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September brengt ons een nieuwe lading spannende lectuur om de 

wintermaanden te vullen. Ook het aanbod in oktober ziet er rooskleurig uit.  

Verschijnt in september 

‘Onvoorziene omweg’, nieuwe misdaadroman van Bert Bergs 

Bert Bergs is pas op latere leeftijd thrillers beginnen te schrijven. 

Hij is de auteur van spannende verhalen die zich afspelen in Gent 

met journalist Marc Ackein en rechercheur Sara Vits. Na de 

afronding van een quadrilogie met dit koppel, lanceert Bert Bergs 

nu een nieuw personage: Niels Verdeng, ex-politieman en tijdelijke 

speelbal van verschillende politiediensten. 

Onvoorziene omweg 

Wanneer Niels Verdeng – wegens vermeende samenwerking met de maffia – uit 

het Gentse politiekorps wordt gezet, probeert hij onder het mom van onderzoeks-

journalistiek aan de bak te komen als privédetective. Een onbekende vrouw scha-

kelt hem in om te achterhalen wie en waarom iemand haar volgt. Zijn speurtocht 

brengt hem naar een domoticabedrijf. Wat hij daar ontdekt maakt het raadsel al-

leen maar groter.  

Niels infiltreert bij een bende die niet terugdeinst voor moord. Na een onaange-

name ontmoeting met een drugsbaron, escaleert de zaak volledig. Geld en macht 

blijken eens te meer de drijfveren voor diefstal en moord.  

‘Onvoorziene omweg’ (Uitgeverij aquaZZ) wordt op 1 september verwacht. 

‘Volbloed’, vier kortverhalen van Pieter Aspe 

Pieter Aspe was een van de succesvolste Vlaamse schrijvers van 

de afgelopen decennia. Zijn boeken zijn in tien talen vertaald en 

wereldwijd werden meer dan 3,5 miljoen exemplaren verkocht. 

Hij overleed in 2021. Nu verschijnt ‘Volbloed’, een suspenseboek 

met nooit eerder gebundelde verhalen. 

Volbloed 

In ‘Grof wild’ verrast een vrouw haar echtgenoot, een succesvolle zakenman, met 

een korte vakantie in een afgelegen chalet in de Ardennen. Maar wat een gezellige 

week zou moeten worden, ontaardt in een nachtmerrie zonder weerga. 

In ‘De Japanse tuin’ wordt een lijk gevonden aan de Hasseltse Kolenkaai, met op 

het lichaam een lidkaart van de bibliotheek. Het onderzoek spitst zich toe op het 

Limburgse zakenmilieu, en daar komen heel wat duistere zaken aan het licht. 

In ‘Kat en muis’ wordt de weinig populaire hoofdredactrice van een roddelblad 

met de dood bedreigd na de publicatie van een artikel over het verleden van een 

wielrenner. Daar trekt ze zich niets van aan, tot er iets gebeurt waardoor deze 

gehaaide vrouw in een bang muisje verandert. 
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In ‘De laatste rit’ onderzoeken commissaris Van In en zijn rechterhand Versavel 

aan de vooravond van de Tour de France een doodsbedreiging aan het adres van 

Vlaanderens bekendste wielrenner. Van In en Versavel genieten met volle teugen 

van de luxe die hun ten deel valt, maar beseffen ook dat hun aandacht geen mo-

ment mag verslappen. Al gauw blijkt dat er diverse mensen zijn die zich merkwaar-

dig gedragen als de speurders te dicht in hun buurt komen. 

‘Volbloed’ (Standaard Uitgeverij / Aspe NV) verschijnt midden september. 

‘Vuur’, tweede thriller van Viviane Gerits 

Viviane Gerits woont in Antwerpen en werkte haar hele loopbaan 

in de sociale sector. Ze is geboeid door psychologie. Vanuit haar 

ervaring schreef ze verhalen die langzaam uitgroeiden tot 

thrillers. Na twee feelgood familieromans verscheen in 2019 de 

thriller ‘Ik weet wat je deed’. Nu verwachten we haar tweede 

spannende roman. 

