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Maartse buien en aprilse grillen. De lente doet ons weer chillen en thrillen. 

  

Verschijnt in april 

‘Onze eerste zomer samen, nieuwe Y-A-thriller van Sandra J. Paul 

Auteur en uitgever Sandra J. Paul brengt eind april een nieuwe 

Young Adult-thriller uit, die exclusief bij Standaard Boekhandel te 

verkrijgen is. In een latere fase zal hij ook via andere kanalen aan-

geboden worden. Het boek is een 16+ Young Adult, maar kan per-

fect door volwassenen worden gelezen. 

Onze eerste zomer samen 

Op een stormachtige nacht komen Mila en Daniel elkaar na jaren weer tegen. Hij 

heeft een dringende lift naar het ziekenhuis nodig, zij besluit om hem te helpen. 

Het loopt mis wanneer ze onderweg een ongeluk krijgen.  

Wanneer Daniel ontwaakt, ontdekt hij tot zijn verbijstering dat hij een gevangene 

is van de mysterieuze sekteleider Dominic, die hen na het ongeluk naar zijn afge-

sloten domein heeft gebracht. En hij is niet de enige die in de klauwen van de man 

vastzit. 

‘Onze eerste zomer samen’ (Uitgeverij Hamley Books) verschijnt eind april. 

‘Labyrint’, derde Y-A-thriller van Inge Verbruggen 

De schrijfcarrière van Inge Verbruggen begon met twee Vlaamse 

filmpjes. ‘Alexander’ haalde de shortlist van de John-Flandersprijs 

2011 en ‘Smartphone’ kaapte diezelfde prijs weg in 2013.. 

Hiermee werd het pad geëffend voor de Y-A-romans 

‘Doodverklaard’ en ‘Duivels spel’, die de aandacht trokken van de 

Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen. Nu verwelkomen we haar derde Young Adult-

thriller. 

Labyrint 

Filmnacht op school! Gezellig, toch? 

Tot het beeld van de film hapert en verandert.  

Op het scherm verschijnt een griezelige boodschap: Truth and dare.  

Boston en Ava zoeken samen met hun klasgenoten een weg naar buiten, maar 

ontsnappen lijkt onmogelijk uit het donkere schoolblok. 

‘Labyrint’ (Uitgeverij Clavis) verschijnt op 26 april. 
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‘De huwelijksreis’, tweede misdaadroman van Frieda Goovaerts 

Frieda Goovaerts introduceerde Gladys en Robert in haar eerste 

fictieroman ‘De Cargo-mix’. Ze zwierf zelf met de camper een 

half jaar Down Under en bedacht ze dit nieuwe fictieverhaal, 

dat genomineerd werd voor de Fintro-prijs spannend boek 

2019.  Frieda Goovaerts is gepensioneerd en werkt momenteel 

aan haar derde roman, een verrassende reis met de Trans-Mongoolse Express 

naar Peking. 

De huwelijksreis 

Karel en Evelyn nemen je met de camper mee op huwelijksreis door de Outback 
van Australië. Hun reis eindigt in mineur als de bruidegom na een vrijpartij zomaar 
verdwijnt.  

Een koppel zestigers, Gladys en Robert, vieren hun dertigjarig huwelijksjubileum 
en worden ongewild meegezogen in een wereld van intriges en leugens.  

Is Karel vermoord? Begraven? En zo ja, door wie? En is de jonge bruid wel zo on-

schuldig als ze zich voordoet?  

‘De Huwelijksreis’ (Uitgeverij BoekScout) is net verschenen. 

Kort nieuws 

• In april zullen auteur Roland Bergeys en Leentje De Coninck het in 'Boekenfoyer' 

op Eclips tv hebben over ‘Wat over-

blijft’, de roman van  Ingrid Vander Ve-

ken en over 'Madeleine’ van Britt 

Droog en Louis van Dievel. Guy Didelez 

vertelt in zijn ‘Ongelofelijke maar waar-

gebeurde verhalen’ over oplichters,  

dichter Peter Holvoet-Hanssen over  

‘De wolkendragers’. De misdaadrubriek  ‘Op het spoor’ belicht twee titels: ‘Arca-

num’ van Sterre Carron, en  Paul Jacobs’ ‘De Agatha Christie-kenner’.   

‘Boekenfoyer’ wordt elke tweede donderdag van de maand om 12u en elke derde 

zaterdag om 13u uitgezonden. Eclips tv ontvangt men op volgende kanalen: Te-

lenet 51, Proximus 90, TV Vlaanderen 13 en Orange 39.  

• ‘Het duivels recept’, de eerste misdaadroman van Bert Bergs (2013), was al een 

hele tijd niet meer beschikbaar. Uitgeverij aquaZZ, waar zijn Ackein-Sara-quadri-

logie is verschenen, brengt deze roman in een licht herwerkte vorm als ‘Duivels 

recept’ opnieuw op de markt. Deze titel is eveneens als e-boek verkrijgbaar 

• De thrillers van Hilde Vandermeeren en ook haar trilogie in samenwerking met 

strafpleiter Walter Damen, werden opgenomen in het interna-

tionale project DETECt. Dat is een samenwerkingsverband tus-

sen Europese universiteiten, productiehuizen en de creatieve 

sector. Het thema is: Euro Noir: Transcultural Identities in Eu-

ropean Popular Crime Narratives. Iedereen kan zich  gratis re-

gistreren op de MOOC (Massive Open Online Course) van de KU Leuven, die bij 

dit project hoort. MOOC omvat zeven online, Engelstalige modules. Inschrijven 

kan nu. De lessen staan open vanaf 5 april 2021 tot 1 augustus 2021.  
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Bekijk de trailer op: https://www.youtube.com/watch?v=Bqi13guM-S8.  

Registreren kan op: https://www.edx.org/course/euro-noir-transcultural-identi-

ties-in-european-popular-crime-narratives. 

• Wie meer wil weten over Jan Van der Cruysse - de thrillerauteur 

van de Bling Bling- en Boem Boemreeks - kan de podcast ‘Wel-

come tot the AA’ met Alex Agnew en Andries Beckers bekijken 

op: https://youtu.be/sK2J-2YTtbs.  

• Cees van Rhienen, recensent bij ThrillZone, organiseert leesclubs, die zich nor-

maal richten tot volwassen lezers. In samenwerking met Sandra J. Paul is hij erin 

geslaagd voor de jeugdthriller ‘De vergeten tuin’ een leesclub op te richten, die 

bestaat uit vijftien ouders en grootouders samen met een of meer kinderen of 

kleinkinderen. Deze nieuwe formule in het leesclubgebeuren is ongetwijfeld voor 

herhaling vatbaar.  

• Striptekenaar Merho heeft de humoristische thriller ‘Salami’ van Rudi Soetewey 

tot een stripalbum herwerkt.  Dit 158ste album van De Kiekeboes zal verschijnen 

op 2 juni. 

• Tot slot herhalen we nog even wat we in februari al hebben gemeld. Na zeven 

geslaagde Boek10-events in Nederland, 

steekt de organisatie de grens over en 

gaat ze op zoek naar literair talent in 

Vlaanderen. Zou jij een van de 10 deel-

nemende Vlaamse auteurs willen zijn? 

Iedereen die een boek wil schrijven en 

uitgeven kan deelnemen. Mail snel naar 

info@godijnpublishing.nl  en je krijgt informatie over dit toffe project. Ook meer 

informatie op: https://www.facebook.com/10Boek/  en  https://www.godijnpu-

blishing.nl/boeklanceringen/vlaanderen/    

 

 
 

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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