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De uitzonderlijk grote toevloed van misdaadliteratuur in december is wellicht de 

oorzaak van de beperkte oogst bij de start van 2022. Maar we kunnen zeker zijn 

dat onze misdaadauteurs hun potlood goed hebben gescherpt om in het voorjaar 

weer heel wat spannends te brengen. 

Verschijnt in februari 

‘Duistere grens’, nieuwe thriller van Johnny Bollé 

Johnny Bollé is personal trainer en groepslesgever, activiteiten die 

hij nog steeds vol enthousiasme uitoefent. Daarnaast is schrijven 

zijn grote passie. Na verschillende schrijversprijzen, verscheen in 

2018 zijn thrillerdebuut, ‘Egyptisch blauw’. Ondertussen is hij aan 

zijn vijfde thriller toe. 

Duistere grens 

Met een list worden vier mensen naar een afgelegen plek gelokt en opgesloten. 

Eén van hen is Sieg Papadakis. Na een vreselijke tijd, kan hij aan de dood ontsnap-

pen, maar dit ging ten koste van zijn geweten.  

Negen jaar later staat multimiljonair Sieg aan het hoofd van de producent van 

spellen, Medusa. Hij heeft de ware toedracht van de opsluiting voor zich gehou-

den.  Er is echter nog iemand die alles afweet van wat er tijdens zijn gevangen-

schap is gebeurd. Deze man, die zich Argus noemt, aarzelt niet om hem met deze 

informatie te chanteren. Sieg geeft toe, en raakt zo steeds meer verstrikt in een 

web van leugens, moord en bedrog. Om de steeds agressiever wordende Argus 

tegemoet te komen, doet hij alles wat die wil. Tot de mensen uit Siegs naaste om-

geving de dupe dreigen te worden. Hij besluit terug te vechten. 

‘Duistere grens’ (Uitgeverij LetterRijn) verschijnt op 12 februari. 

‘Proditor’, zevende thriller van Guido Strobbe 

Guido Strobbe woont in de buurt van Gent. Hij was eerder journa-

list voor Het Nieuwsblad en later leraar grafische media in Brugge. 

Gedurende 30 jaar was hij verbonden aan KVV Sint-Denijssport en 

speelde toneel bij de Rederijkerskamer De Loofblomme, waar hij 

ook bestuurslid was. 

Sedert 2012 schrijft hij thrillers met een historisch tintje. 

Proditor 

1944 

Firmin Mulders is een gevechtspiloot die terugkeert uit Engeland. Na een heel 

lange periode kan hij eindelijk zijn liefje in de armen sluiten... denkt hij. Het loopt 

echter helemaal anders, alles is veranderd in zijn dorp Sint-Denijs-Westrem. Er zijn 

krachten die hem tegenwerken en die tot heel wat in staat zijn om hun doel te 

bereiken. 
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2017 

Romain Mulders, de jongste broer van Firmin, geeft zijn kleinkind Luca op zijn 18de 

verjaardag een héél speciale nalatenschap. Luca gaat op zoek naar wat er zich 

allemaal heeft afgespeeld eind 1944. Hij tracht de waarheid te achterhalen en 

wordt hierbij geholpen door zijn goede vriendin Becky, dit echter zeer tegen de zin 

van zijn vriendinnetje Sabine. 

Koste wat kost wil men Luca verhinderen om de waarheid boven water te halen, 

want opnieuw staat er heel wat op het spel! Een zenuwslopende en spannende 

strijd ontspint zich.  

‘Proditor’ (Uitgeverij Aspekt) wordt op 21 februari verwacht. 

‘Fatale ontmoeting ’, 4 thrillerverhalen van o.a. Alexander Olbrechts 

Alexander Olbrechts won vorig jaar, samen met een Vlaamse en 

twee Nederlandse auteurs, een wedstrijd voor thrillers. De vier 

verhalen werden gebundeld in het boek ‘Fatale Ontmoeting’, dat 

op 22 januari werd gelanceerd onder dezelfde titel als de 

wedstrijd. 

Fatale ontmoeting 

Het oog van de storm – Lisanne Stokdreef 

Als Daniëlle met haar zoon Max in een sneeuwstorm belandt, zoekt ze haar 

toevlucht in een verlaten huis. Algauw blijkt dat ze niet alleen zijn en dat de storm 

buiten niet hun grootste zorg is … 

‘De dood in oktober’ – Karel Bedert 

‘Ik heb iemand doodgeschoten, is het niet?’ 