Vuur 

Merel wordt, na onenigheid met haar vriend Patrick, met haar koffer achtergela-

ten op een parking in de buurt van Lyon. Hij verwacht dat ze hem zal smeken haar 

op te pikken. Emma, een vrouwelijke vrachtwagenchauffeur, neemt haar echter 

mee richting Antwerpen. Het is misschien een kans om eindelijk te vluchten van 

Patrick. 

Samen met Emma en haar broer Joris halen ze haar spullen op en bij hen vindt ze  

onderdak. Merel proeft het begin van de vrijheid. Zou het mogelijk zijn om haar 

verleden met Patrick achter zich te laten? 

Patrick lijkt ‘verdwenen’, maar is hij weg? Gaat hij het hierbij laten? Merel vreest 

dat hij haar nooit zomaar zal laten gaan. Ze voelt zich in het oog van een storm en 

weet niet of ze de storm zal overleven. 

‘Vuur’ (Uitgeverij Phoenix Books) verschijnt op 15 september. 

‘Droog water’, nieuwe thriller van Maxime Paredis 

Maxime Paredis (1990) werkt als copywriter in het Gentse. In 

2019 debuteerde hij met de psychologische thriller 'Honderd Ka-

mers', die genomineerd werd voor de MAX Bronzen Vleermuis 

2020. 

Droog water 

Vanuit het niets krijgt Alexandra een ongemarkeerde envelop toegestuurd. Tussen 

krantenknipsels over twee recente moorden vindt ze een foto van haar jongere 

zus Andrea, die acht jaar geleden tijdens een schooluitstap is verdronken.  

Haalt iemand een zieke grap met haar uit? Of insinueert de anonieme afzender 

echt dat de dood van haar zus meer dan een ongeluk was? 

‘Droog water’ (Uitgeverij Phoenix Books) verschijnt op 15 september. 
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‘Verknipt’, zevende thriller van Sandra J. Paul  

Sandra J. Paul is naast uitgeefster ook een veelzijdig auteur van 

o.a. kinderboeken, jeugdboeken en thrillers. Haar zevende 

thriller, ‘Verknipt’, verscheen eerst onder het pseudoniem 

Joanne Carlton als ‘Twisted’. De Engelse versie behaalde de halve 

finale in de Screencraft Cinematic Book Competition en werd te-

vens geselecteerd voor Shoot the Book (Cannes, 2022). 

Verknipt 

Zoey verliest haar ongeboren kind tijdens een roofoverval die compleet uit de 

hand loopt. Als gevolg van het drama vervreemdt haar man Philip van haar, en lijdt 

ze zelf aan een zware depressie.  

Avond na avond dwaalt ze rond in Central Park, tot ze op een dag Vivian tegen-

komt. Zij geeft haar moed, kracht en zelfvertrouwen. Tot Philip aankondigt dat hij 

haar gaat verlaten, en het sprankeltje hoop dat ze nog over heeft om haar huwelijk 

te redden, vervliegt. 

Zoey wordt aan de deur gezet en moet zich noodgedwongen beredderen. Terwijl 

ze de scherven van haar leven tracht op te rapen, geraakt ze alsmaar dieper ver-

wikkeld in de duisternis die al zolang om haar heen sluimert. 

‘Verknipt’ (uitgeverij Hamley Books) verschijnt op 20 september. 

‘Het incident’, nieuwe thriller van Rudy Morren  

Rudy Morren werd bekend als acteur en schrijft sinds een tiental 

jaar scenario's van films en spannende televisiereeksen. Met zijn 

tweede thriller ‘Sneeuwspoor’ (2020) won Morren de Knack 

Hercule Poirotprijs. Inmiddels werden de filmrechten verkocht. In 

2021 verscheen ‘Verdronken land’, dat eveneens genomineerd 

werd voor de Knack Hercule Poirotprijs.  

