterdagmiddag worden twee moorden gepleegd in het centrum
van Gent. Enkele dagen later valt een derde slachtoffer. Hoofdinspecteur Sara Vits
en haar team moeten alle zeilen bijzetten. De zaak lijkt te draaien om een mysterieuze enveloppe die al de slachtoffers in hun bezit hadden.

4
Ondertussen gaat haar partner, journalist Marc Ackein, op zoek naar de verdwenen zoon van zijn tandarts. Zijn speurtocht brengt hem naar een klooster in de
buurt van Dinant. Zijn beide onderzoeken aan elkaar gelinkt?
Tijdens hun speurwerk stuiten ze op een extreemrechtse groepering. Heeft die iets
te maken met de hele affaire?
De relatie tussen Sara en Marc komt in moeilijk vaarwater terecht wanneer ze beiden gechanteerd worden. Zullen ze toegeven aan de druk om de zaken te laten
rusten?
Niets is wat het lijkt en alles raakt uit balans.
‘Uit balans’ (Uitgeverij aquaZZ) verschijnt op 22 oktober.

‘Opsporingsteam Schoten’, thrillerdebuut van Marc Perneel
Marc Perneel was professioneel actief als psychotherapeut
en coach. Naast zijn praktijk was en is hij nog steeds actief
in de natuur; bio-groentetuin en bosonderhoud. Naarmate
hij zijn professionele leven achter zich liet, ontstond er
ruimte voor spannende detectiveverhalen en intrigerende
romans. ‘Opsporingsteam Schoten’ is zijn debuut met vier
spannende verhalen, waarin de romances van inspecteur
Vicky de rode draad vormen.
Opsporingsteam Schoten
De gemeente Schoten wordt opgeschrikt door een moord. Wat lijkt op een moord
door relatieproblemen, ligt ver van de waarheid. Het Opsporingsteam Schoten,
onder leiding van commissaris De Bruyckere, komt ongewild in aanraking met de
sterk georganiseerde Albanese maffia.
Zo begint het eerste intrigerende verhaal van dit boek, maar het Opsporingsteam
Schoten heeft nog drie andere straffe zaken te behandelen: verdwijningen in Schoten, georganiseerde misdaad en de moord op Hortence Bihri.
Doorheen dit alles leren we ook Vicky kennen, de enige vrouwelijke inspecteur van
het team; gevoelig en empathisch. Iemand waarvan je graag een dikke knuffel zou
krijgen, maar die echt wel haar mannetje weet te staan.
‘Opsporingsteam Schoten’ (Uitgeverij Storyland) verschijnt op 23 oktober.

‘Alleen’, debuut van Barbara De Smedt
Na uiteenlopende jobs emigreerde de Antwerpse auteur Barbara De Smedt met haar gezin naar de mooie Portugese kust,
waar ze haar vrije tijd besteedt aan schrijven en aan de studie
Psychologie, een wetenschap die haar altijd al boeide.
Samen met haar beste vriendin Joke bracht ze – eerst in eigen
beheer, later opgepikt door Hamley Books – de roman ‘Blauw’
uit. ‘Alleen’ is haar thrillerdebuut.
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Alleen
Julie Meskens gaat gebukt onder de plotse dood van haar moeder. Ze stort zich op
haar studie Diergeneeskunde en heeft ondertussen de ene onenightstand na de
andere. Wanneer ze ongepland zwanger blijkt te zijn, zet dit een reeks vreemde
gebeurtenissen in gang.
En dan verdwijnt ze op een hete zomerdag uit haar appartement. De politie staat
voor een raadsel. Wie kan hier achter zitten? Heeft de vader van de baby Julie
vermoord? Is ze weggelopen? Werd ze ontvoerd?
Alleen Julie weet wat er aan de hand is. Ze beseft dat ze zal sterven zodra haar
baby wordt geboren. Toch vecht ze niet alleen voor haar eigen leven, maar vooral
voor dat van haar ongeboren kind.
De klokt tikt. De kans om te ontsnappen slinkt, terwijl de bevalling onherroepelijk
dichterbij komt.
‘Alleen‘ (Uitgeverij Hamley Books) verschijnt op 26 oktober.

Kort nieuws
•

•

•

Van misdaadauteur en James Bondkenner Raymond (Ray) Rombout verschijnt op
20 oktober bij uitgeverij Lannoo een nieuw boek in de JB-reeks ‘Van Dr. No tot No
Time to die’.
Misdaadauteur Katrien Ryserhove, bekend van ‘De moorden van Beernem’, geeft
haar eigen visie over de gravin van Vlaanderen weer in de trilogie ‘Judith’. Het
eerste deel, ‘Het prille’ wordt op 4 oktober in de ‘Gravenkapel’ van de O.-L.-Vrouwekerk van Kortrijk aan pers en genodigden voorgesteld.
Hilde Vandermeeren heeft aangekondigd dat ze stopt met schrijven. Na een vijftigtal boeken wil ze eindigen in schoonheid met ‘Meedogenloos’, dat ze samen
met Walter Damen schreef. Na twintig jaar als professioneel auteur keert ze terug
naar het onderwijs.