Twintig jaar na de feiten gaat Laura op zoek naar de moordenaar die haar 

aanstaande schoonbroer de dag voor zijn huwelijk heeft omgebracht. Ze brengt 

daarbij waarheden over haar vrienden en over zichzelf aan het licht die ze 

misschien liever niet had gekend en zet zo ongewild een bloedige reeks 

gebeurtenissen in gang. 

‘Besef’ – Roan Botman 

De enigszins neurotische Vincent woont en werkt in het Overkijkhotel. Hij is de 

nachtwaker van het hotel en is gelukkig in deze eenzame rol. Alles gebeurt op zijn 

manier en volgens zijn werkwijze. Als op een nacht een vader en dochter 

inchecken, wordt Vincent herinnerd aan gebeurtenissen uit zijn verleden. Hoe 

meer hij de dochter leert kennen, blijken ze eenzelfde talent te hebben en wordt 

zijn verleden de ware kwelgeest. 

‘De tantalusmoorden’ – Alexander Olbrechts 

Een vrouw wordt wakker op de bodem van een put met alleen een mobiele 

telefoon. Ze heeft 1 euro belkrediet om haar leven te redden. Slechts één man kan 

haar helpen. 

Roland ontvangt haar berichten op zijn telefoon. Op dat moment lijkt het of zijn 

verleden en de oude tantalusmoorden heropleven. Lukt het Roland om zijn 
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verleden achter zich te laten, of slokken de tantalusmoorden hem opnieuw 

volledig op? 

‘Fatale ontmoeting’ (Uitgeverij Godijn Publishing) is verschenen op 22 januari. 

Kort nieuws 

• Roland Bergeys en Leentje De Coninck 

hebben het in de februariuitzending van 

Boekenfoyer over ‘Van onze verslagge-

ver ter plaatse’ van Patrick van Gompel. 

De Rupelpenners vertellen over hun 

‘Wintersprokkels’ en Luc De Keersmaec-

ker toert met zijn ezeltje door Frankrijk. 

Vlaams misdaadauteur Pascale Petralia laat ons thrillen met ‘Ongehoord’ en Guy 

Didelez trakteert ons op (heel) ‘Rare wetten’.  

Het programma wordt uitgezonden op 10, 19, 24 en 27 februari op Eclips tv (Te-

lenet 51, Proximus 90, TV Vlaanderen 13 en Orange 39). Het precieze aanvangs-

uur vind je op onze Facebookpagina.  

Wie de vorige uitzendingen heeft gemist, kan die altijd bekijken op:  

http://www.boekenfoyer.be/episodes.html  

• Onze misdaadauteurs gaan internationaal. We meldden al dat de rechten van de 

thriller ‘Scorpio’ van  Hilde Vandermeeren aan uitgeverij Pushkin Press in het 

Verenigd Koninkrijk werden verkocht. Inmiddels kreeg ze voor ‘The Scorpion’s 

Head’ lovende recensies in de Britse pers. Nu zijn de rechten eveneens verkocht 

aan uitgeverij Al-Arab. Binnenkort kan ‘Scorpio’ wellicht in het Arabisch worden 

gelezen. Mogelijk volgen nog andere vertalingen.  

Hilde Vandermeeren laat ons tevens weten dat ze ondertussen weer aan het 

schrijven is geslagen. Het worden drie spannende verhalen, die in de loop van dit 

jaar zullen gepubliceerd worden.    

• Ook de jeugdromans van Sandra J. Paul zoeken nieuwe horizonten op. De rechten 

van ‘De Duistere School’ en ‘Het Verlaten Huis’ zijn verkocht aan Litouwen. We 

vernamen zopas dat ook Spanje klaarstaat voor de hele Kraaidorpreeks.    

‘Hamley en de draak’, het vierde boekje in de kinderreeks van Sandra J. Paul rond 

het katje Hamley, verschijnt op 28 februari. We kunnen alvast melden dat 

‘Hamley is jarig’ en ‘Hamley in de sneeuw’ de Russische toer opgaan en in diverse 

Russischsprekende landen zullen verschijnen. 

• Roland Bergeys en Leentje Deconinck tekenden met TWIST 40-45 dertig verhalen 

op. Dertig herinneringen uit de Tweede Wereldoorlog van Straatsburg tot Boom, 

Mortsel en Londen tot Luik en Cadzand. Meer hier: Trailer – Magazine – PDF-

versie   

Agenda 

• Zaterdag 12 februari – 14u00-16u00: Boekvoorstelling ‘Duistere grens’ van 

Johnny Bollé in Standaard Boekhandel, Schoenmarkt 16-18, 2000 Antwerpen. 

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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