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Hoewel we normaal geen nieuwsbrief publiceren tijdens de wintermaanden de-

cember en januari, zijn we dit jaar toch op post. We mochten u het uitzonderlijk 

grote aanbod niet ontzeggen. U vindt vast iets naar uw gading om de lange win-

teravonden door te komen. 

Verschenen in oktober 

‘Steek angst in je vijand’, debuut van Hans J. Russelle 

Hans J. Russelle woont samen met zijn echtgenote in de 

grensregio van Knokke-Heist en Sluis. Een ideale locatie om van 

de rust te genieten, met zijn honden te wandelen en boeken te 

schrijven. Hij debuteert nu met een spannend misdaadverhaal. 

Met een actieve loopbaan bij de politie van 25 jaar, waarvan 20 

jaar als rechercheur, heeft hij ondertussen meer dan genoeg 

inspiratie voor nog een aantal vervolgverhalen. 

Steek angst in je vijand 

Anno 2002. Sinds zijn echtscheiding lukt het Jack Deleyn goed om zijn werk te com-

bineren met de deeltijdse opvoeding van zijn zoon Sammy. Samen met Axel Si-

moens vormt hij een onafscheidelijk rechercheduo bij de lokale politie. 

Rachel, ook gescheiden, woont in Knokke-Heist met haar twee tienerdochters Ju-

liette en Jennifer. Ook zij krijgt langzaam haar leven terug op de rails na een woe-

lige periode. 

Het lot, een beetje geluk en een toevallig radiospotje voor een datingsite brengt 

hen samen. Het begin van een spannende relatie. 

Wanneer het nichtje van de Procureur het slachtoffer wordt van een drieste roof-

overval, gaan Jack en Axel op jacht naar de meedogenloze crimineel Bogdan Pe-

trov, alias de Bulgaar. Maar is hij wel de dader? En wat als de prooi de rollen ineens 

omkeert en zelf op jacht gaat, waarbij niemand nog veilig is? Steekt hij de angst in 

zijn vijand? En kan de liefde dat alles ook wel overwinnen?  

‘Steek angst in je vijand’ (Uitgeverij Storyland) is eind oktober verschenen. 

Verschenen in november 

‘Rots’, derde misdaadroman van Koen D’haene 

Koen D’haene is stafmedewerker in de bibliotheek van 

Wevelgem. Hij is redacteur van de publicaties van de 

Vereniging van West-Vlaamse schrijvers. Hij schrijft romans en 

verhalen voor kinderen, jongeren en volwassenen.  In de 

misdaadromans ‘IJs’ (2016) en ‘Zand’ (2020) ontrafelt hij de 

mysteries van de hoofdpersonages Mats en Sarah. Nu 

verschijnt zijn derde roman in de reeks.  
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Rots 

Sarah en Mats zijn op de vlucht voor de leugens en misdaden uit hun verleden. 

Samen met hun vrienden Jan en Joke voelen ze zich veilig in de luwte van de 

Ardense bossen. Toch worden ze ook daar opgeschrikt door de demonen uit hun 

vroegere leven. Jan merkt hun angst en graaft in hun herinneringen. Ik kijk naar 

Joke en schrik als ook zij net haar ogen op mijn gezicht richt. We houden allebei 

een bedeesde lach in. ‘Jullie waren echt formidabel, daar in die bergen,’ mompelt 

ze gesmoord. Ze schudt haar hoofd. Het voelt erg bijzonder wat ze zegt. Dat Sarah 

en ik formidabel waren in die bergen. 

‘Rots’ (Uitgeverij LetterRijn) is midden november verschenen. 

Verschijnt in december  

‘Win Win’, nieuwe thriller van Jan Van der Cruysse 

Jan Van der Cruysse moeten we niet meer voorstellen. De 

gewezen woordvoerder van Brussels Airport schreef sinds 2016 

vijf spannende romans, waarmee hij een resem prijzen en 

nominaties binnenhaalde. Zijn eerste roman ‘Bling bling’ 

kaapte maar liefst de Hercule Poirotprijs, de Diamanten Kogel 

en de Nederlandse Schaduwprijs voor het beste debuut weg. 

Voor zijn tweede en zijn derde ‘Bling bling’ werd hij telkens genomineerd voor de 

Hercule Poirotprijs en de Gouden Strop. 

Win Win - Wunderkammer 

Laura staat op het punt af te studeren als ingenieur wanneer ze een envelop ont-

vangt, afzender onbekend. Inhoud: een ansichtkaart en een ticket voor een vlucht 

in businessclass naar San Francisco. Van Nigeria tot China wacht haar een verhaal 

van verdronken bootvluchtelingen, grootschalige zwendel met covidvaccins, 

moord en inbraak op bestelling en dealers in een traagwerkend gif. Haar gastheer 

is specialist in cryptofoons en cryptomunten. 

