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De voorjaarstrein komt stilaan op gang. April brengt ons heel wat nieuwe 

spannende titels.  

Verschenen in maart 

‘Jacht’, nieuwe Liese Meerhout van Toni Coppers 

Toni Coppers moeten we niet meer voorstellen. Niet alleen won 

hij de Hercule Poirotprijs, hij kaapt ook regelmatig 

publieksprijzen weg. Hij staat voor spannende en tegelijk 

ontspannende misdaadromans met de Antwerpse commissaris 

Liese Meerhout in de hoofdrol. Enkele jaren geleden is hij ook 

gestart met een reeks rond ex-rechercheur en privédetective 

Alex Berger. 

Jacht 

In ‘Jacht’ bindt Liese Meerhout samen met haar vertrouwde team de strijd aan 

tegen nietsontziende drugbendes die in de Antwerpse haven actief zijn. 

De jacht begint nadat een onschuldige vrouw levenloos wordt gevonden in een 

loods. Haar lichaam vertoont sporen van vreselijke folteringen. Voor Liese, inspec-

teur bij de afdeling Moordzaken, is dit helaas niet de laatste gruweldaad waarmee 

ze in dit onderzoek wordt geconfronteerd. Zal ze haar omgeving kunnen bescher-

men tegen de tentakels van de onderwereld? En haar integriteit?  

‘Jacht’ (Uitgeverij Borgerhoff-Lamberigts) is verschenen op 31 maart. 

Verschijnt in april 

‘Blanco’, nieuwe thriller van Darline Degheldere 

Darline Degheldere is fulltime zaakvoerder bij een financiële 

BVBA. In 2018 begon ze te schrijven. Haar eerste roman werd 

genomineerd voor de Fintro Prijs Spannend Boek. Ook haar 

tweede roman, ‘De Vijfde Kamer’, werd genomineerd en in 2021 

bij Hamley Books uitgegeven. Sindsdien is ze pas goed besmet 

geraakt met het schrijfvirus. 

Blanco 

Wanneer Amanda uit een coma ontwaakt heeft ze geen flauw idee wat haar is 

overkomen. Ze is het grootste deel van haar geheugen kwijt en weet niet wat er 

zich de laatste vijfentwintig jaren van haar leven heeft afgespeeld. De medische 

staf krijgt gelijk wanneer ze beweren dat prikkels en triggers kunnen leiden tot 

opduikende herinneringen. 

Ze slaagt er stilaan in haar verleden te reconstrueren. Tijdens dat proces ontvangt 

ze vreemde boodschappen. De betekenis dringt tot haar door op het moment dat 

het bijna te laat is. Ze wil voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt en neemt 

het heft in eigen handen. 

‘Blanco’ (Uitgeverij Hamley Books) wordt op 6 april verwacht. 
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‘Het oneeuwige leven van David R.’, nieuw werk van Pat Craenbroek 

Achter de naam Pat Craenbroek gaat een arts schuil die in het 

begin van haar carrière als gerechtsarts werkte. Hoewel ze als 

kind vaak aan opstelwedstrijden deelnam, duurde het tot 2018 

voor ze als auteur debuteerde met de literaire thriller 

‘Uitgebroed’. Twee jaar later volgde ‘Uitgekookt’, waarmee ze 

de Hercule Poirot Publieksprijs won.  

Het oneeuwige leven van David R. 

David voelt zich de gelukkigste man op aarde. Tot de dag dat zijn wereld volledig 

instort en hij in allerijl op zoek moet naar een nieuwe baan. Die vindt hij in een 

bedrijf waar drie excentrieke figuren de scepter zwaaien en waar zonder scrupules 

met mensenlevens wordt gespeeld. 

Wanneer David hiertegen in opstand komt, brengt hij zichzelf wel in een heel 

benarde positie. Wacht hem hetzelfde lot als zovelen voor hem of vindt hij de 

moed om de dood recht in de ogen te kijken? 

Leven en dood gaan hand in hand en sparen niemand. Aardse zaken waar we 

allemaal mee te maken krijgen worden hier verweven in een intrigerend en 

spannend verhaal.  

‘Het oneeuwige leven van David R.’ (Uitgeverij Houtekiet) wordt rond 21 april 

verwacht. 

‘Vals ritueel’, nieuwe Rani Diaz van Sterre Carron 

Sterre Carron is de meest publicerende vrouwelijke misdaadauteur 

in Vlaanderen. Ieder jaar brengt ze ons twee spannende verhalen, 

waarin hoofdinspecteur Rani Diaz soms ingewikkelde zaken moet 

ontrafelen. Nu verwelkomen we haar achttiende misdaadroman.  

