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Nieuwsbrief
N° 50 Sept 2021

In dit nummer
• Erik Faes
• Stef Peeters
• Ludo Driesen
• Sandra J. Paul
• Johnny Bollé

Vereniging van Vlaamse MisdaadAuteurs
Sociale media zijn vluchtig. Om een bericht van een paar dagen geleden terug te
vinden, moet je eindeloos scrollen. Om de nieuwtjes over Vlaamse misdaadromans een iets langere bewaartijd te geven, lanceerden we in 2016 deze nieuwsbrief. Vandaag krijg je het vijftigste exemplaar, waarin we heel wat spannende lectuur voor het najaar aankondigen.

Verschenen in juli

• Sterre Carron

‘Ana’s sleutel’, vierde factionthriller van Erik Faes

• Jeannette Mimi Funk

Erik Faes studeerde bedrijfspsychologie, gedragswetenschappen, organisatieontwikkeling en algemeen management,
waardoor hij de menselijke psyche goed kan doorgronden. Deze
inzichten gebruikt hij in zijn boeken. In 2011 debuteerde hij met
‘De afrekening’, gevolgd door ‘Nachtschim’ (2014) en ‘Als alles
stil wordt’ (2018) Al deze fictieverhalen zijn gebaseerd op
waargebeurde feiten.

• Dirk Debeys
• Johan Op de Beeck
• Rudy Morren
• Erik Persoons
• Kort nieuws
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Ana’s sleutel
Op afspraak en toch een volle wachtzaal! Het begin van een nachtmerrie voor de
orthopedist en voor de wachtende patiënten. Commissaris Veerle Corbeel en haar
team van de Antwerpse Federale Politie hebben de handen vol met de mysterieuze verdwijning en het motief voor de gijzelingen. De moord op een onderzoeksrechter in de Handelsbeurs opent een Antwerps verband met de speurtocht naar
Spaanse rebellen die een staatsgreep plannen. Die ijzingwekkende jacht brengt
zelfs de dochter van de arts in gevaar? Op zeer jonge leeftijd verloor ze Duquesa
Ana, haar moeder, die verdronk tijdens een zeiltocht. Moet ze nu ook haar vader
afstaan en waarom? Zal de politie, in samenwerking met de CIA en de guardia
civil, in staat zijn meerdere aanslagen te voorkomen en erin slagen dit gevaarlijk
mysterie op te lossen?
‘Ana’s sleutel’ (Uitgeverij U2Pi) is verschenen in juli.

Verschenen in augustus
‘4 Bar’, thrillerdebuut van Stef Peeters
Stef Peeters was tussen 2007 en 2017 actief als rechercheur bij
de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van Antwerpen. Zijn
honger naar avontuur stilde hij met alpinisme en
diepzeeduiken. Gebeurtenissen uit zowel zijn professioneel als
zijn privéleven, waren de aanleiding tot zijn eerste thriller, ‘4
Bar’. Dit fictieve verhaal toont hoe het er in de wereld van de
drugstrafiek echt aan toegaat.
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4 Bar
De Antwerpse topcrimineel Besnik verneemt dat er een grote partij cocaïne uit
Colombia op weg is naar de Antwerpse haven.
De investeerders zijn Zuid-Amerikaanse Amsterdammers. Ze hebben via Antwerpse gangsters alle nodige regelingen getroffen om de partij veilig binnen te
loodsen.
Aasgier Besnik besluit om de partij op een vernuftige manier te rippen. Hij doet
hiervoor beroep op enkele Russische maffialeden. Zij hebben enkel oog voor geld,
hoe rauw en beestachtig ze hiervoor ook te werk moeten gaan.
Zij hebben echter niet op Bjorn Hendrickx gerekend, een geschorste rechercheur,
die in het vreemdelingenlegioen diende.
Hij heeft nog een openstaande rekening met Besnik uitstaan en besluit het recht
in eigen handen te nemen. Hiervoor roept hij de hulp in van enkele vrienden uit
zijn legioenairstijd.
‘4 Bar’ (Uitgeverij aquaZZ) is verschenen op 3 augustus.