 ‘Win Win - Wunderkammer’ (Uitgeverij Manteau) verschijnt op 1 december. 

‘Pro Forma’, tweede misdaadroman van Piet Coucke 

Piet Coucke  studeerde voor grafisch vormgever en werd 
eigenaar, creatief directeur en copywriter van een Waregems 
communicatiebureau. Hij evolueerde van vormgever naar 
tekstschrijver. Als afwisseling op het schrijven van commerciële 
teksten, wierp hij zich op de literatuur. In 2017 verscheen zijn 
eerste misdaadroman ‘Waarvan akte’, die zich afspeelt in het 
wat ongewone notariële milieu. Nu volgt ‘Pro forma’ waarin 

Christine Ponnet opnieuw op onderzoek uitgaat. 

Pro Forma 

De tolk Christine Ponnet raakt tijdens haar kort werkverblijf in Porto onrecht-

streeks betrokken bij een moordzaak. De vertaalklus blijkt een zeer eigenaardige 

inhoud te bevatten en neemt een vreemde wending. Tijdens en na haar verras-

sende terugreis naar Gent, maakt ze stap voor stap beter kennis met de 
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zakenfamilie van haar opdrachtgever. Tot Christine ontdekt dat het bloederige fa-

miliezaken betreft en ze haar eigen onderzoek start. 

‘Pro Forma’ (Uitgeverij Bibliodroom) verschijnt op 1 december. 

‘Opsporingsteam Schoten 2’, nieuwe ‘misdaad’ van Marc Perneel 

Marc Perneel was professioneel actief als psychotherapeut en 

coach. Nu houdt hij zich bezig met een bio-groentetuin en 

bosonderhoud. In 2020 debuteerde hij met ‘Opleidingsteam 

Schoten’. Deze maand verschijnt een tweede aflevering, waarin 

inspecteur Vicky de rode draad is in twee verhalen. 

Opsporingsteam Schoten 2 

Burenruzie. Het is geen toeval dat twee achterburen, elk met een zeer apart ka-

rakter vroeg of laat in de clinch gaan. Pas als er een lijk wordt ontdekt komt de 

ontknoping. Het achterbaks karakter van de ruziënde buren bezorgt het rustige 

Schoten heel wat spanning.  

De Tuinman. Tim werd als klein kind geplaatst omdat zijn moeder niet voor hem 

kon zorgen. Toch komt hij zeer goed terecht. Na zijn opleiding als tuinman, wordt 

hij conciërge-tuinman op een domein. Het paradijselijk leven van het rijke koppel 

komt abrupt tot een einde als de tuinman verdwijnt. 

‘Opsporingsteam Schoten 2’ (Uitgeverij Storyland) wordt begin december ver-

wacht. 

‘De code van Napoleon’,  nieuw werk van Vanderlinden-Vermaercke 

Bij Dirk Vanderlinden denken we meteen aan de thrillerreeks 

The Vandiesel Company over een groep opwindende mannen 

en vrouwen die met soms bovennatuurlijke krachten in een 

spannend avontuur verwikkeld geraken. Sinds ‘Het geheim van 

stolzenfels’ in 2013 zijn we nu aan de negende aflevering toe in 

de reeks, die voortaan in co-auteurschap met Beatrijs Ver-

maercke wordt gepubliceerd. 

De code van Napoleon 

Bestsellerauteur Adorján Horák moet noodgedwongen afreizen naar de champag-

nestreek in Frankrijk om er de begrafenis van zijn overleden vader te regelen. Om-

dat hij zich meteen thuis voelt in de streek, maakt hij na een paar weken een af-

spraak met de plaatselijke notaris om enkele panden in de buurt te gaan bekijken.  

Een charmant kasteel in Mairy-sur-Marne spreekt hem meteen aan. Het blijkt de 

eigendom te zijn geweest van de ooit invloedrijke comtesse de Sallacques, die het 

onlangs schonk aan haar kleindochter.  

Tijdens het plaatsbezoek aan het kasteel doen de auteur en de notaris een gruwe-

lijke ontdekking. En wanneer het team van The Vandiesel Company erbij betrok-

ken wordt, lijkt het kasteel nog veel meer geheimen te verbergen waarvan iemand 

liever niet heeft dat ze het daglicht zien. Samen gaan ze op zoek naar de waarheid, 

maar ze komen terecht in een web van intriges die teruggaan tot in de tijd van 
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Napoleon. Kunnen de geheimen verborgen blijven, zelfs tot 200 jaar na zijn dood? 

Of is het eindelijk tijd dat alles opgehelderd wordt? 