Vals ritueel 

Naja, Tabi en Nule, drie Nigeriaanse tienermeisjes, maken de overtocht naar 

Europa. Ze zoeken het paradijs, maar belanden in de hel. Rani Diaz en haar collega-

speurders ontfermen zich over een bizarre zaak. In een duistere steeg vinden ze 

het lichaam van een jonge vrouw met haar drie maanden oude baby. Het 

slachtoffer is op een afschuwelijke wijze om het leven gebracht. De dader liet op 

het stoffelijk overschot een merkwaardige signatuur achter. Aanwijzingen leiden 

naar een netwerk van mensensmokkel. Volgen ze de juiste piste, of worden ze 

misleid? De situatie waarin ze belanden maakt diepe, hartverscheurende emoties 

los.  

‘Vals ritueel’ (Witsand Uitgevers) verschijnt op 26 april. 

‘Superhelden sterven niet’, nieuwe thriller van Piet Baete 

Piet Baete is auteur van enkele bestsellers, waaronder ‘Poker’, 

‘Vrijdag de 14de’ en ‘Het laatste woord’. Daarnaast schreef hij de  

scenario’s van de tv-reeksen ‘Professor T’. en ‘True Crime Belgium’. 

Als statement analist analyseert hij verklaringen van verdachten in 

zeden- en moordzaken. 
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Superhelden sterven niet 

Yossarian is een zwakbegaafde jongeman en in het diepst van zijn gedachten een 

superheld. Wanneer hij voor het eerst zonder zijn vake een shoppingcenter 

binnengaat, verzeilt hij in een schietpartij en weet niemand wat er gebeurt. Terwijl 

de ‘normale, verstandige’ mensen zich snel uit de voeten maken, ontpopt 

Yossarian zich tijdens de daaropvolgende gijzeling ook echt tot een superheld. 

Maar de feiten vertellen een ander verhaal. Zijn vingerafdrukken staan op het 

moordwapen. Onderzoeksrechter Liesbeth Karcher ruikt onraad en gaat 

onverbiddelijk achter de waarheid aan. 

‘Superhelden sterven niet’ (Standaard Uitgeverij) verschijnt op 26 april. 

Kort nieuws 

• In Boekenfoyer van april hebben Roland 

Bergeys en Leentje De Coninck het over de 

zoon van Napoleon in 'Het Adelaarsnest' 

van Eric Bauwens, 'De terloopsheid van 

triomf' van Johan G. Coppieters en 'Valse 

beloftes' van Vlaams misdaadauteur Ludo 

Geluykens. Frank De Vos brengt zijn 

gedichten, Guy Didelez zijn verhaal, en Hilde De Paepe vertelt over 'Wie 

goedgezinde woorden zaait’. Een goedgevulde aflevering met voor ieder wat wils.  

‘Boekenfoyer’ wordt telkens op de tweede donderdag van de maand uitgezonden 

en herhaald op de derde zaterdag, de vierde zondag en de laatste donderdag op 

Eclips tv (Telenet 51, Proximus 90, TV Vlaanderen 13 en Orange 39). 

Heb je Boekenfoyer van maart gemist? Alle vorige uitzendingen kan je bekijken op: 

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

Agenda 

• Zaterdag 2 april – 14u00-15u00: Chris Delaet signeert ‘Het verloren meisje’ in 

Standaard Boekhandel, Nieuwstraat 45, 2440 Geel. 

• Zaterdag 2 april – 10u00: Boekvoorstelling van ‘Nikita’ en ‘Karandash’ van Johan 

D’haveloose in het Cultureel Centrum van Waarschoot, Nieuwstraat 8, 9950 

Lievegem. 

• Woensdag 6 april – 19u00: Boekvoorstelling ‘Valse beloftes’ van Ludo Geluykens 

in de bibliotheek van Ranst, Gasthuisstraat 17, 2520 Ranst. 

• Zaterdag 9 april – 14u00-16u00: Ludo Geluykens signeert ‘Valse beloftes’ in Stan-

daard Boekhandel, Quellinstraat 1 A, 2000 Antwerpen. 

• Vrijdag 15 april - 14u00-16u00: Ludo Geluykens signeert ‘Valse beloftes’ in Stan-

daard Boekhandel, Shoppingcenter Wijnegem, Turnhoutsebaan 5/Shop 90, 

2110 Wijnegem. 

• Zaterdag 16 april – 10u00-18u00: Ludo Geluykens signeert op de Paasmarkt,  

rond het administratief centrum aan de Handelslei 167, 2980 Zoersel. 

• Zondag 24 april – 14u30-15u30: Guido Strobbe signeert ‘Proditor’ in Standaard 

Boekhandel, Baron De Gieylaan 1, 9840 De Pinte. 

• Donderdag 28 april – 20u00: Boekvoorstelling ‘Vals ritueel’ van Sterre Carron in 

de bibliotheek van Sint-Katelijne-Waver, Leyland 1, 2860 Sint-Katelijne-Waver. 

Redactie 

Robert Vandenberghe 

Ingrid Kooyman 

VVMA Website 

http://www.vvma.be  

e-mail 

vlaamsemisdaadauteurs 

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

moten.  

Uitschrijven op deze nieuwsbrief kan door HIER te klikken en de lege mail gewoon te versturen.  

mailto:vlaamsemisdaadauteurs@gmail.com?subject=UITSCHRIJVEN