‘De bomaanslag’, derde jeugdthriller van Ludo Driesen
Ludo Driesen (1955) was als psycholoog actief in het onderwijs
en werkte later als klinisch kinder- en jeugdpsycholoog. Hij
schreef diverse artikelen en boeken over geestelijke
gezondheidszorg en opvoeding. Sinds 2017 is hij met pensioen
en geeft lezingen over de diverse thema’s die hij in zijn boeken
heeft behandeld. In 2019 schreef hij zijn eerste spannende
jeugdroman, ‘Het kraaiennest’.
De bomaanslag
Op een dag komen Hanna en haar papa Laurent in Kleine-Brogel wonen. In dat
kleine dorp ligt een militaire vliegbasis. Joerie, Jochen en Iezabel sluiten vriendschap met Hanna. Tijdens een bezoekje aan Hanna komt Iezabel te weten dat er
een bomaanslag beraamd wordt op Kleine-Brogel Air Base of KeeBee. Een zekere
L is de leider van de terreurgroep. Meteen brengt Iezabel haar vrienden Joerie en
Jochen op de hoogte. Iezabel denkt dat de papa van Hanna achter de aanslag zit.
De drie vrienden ontdekken de plaats en de datum van de aanslag. Een bomaanslag op een militaire basis met misschien wel kernwapens wordt een catastrofe.
Daarom vinden de drie vrienden dat ze de militairen op de hoogte moeten brengen. Ze bezoeken de wachtpost van de basis en doen hun verhaal aan de beveiligingsagenten, de Fore Protection. Maar deze geloven hen niet. Dan stelt Joerie zijn
vrienden voor om zelf de bomaanslag te verijdelen. Dat brengt hen in een geweldig avontuur. Meermaals komt hun leven in gevaar. Maar wat doen de drie om de
aanslag te verijdelen? Lukt hen dat wel? Is Laurent, de papa van Hanna, dan toch
de meneer L?
‘De bomaanslag’ (Uitgeverij Het Punt) is verschenen op 6 augustus.
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‘Paniek’, nieuwe thriller van Sandra J. Paul.
Sandra J. Paul is een veelzijdig genre-overschrijdend auteur, die
vooral bekendstaat om haar spannende jeugdboeken,
paranormale Young Adult en psychologische thrillers. Daarnaast
is ze uitgever en mede-eigenaar van Hamley Books en publiceert
ze Engelstalige boeken onder het tweede pseudoniem, Joanne
Carlton. Haar thrillerreeks, die begon met ‘Moordspel’ in 2017,
bestaat inmiddels al uit vijf spannende romans.
Paniek
Willem: De eerste knallen lijken op voetzoekers, tot het schreeuwen begint.
Verborgen in een schuilplaats met vijf anderen luistert Willem wanhopig naar de
kreten om hulp. Ze zitten in the middle of nowhere, niemand komt hen helpen.
Hoelang zal het duren voor de schutters hun schuilplaats ontdekken?
Jake: Jake staart verward naar de feestelijk uitgedoste gasten die in paniek de trap
oprennen, en te laat beseffen dat er geen uitweg voor hen is. Schoten weergalmen
door het gebouw, hij ziet de schutters op zich afkomen. Hij beseft dat enkel de
dood op hem wacht als hij niet meteen reageert.
Willem en Jake nemen een drastisch besluit. Wachten op de dood is geen optie.
Paniek ook niet.
In dit boek zijn twee aparte verhalen over hetzelfde drama verweven.
‘Paniek’ (Uitgeverij Hamley Books) is op 23 augustus verschenen.