‘De code van Napoleon’ (Uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts) wordt begin decem-

ber verwacht. 

‘Het eindigt met jouw dood’, nieuwe thriller van Alexander Olbrechts 

Alexander Olbrechts is als medisch laboratoriumtechnoloog 

werkzaam in een van de grootste bloedbanklaboratoria van 

België. Hij verwerkt zijn medische achtergrond graag in zijn 

verhalen. Met zijn novelle ‘De Tantalusmoorden’ won hij de 

schrijfwedstrijd Fatale Ontmoeting. Als schrijver vermijdt hij 

platgetreden paden door verschillende elementen in het verhaal 

op te nemen en met andere invalshoeken te experimenteren. 

Het eindigt met jouw dood  

De relatie van Manon De Ridder en Daniël Snoeck komt onder druk te staan 

wanneer ze een eigenaardige dreigbrief krijgen. “Het eindigt met jouw dood” luidt 

de mysterieuze boodschap. Wanneer het stel wordt gestalkt en Manon spoorloos 

verdwijnt, slaan de stoppen bij Danny door. 

Nico, Danny’s vriend, worstelt met een relatiecrisis. Zijn vrouw stapt achter zijn 

rug in een geblindeerde luxewagen met chauffeur. De twee vrienden gaan op 

onderzoek uit om erachter te komen wat er met hun vrouwen aan de hand is. 

Dankzij de hulp van Nico’s broer ontdekken ze dat Daniëls moeder haar zoon 

dertig jaar geleden aan een geheimzinnig experiment heeft laten deelnemen. Een 

bedrijf dat bestempeld wordt als Omega Corporatie heeft in de jaren tachtig 

experimentele therapie op baby’s toegepast. Is het schaduwbedrijf na al die jaren 

zijn testobjecten aan het ophalen? Lukt het Danny om Manon terug te vinden en 

weet hij uit de klauwen van Omega Corporatie te blijven?  

‘Het eindigt met jouw dood’ (Godijn Publishing) wordt rond 11 december 

verwacht.  

‘Icarus’, eerste solothriller van Herbert De Paepe 

Herbert De Paepe is een gevestigd thrillerauteur. Na vijf boeken 

in co-auteurschap met Els Depuydt, waarvan de epische 

‘Swartwater’-trilogie werd genomineerd voor de Diamanten 

Kogel en de Gouden Strop, gaat De Paepe solo. In zijn lijvige 

thriller ‘Icarus‘ zoekt hij het hoger én verder dan ooit tevoren. Hij 

construeert een opwindende puzzel die de lezer slechts langzaam 

kan leggen.  

Icarus 

Een gekaapte lijnvlucht wordt afgeleid naar Bajkonoer, Kazachstan. Aan boord: 

twee bloedbroeders die samen op de top van de Everest hebben gestaan. Nu wil-

len ze nóg hoger. Hun waanzinnige plan wordt weggehoond door de Russische 

autoriteiten, tot blijkt dat over de steppe een afschrikwekkende dreiging nadert... 

‘Icarus’ (Beefcake Publishing) verschijnt op 15 december. 
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Kort nieuws 

• In Boekenfoyer van december hebben 

Roland Bergeys en Leentje De Coninck 

het over ‘Laag vliegen de helden’ van 

Paolo Bouman en ‘Oude wonden’ van 

Yves Peirsman.  Guy Didelez spreekt 

over Catharina de Grote en Anke 

Brouwers vertelt over ‘Mooi zijn en 

zwijgen, de machtige vrouwen van de Amerikaanse stille film’. Met ‘Kleistreken’ 

komt het leven in de Rupelstreek anno 1900 aan bod, en Ingrid Van Ginckel 

vertelt ons in De Lezer welke boeken zij zoal verkiest.  De uitzendingen hebben 

plaats op 9, 18, 26 en 30 december op Eclips tv (Telenet 51, Proximus 90, TV 

Vlaanderen 13 en Orange 39). Het precieze aanvangsuur wordt altijd medege-

deeld op onze Facebookpagina.  

Wie de novemberuitzending heeft gemist, kan die hier bekijken:  

https://www.youtube.com/watch?v=UlEu6aC4XAo    

• Hilde Vandermeeren krijgt in de Britse pers lovende recensies voor ‘The 

Scorpion’s Head’, de Engelstalige versie van ‘Scorpio’. Zowel de Daily Mail, de 

Financial Times als de Daily Express spreken vol waardering over haar boek. The 

Times schrijft o.a.: "This intriguing story by the Flemish crime writer Hilde 

Vandermeeren is a reminder that there is a whole continent of thrills to discover 

beyond Scandinavia." Laat dit een opsteker zijn voor alle Vlaamse 

misdaadauteurs. 