Het incident 

De achttienjarige Laura wacht in het Centraal Station tot iemand haar komt opha-

len. Haar broer Quinten heeft het druk met zijn vrienden. Terwijl Maarten, hun 

vader, op werktrip is in Duitsland, rinkelt in kamer 306 van het Hering Hotel aan-

houdend de telefoon. Daar begaat Karen, hun moeder, een faux pas met dramati-

sche gevolgen. Twee jaar later verkeert het huwelijk van Maarten en Karen nog 

altijd in een crisis. Een steeds weer opduikende haveloze man, waanbeelden en 

angstdromen maken Karens leven tot een hel. Als ze met haar verleden in het 

reine wil komen, moet ze terug naar het Hering Hotel. 

‘Het incident’ (Uitgeverij Horizon) verschijnt op 30 september. 

  



 4 

 

Eerder verschenen 

‘In het spoor van de dader’, vierde roman van Ronny Van Rompuy  

Ronny Van Rompuy was hoofdinspecteur en sloot zijn loopbaan 

af als teamchef van de wijkpolitie en verkeersdienst in de 

Lowazone (Lovendegem, Waarschoot,  Zomergem en Nevele). 

Tijdens zijn politiecarrière schreef hij heel wat losse 

fictieverhalen. Die lagen aan de basis voor zijn politieromans. In 

2016 debuteerde hij met ‘De kasteelmoord’. 

In het spoor van de dader 

In het spoor van de dader is een spannende thriller vol hartstocht en humor, een 

verhaal waarbij de lezer in het voetspoor van de controversiële hoofdinspecteur 

De Vuyst en zijn team volgt. De lezer wordt meegezogen in het onderzoek naar 

reeks moorden die in eerste instantie steeds op een ongeval lijken. 

De Vuyst krijgt bovendien onverwacht een nieuwe partner, eentje die een rare 

humor op nahoudt , hij krijgt al snel het idee dat ze enkel bij de politie is gegaan 

voor het gratis paar handboeien. Ze kan thuis niet eens een cactus in leven 

houden, heeft daarom een tuinslang als huisdier, draagt soms kledij, waarvoor er 

zo goed als zeker een milieuvergunning nodig is. Het enige dat haar interesse kan 

wekken zijn koffiekoeken en de ontluikende liefde met een advocaat die geregeld 

op het politiekantoor over de vloer komt. Hij zorgt ervoor dat de hormonen door 

haar lichaam razen op zoek naar een seksuele identiteit. 

Het begint als een verdwijningszaak, maar al snel geraakt de hoofdinspecteur met 

zijn team verzeild in onwerkelijke zoektocht vol mysteries, het lijkt alsof hij 

geconfronteerd wordt met een ongrijpbare dader, die het gemunt heeft op 

vrouwen die leven in luxe en rijkdom. 

Hij valt van de ene verbazing in de andere, wanneer hij terecht komt in een 

duistere wereld van seksuele fantasieën.  

‘In het spoor van de dader’ (Uitgeverij Piramidions/Eigenboekuitgeven) is 

verschenen op 30 juni. 

Kort nieuws 

• In Boekenfoyer 17 (september) hebben Leentje De Coninck en Roland Bergeys het 

onder meer over 'De drie duifkes' van Hilde Van Mieghem en 'De stalen pinhelm 

van Mozart' van Fred Brouwers. In 'Op het spoor' vertelt Chris Van Gansbeke over 

het  leven in de schaduw van zijn creatie, BV-DAY. Zoals steeds brengt Guy Didelez 

ons een ludiek waargebeurd verhaal en in de kersverse rubriek 'Wie goedgezinde 

woorden zaait' laat Hilde De Paepe ons kennismaken met twee van haar luchtige 

gedichten. Tot slot is er het eveneens nieuwe 'De minuut van Kerkhofs' waarin Marc 

Kerkhofs ons vergast op weetjes en ditjes en datjes uit de wereld van het boek. 