‘Wilde gok’, vierde thriller van Johnny Bollé
Johnny Bollé werkte aanvankelijk als paramedicus. Op zijn dertigste gooide hij het roer om en werd personal trainer en
groepslesgever, iets wat hij nog steeds vol enthousiasme doet.
Al sinds zijn jeugd is hij gebeten door de schrijfmicrobe. In 2018
leidde die passie tot het debuut ‘Egyptisch blauw’. Ondertussen verwelkomen we zijn vierde thriller.
Wilde gok
Zuid-Frankrijk 1970. De weduwe Céleste De Châtillon en haar twee dochters lijken
een zorgeloos leven te leiden in hun villa nabij Menton. In werkelijkheid brengt
een schuldenberg hen op de rand van de afgrond. Wanneer de gokverslaafde Céleste dieper verstrikt raakt in de moorddadige tentakels van het plaatselijke drugsmilieu, komt het leven van haar lievelingsdochter Beau in gevaar. Céleste is wanhopig en bedenkt een waanzinnig plan om uit de schulden te komen. Haar plan
lijkt te lukken, totdat de vreemde Léon de opdracht krijgt om Céleste en haar dochter te vermoorden. Ondertussen wordt in een dorpje in de Provence een jonge
vrouw in paniek wakker. Ze leidt aan geheugenverlies waardoor ze geen andere
keuze heeft dan de man die met haar woont, te vertrouwen. Alles verandert wanneer een mysterieuze vrouw contact met haar legt. Dan neemt haar leven uit het
niets een ongekende wending.
‘Wilde gok‘ (Uitgeverij Phoenix Books) is op 28 augustus verschenen.
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‘Verdwaalde ziel’, nieuwe Rani Diaz thriller van Sterre Carron
Sterre Carron moeten we niet meer voorstellen. Deze Vlaamse
lady of crime trakteert ons tweemaal per jaar op een verhaal met
Rani Diaz, een hoofdinspecteur met een chaotisch privéleven, die
de meest gruwelijke misdaden moet oplossen. In Carrons zeventiende thriller is het weer alle hens aan dek voor Diaz.
Verdwaalde ziel
Twee jaar na de dood van haar zoon kampt Krista Pauwels met psychoses. Ze hoort
en ziet hem overal en beseft dat ze snel moet handelen om haar zoon en zichzelf
in veiligheid te brengen. Het gevolg daarvan is dat de familie niet wil dat ze alleen
thuis is. Op een ochtend maakt de werkster melding van een gruwelijke ontdekking ten huize Pauwels. De zaak wordt toevertrouwd aan hoofdinspecteur Rani
Diaz.
Als even later de bekende en geliefde huisarts Loes Luzac spoorloos verdwijnt,
neemt de druk op Rani toe. Haar team wordt door elkaar geschud door de komst
van een nieuwe collega. Hij krijgt niet de kans om zich goed in te werken, want de
bloedstollende gebeurtenissen vragen om een snelle oplossing. Intimiderende
boodschappen vanuit een onbekende hoek vergroten de stress. De speurders willen zo snel mogelijk een eind maken aan de nachtmerrie waarin ze zijn beland,
maar worden voortdurend geconfronteerd met nieuwe delicten.
‘Verdwaalde ziel’ (Uitgeverij Witsand) is verschenen op 30 augustus.

‘Gerechtigheid’ nieuwe Hasseltse thriller van Jeannette Mimi Funk
Jeannette Mimi Funk heeft haar hele leven korte verhalen en
gedichten geschreven. In 2009 publiceerde ze met 'Moord in de
TT-Wijk' haar eerste volwaardige thriller, die het rechercheursduo Esther Kreif en Ilona Berkochek in de schijnwerpers zet. Het
verhaal speelt zich af in en rond Hasselt, de stad die een belangrijke rol zal spelen in al haar volgende thrillers. Met `Gerechtigheid' verschijnt een nieuw spannend verhaal waarin het duo Esther en Ilona weer
op het voorplan treedt.
Gerechtigheid
Als er een lijk komt bovendrijven aan de sluis van Godsheide in Hasselt, worden
Esther en haar team ingeschakeld.
Wat hebben een schrijver, die door onorthodoxe uitspraken de belangstelling van
de politie opwekt, twee boezemvrienden en twee escortdames met elkaar te maken?
Er ontspint zich een web van leugens en intriges. Bestaat er een verband tussen
deze mensen? Esther en haar team staan voor een compleet raadsel totdat de
laatste puzzelstukken op hun plaats vallen en de gruwelijke waarheid aan het licht
komt.
‘Gerechtigheid’ (Uitgegeven door de Koninklijke Vereniging van Limburgse Schrijvers) is eind augustus verschenen.

5

Verschijnt in september
‘Sneeuwrood’, debuutthriller van Dirk Debeys
Dirk Debeys (1964) is medeoprichter van het reclamebureau Mortierbrigade. Hij woont met zijn vrouw en drie dochters in Aarschot.
‘Sneeuwrood’ is zijn eerste thriller en wordt uitgegeven door Uitgeverij Pelckmans.
Sneeuwrood
De Belgische zakenman René Dumont wordt dood teruggevonden
in Zwitserland, onder aan een bergkam. Voetstappen in de sneeuw verraden dat
hij daar niet alleen was, maar niemand heeft iets gezien. Niet veel later wordt in
hetzelfde dorp Karel Essink neergeschoten tijdens het skiën. Zijn collega’s, met wie
Karel op jaarlijkse skitrip was, blijven vol ongeloof achter en wassen hun handen
in onschuld.
Ervaren rot Serge Ruffieux en jonge wolf Tony Hänggi van de Zwitserse politie
staan voor een raadsel. Zijn de moorden aan elkaar gelinkt? Waarom gedragen de
collega’s van Karel zich zo verdacht? En wie is die mysterieuze jongeman die plots
in de Zwitserse bergen opduikt?
‘Sneeuwrood’ (Uitgeverij Pelckmans) wordt begin september verwacht.