• Op 15 december om 19u30 stelt Roland Bergeys zijn nieuw boek ‘Kleistreken’ 

voor in de cafetaria van Heemkundige Kring Heymissen in de Sint-Bernardsabdij, 

St-Bernardusabdij 1-5, 2620 Hemiksem. ‘Kleistreken’ (Uitgeverij C. De Vries-

Brouwers) is een verzameling van spannende en soms mysterieuze verhalen over 

de kleistreek en haar bewoners. 

• Godijn Publishing organiseert op zaterdag 11 december van 13u00 tot 18u00 een 

‘Inspiratiedag voor schrijvers en lezers’ in Theater Vlaams Fruit, Lange 

Nieuwstraat 81, 2000 Antwerpen. Op deze workshops en boekvoorstellingen zal 

onder meer Sterre Carron bomen over schrijven en wordt ‘Het eindigt met jouw 

dood' van Alexander Olbrechts voorgesteld. 

Tickets: € 5,50 of € 15,50 (met de thriller Bonuszoon van Antoinette Kalkman twv 

€ 19,95). Meer info en het programma kan men vinden op https://www.godijn-

publishing.nl/boeklanceringen/vlaanderen/  

• ‘Raspoetin’ van Guy Didelez dat – als enige jeugdboek ooit – bekroond werd met 

wat toen nog ‘De Prijs voor het Beste Misdaadverhaal’ heette, vindt na 33 jaar 

nog steeds een nieuw leespubliek. Bij uitgeverij Pelckmans kent het boek een 

elfde druk. ‘Raspoetin duikt weer op’, het spannende vervolg, is aan zijn achtste 

druk. 

Agenda 

Vanwege de nieuwe covidmaatregelen, kondigen we hier de evenementen aan onder 

voorbehoud. Voor zover we op de hoogte worden gebracht, zullen we de geannuleerde 

activiteiten melden op onze Facebookpagina. 

https://www.youtube.com/watch?v=UlEu6aC4XAo
https://www.godijnpublishing.nl/boeklanceringen/vlaanderen/
https://www.godijnpublishing.nl/boeklanceringen/vlaanderen/
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• Woensdag 1 december – 20u00: Boekvoorstelling ‘Win Win’ van Jan Van der 

Cruysse in Brasserie De Vlegel, Mechelsesteenweg 20/22, 2640 Mortsel.  

Inschrijven verplicht via mail. 

• Donderdag 9 december – 14u00: Lezing door Guy Brugmans bij Neos-Zonhoven 

in café Quint, Heuvenstraat 9, 3520 Zonhoven. 

• Zaterdag 11 december – 13u00-18u00: ‘Inspiratiedag voor schrijvers & lezers’, 

Workshops en boekvoorstellingen georganiseerd door Godijn Publishing in 

Theater Vlaams Fruit, Lange Nieuwstraat 81  2000 Antwerpen (zie Kort nieuws) 

• Zaterdag 11 december – 15u00-17u30: Piet Coucke signeert 'Pro forma' in 

Standaard Boekhandel, Stationsstraat 2, 8790 Waregem. 

• Zaterdag 11 december – 14u00-16u00: Sandra J. Paul signeert in Standaard 

Boekhandel, Steenstraat 18, 8000 Brugge. 

• Zaterdag 11 december – 14u00-17u00 : Chris Delaet signeert ‘Het verloren 

meisje’ op het Boekenfeest van Storyland in de Bibliotheek van Genk, Stadsplein 

3, 3600 Genk. 

• Zaterdag 11 december – 14u00-17u00 : Erik Persoons signeert ‘De Safari Sisters’ 

op het Boekenfeest van Storyland in de Bibliotheek van Genk, Stadsplein 3, 3600 

Genk. 

• Zaterdag 11 december – 14u00-17u00 : Jason St. Just signeert ‘Het jaar II’ op 

het Boekenfeest van Storyland in de Bibliotheek van Genk, Stadsplein 3, 3600 

Genk. 

• Zondag 12 december – 14u00-16u00: Sandra J. Paul signeert in Standaard 

Boekhandel,  Turnhoutsebaan 5/Shop 90, 2110 Wijnegem. 

• Zaterdag 18 december – 09u30-11u30: Sandra J. Paul signeert in Standaard 

Boekhandel, Kerkstraat 87C, 9255 Buggenhout. 

• Zaterdag 18 december – 13u30-16u30: Sandra J. Paul signeert in Standaard 

Boekhandel, Albert I laan 265-267, 8620 Nieuwpoort. 

 

 

De Vereniging van Vlaamse MisdaadAuteurs heeft tot doel de Vlaamse misdaadauteurs en hun werk te pro-

moten.  

Op deze nieuwsbrief uitschrijven kan 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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