AGENDA
•
•
•
•
•
•
•
•

Zaterdag 3 oktober – 10u30-12u30: Tom Bergs signeert in Standaard Boekhandel,
Markt 23-24. 3150 Haacht.
Zaterdag 3 oktober – 14u30-16u30: Tom Bergs signeert in Standaard Boekhandel,
Mechelsesteenweg 95. 1910 Kampenhout.
Zondag 4 oktober - 10u30-12u30: Tom Bergs signeert in Standaard Boekhandel,
Markt 23-24. 3150 Haacht.
Zondag 4 oktober – 14u30-16u30: Tom Bergs signeert in Standaard Boekhandel,
Mechelsesteenweg 95. 1910 Kampenhout.
Zaterdag 10 oktober – 10u30-12u30: Tom Bergs signeert in Standaard Boekhandel, Schrieksebaan 17/21, 3120 Tremelo.
Zaterdag 10 oktober – 14u30-16u30: Tom Bergs signeert in Standaard Boekhandel, Bergstraat 117, 2220 Heist-op-den-Berg.
Zaterdag 17 oktober – 10u30-12u30: Tom Bergs signeert in Standaard Boekhandel, Kerkstraat 87 C , 9255 Buggenhout.
Zaterdag 17 oktober – 14u30-16u30: Tom Bergs signeert in Standaard Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Woensdag 21 oktober – 19u30: Tom Serkeyn (Ring-Tv) interviewt Raymond Rombout over misdaad en literatuur. Bibliotheek van Zemst, Schoolstraat 23, 1980
Zemst. Reserveren op info@bibliotheekzemst.be.
Zaterdag 24 oktober – 11u00-12u30: Tom Bergs signeert in Standaard Boekhandel, Mechelbaan 497. 2580 Putte.
Zaterdag 24 oktober – 11u00-12u30: Sterre Carron signeert in Standaard Boekhandel, Mechelbaan 497. 2580 Putte.
Zaterdag 24 oktober – 14u-17u: William Van Vooren leest voor en signeert in ’t
Oneindig Verhaal, Stationsstraat 68, 6100 Sint-Niklaas.
Zaterdag 24 oktober – 14u00-16u00: Johnny Bollé signeert in Standaard Boekhandel, Hovestraat 27. 2650 Edegem.
Zaterdag 24 oktober – 14u30-16u30: Tom Bergs signeert in Standaard Boekhandel, Diestsestraat 127. 3000 Leuven.
Zaterdag 24 oktober – 15u30-17u00: Bettie Elias signeert in Standaard Boekhandel, Vredelaan 39, 3530 Houthalen-Helchteren.
Zaterdag 24 oktober – Jos Pierreux (-) signeert in de Standaard Boekhandel,
Kroonstraat 2-4, 1750 Lennik.
Zondag 25 oktober – 10u30-12u30: Tom Bergs signeert in Standaard Boekhandel,
Koning Albertstraat 40, 3500 Hasselt.
Zondag 25 oktober – 14u30-17u30: William Van Vooren leest voor en signeert in
Standaard Boekhandel, Grote Markt, 8590 Wevelgem.
Zaterdag 31 oktober – 14u00-15u00: Johnny Bollé signeert in Standaard Boekhandel, Schoenmarkt 16/18, 2000 Antwerpen.
Zaterdag 31 oktober – 14u30-16u30: Tom Bergs signeert in Standaard Boekhandel, Schoenmarkt 16/18, 2000 Antwerpen.
Zaterdag 31 oktober – 14u00-17u00: ‘Gent thrilt’ – Misdaadauteurs Bert Bergs
en Guido Strobbe stellen elkaar en elkaars werk voor en signeren in Standaard
Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent.
Donderdag 4 november – 19u30: Literaire avond - Panelgesprek o.l.v. dichteres
en schrijfster Sylvie Marie. Aan tafel zitten William Van Vooren, een lezeres, en
expert criminologie prof. dr. Jelle Janssens in De Koolputten, Koolputten 2, 9250
Waasmunster.-

Redactie
Robert Vandenberghe
Ingrid Kooyman

VVMA Website
http://www.vvma.be

e-mail
vlaamsemisdaadauteurs
@gmail.com

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.