‘De staatsvijand’, tweede historische thriller van Johan Op de Beeck
Johan Op de Beeck (1957) was jarenlang journalist en
hoofdredacteur. Vandaag werkt hij als communicatieadviseur.
Van zijn hand verschenen verschillende geschiedkundige werken
over o.a. Lodewijk IVX, Napoleon en Leopold II. Zijn eerste
historische thriller, ‘Het complot van Laken’, verscheen in 2019
en kent nu een vervolg met ‘De staatsvijand’.
De Staatsvijand
1956. De Koude Oorlog tussen Oost en West woedt in alle hevigheid. De Staatsveiligheid vreest dat iemand uit de hoogste kringen van het land geheime informatie lekt aan de Russische geheime dienst KGB en doet een beroep op Jef Van
Hooff. Deze kapper uit Mechelen spioneerde tijdens de Tweede Wereldoorlog in
bezet België voor de Britse geheime dienst. Jef Van Hooff moet het lek opsporen.
Door deze gevaarlijke missie raakt hij tussen twee vuren, want als spion is hij jager
maar ook opgejaagd wild.
‘De staatsvijand’ (Uitgeverij Horizon) wordt op 7 september verwacht.

‘Verdronken land’, derde thriller van Rudy Morren
Rudy Morren werd bekend als acteur en schrijft sinds een tiental
jaar scenario’s voor films en spannende televisiereeksen. In september 2019 verscheen zijn eerste thriller ‘Wild vlees’ en daarna
‘Sneeuwspoor’, waarmee hij de Hercule Poirotprijs 2020 binnenhaalde. Nu verwelkomen we zijn tweede spannende roman.
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Verdronken land
Tijdens zijn verjaardagsfeest krijgt burgemeester en ex-minister Hendrik De Vuyst
het bericht dat zijn kleindochter verdwenen is. Hoofdinspecteur Mortier wordt tegen zijn zin met de zaak belast en vindt het meisje ongedeerd terug. Twee dagen
later wordt het lijk van De Vuyst opgedregd. Zijn rug vertoont vreselijke littekens
en in zijn portefeuille zit een foto uit 1956 met vier jongens, onder wie de ex-minister zelf. Mortier start zijn onderzoek. Wanneer bij de afbraak van het internaat
waar de vier verbleven een lijk gevonden wordt, komt het criminele verleden van
De Vuyst aan het licht.
‘Verdronken land’ (Uitgeverij Horizon) verschijnt op 29 september.

‘De Safari-sisters’, reeks spannende romans van Erik Persoons
Erik Persoons kennen we vooral van zijn thrillers en de spannende jeugdboeken die hij samen met een groot aantal jongeren
schreef. Nu werkt hij aan een reeks van acht boeken over een
Vlaamse familie, die naar Kenia is verhuisd. In deze ‘Safari-sisters’ kunnen zowel jeugd, jongvolwassenen als volwassenen genieten van de duizelingwekkende avonturen in een exotische
omgeving. Nu verschijnt het eerste deel.
De Safari sisters en de diamant van Katana
Dit boek vertelt het eigentijdse verhaal van de zussen Juno en Zarah die terugkeren uit Kenia waar hun ouders, beiden biologen, een nieuw bestaan hebben opgebouwd. De familie landt gelijktijdig op de luchthaven van Brussel met prins Nzolé
Zuberi. Tijdens het bezoek van de prins verdwijnt de diamant van Katana, het statussymbool van het koningshuis, uit zijn koffer. De Safari Sisters, zoals Juno en Zarah zichzelf noemen, vinden op hetzelfde ogenblik een ontsnapt aapje op de luchthaven en komen zonder dat ze het beseffen in het bezit van de diamant. Heeft het
aapje er iets mee te maken? Een geheimzinnige en machtige organisatie wil ook
de diamant bemachtigen. Als ze uitvissen dat de diamant zich bij de Belgische familie bevindt, breken ze in, maar vinden de diamant niet. Als de familie terug naar
Kenia vertrekt, worden de meisjes bij aankomst op de luchthaven van Kenia gekidnapt. Terwijl hun ouders radeloos naar hen op zoek zijn, beleven de Safari Sisters
de wildste, duizelingwekkende avonturen in een exotisch land. Zullen ze de diamant aan zijn rechtmatige eigenaar kunnen teruggeven?
‘De Safari sisters en de diamant van Katana’ (Uitgeverij Storyland) verschijnt eind
september.

Kort nieuws
•

Het programma ‘Boekenfoyer’ van Roland Bergeys en Leentje De
Coninck op Eclips tv is blijven doorlopen tijdens de zomermaanden.
Onder meer ‘De verdwijningen’ van Patrick Conrad en ‘Rode lippen en
onkruid’ van Hubert Van Lier kwamen aan bod. Natuurlijk mochten de
waargebeurde verhalen van Guy Didelez niet ontbreken.
In de septemberuitzending passeren het zowel ontluisterende als
vertederende ’Molokai‘ van Guy Didelez, het hilarische ‘Boeren’ van
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•

•

•

•

Redactie
Robert Vandenberghe

Erik Vlaminck, pakkende gedichten van Maarten Embrechts, de spannende
thriller ‘Uit balans’ van Bert Bergs. En verder is er ook nog De lezer, een nieuwe
rubriek, waarin een kijker vertelt over zijn of haar favoriete boeken.
‘Boekenfoyer’ wordt elke tweede donderdag van de maand rond 12u, elke derde
zaterdag rond 13u en iedere vierde zondag uitgezonden op Eclips tv (Telenet 51,
Proximus 90, TV Vlaanderen 13 en Orange 39). Het precieze aanvangsuur wordt
altijd medegedeeld op onze Facebookpagina.
Wie de zomeruitzendingen heeft gemist, kan die hier bekijken:
(juli) https://youtu.be/jJ5CGymQP_o / (aug) https://youtu.be/Kleii_z6F9E
Op vrijdag 27 augustus verscheen ‘De Boekenjagers’ naar aanleiding van de vijfde
verjaardag van de gelijknamige Facebookgroep. Het boek bevat kortverhalen van
diverse VMMA-auteurs zoals Sandra J. Paul, Bart Debbaut, Tine Bergen, Kevin
Valgaeren en Tom Bergs. De volledige lijst vind je op https://boekenjagers.be/boek/.
Jo Claes is vooral bekend door de misdaadreeks rond Thomas Berg, maar hij is in
vele genres thuis. Sinds enkele jaren schrijft hij ook spannende boeken voor
jongeren. ‘Een leugen wit als sneeuw’ is het vijfde deel in de jeugdreeks ‘Niet voor
mietjes’ dat op 27 augustus is verschenen.
Begin september verschijnt bij uitgeverij aquaZZ een herwerkte versie van ‘Pialgoritme’ van Bert Bergs. Deze thriller gaat over cyberterrorisme, een
onderwerp dat actueler is dan ooit.
Misdaadauteur Johan van Caeneghem schrijft voor ‘Eenvoudig Communiceren’.
Deze Nederlandse uitgeverij geeft boeken en kranten uit voor jongeren en volwassenen die Nederlands leren en/of moeilijk kunnen lezen. In augustus zijn van
zijn hand drie nieuwe boeken verschenen in de reeks ‘WoordWinst’.
Katrien Rijserhove is auteur van ‘Zaak De Zutter’, een waargebeurd verhaal over
de moorden van Beernem. Haar fascinatie voor het onderzoek naar deze moorden uit de jaren twintig van de vorige eeuw, heeft zij niet alleen omgezet in een
(verfilmd) boek, maar ook in voordrachten en fietstochten. Voor meer informatie:
demoordenvanbeernem.be.

Ingrid Kooyman

Agenda

VVMA Website

•

http://www.vvma.be

e-mail
vlaamsemisdaadauteurs
@gmail.com

•

•
•

•

Op zaterdag 4 september - 14u00-19u00 en zondag 5 september - 12u00-18u00
zal Chris Delaet in het kader van ‘Mon Mol Martre’ (langs de Nete in Mol) haar
boek 'Het verloren meisje' voorstellen en signeren.
Zaterdag 11 september - 14u00-16u00: Boekvoorstelling ‘Wilde gok’ van Johnny
Bollé in Standaard Boekhandel Antwerpen, Schoenmarkt 16/18, 2000
Antwerpen.
Zaterdag 11 september 2021 13u30-16u00: Jeannette Funk signeert
‘Gerechtigheid’ in Standaard Boekhandel, Koning Albertstraat 40, 3500 Hasselt.
Zaterdag 2 oktober – 14u00-16u00: Chris Delaet signeert 'Het verloren meisje'
op de Storyland Author Days bij boekhandel 't Oneindige Verhaal, Stationsstraat
68, 9100 Sint-Niklaas
Zondag 3 oktober – 15u00-16u00 - Tom Bergs signeert tijdens de kick-off van
‘Feest van het Boek’ in de Standaard Boekhandel Dok-Noord, Gent.

De Vereniging van Vlaamse MisdaadAuteurs heeft tot doel de Vlaamse misdaadauteurs en hun werk te promoten.
Op deze nieuwsbrief uitschrijven kan door HIER te klikken en de lege mail gewoon te versturen.