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). 
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Heb je Boekenfoyer in juni gemist? Die uitzending kan je bekijken op: 

https://www.pixure-vault.be/s/boekenfoyer_s01e16   

• Boekenbeursnieuws  

LEES! Het Boekenfestival in Antwerpen zal dit jaar niet plaatsvinden. Hierdoor zal 

de meer dan 80 jarige traditie van de Boekenbeurs in Antwerpen niet worden 

verdergezet. Dit ondanks de volle steun van belangrijke stakeholders, zoals de 

Vlaamse overheid, Literatuur Vlaanderen, Stad Antwerpen, sectororganisatie 

Boekhandels Vlaanderen, Vlaamse Auteurs Vereniging en alle andere leden 

verenigd in het BoekenOverleg. Volgens de organisatoren blijkt het onmogelijk om 

een voldoende groot, kwalitatief en gevarieerd boekenaanbod samen te brengen 

voor de editie van 2022 in Antwerp Expo.  

Boektopia in Kortrijk gaat wel door van 29 oktober tot 6 november.  

• Thrillerschrijfster Sandra J. Paul brengt weldra twee nieuwe boekjes uit in de 

Hamley-kinderboekenreeks:  ‘Hamley leert toveren’ (nr 6 - september) en de 

kerstspecial, ‘Hamley zoekt de Kerstman’ (nr 7 – oktober).  

Het gaat Sandra J. Paul internationaal voor de wind. Haar thriller ‘Kwijt‘ werd 

verkocht aan Italië; ‘Mijn Waarheid’ werd verkocht aan de USA, Frankrijk en 

Rusland. De Hamley-reeks werd verkocht aan Tsjechië en Rusland. Hierbij moeten 

we vermelden dat de contracten met Rusland werden getekend voor de inval in 

Oekraïne. Het boek ‘Dust’, geschreven onder de schuilnaam Joanne Carlton, werd 

verkocht aan Cyprus en Turkije. Ook ‘Hell City’ trekt richting Turkije.  

• Piet Baete is naast misdaadauteur ook statementanalist. Statementanalyse is een 

tool om door de analyse van taal, misleiding beter te identificeren en interpreteren, 

cognitieve en emotionele liegsporen te herkennen en zo beter de leugenaars van 

de waarheidsprekers te onderscheiden. Hij is de enige in Vlaanderen die dergelijke 

opleiding bij de FBI volgde. In zijn nieuwste boek ‘Ontmasker de leugenaar’ 

(Standaard Uitgeverij) vertelt hij hoe hij met statementanalyse in contact kwam, 

hoe zijn zin voor rechtvaardigheid er een thuis in vond en hoe hij probeerde het 

gordijn van mysteries rond o.a. de zaak Caeckaert open te trekken.  

• De 4e Boekenbottelarij heeft plaats op zondag 2 oktober van 13u tot 17u30 in CC 

Palethe, Jeugdlaan 2 te Pelt.  Volgende thrillerschrijvers zullen er aanwezig zijn: 

Tom Bergs (Concurrentie), Guy Brugmans (‘De overbodigen’), Ludo Driesen (‘De 

Bomaanslag’), Jeannette Mimi Funk (‘Gerechtigheid’), Nathalie Hufkens (‘Wraak’), 

Stan Jacobs (‘Eindeloos nabij’), Jos Joniaux  (‘Geen eiland zonder water’), Marina 

Theunissen (‘Drogbeeld’). 

Agenda 

• Zondag 4 september – 11u00: Piet Coucke signeert ‘Pro forma’ op het Boekboot-

event in De Boot, Ieperleedijkstraat 1/a, 8650 Merkem. 

• Vrijdag 23 september – 19u00: Boekvoorstelling ‘Vuur’ van Viviane Gerits in het 

Ditstricshuis Hoboken, Marneflaan 3, 2660 Hoboken. 

• Zondag 2 oktober – 13u00-17u30: 4e Boekenbottelarij met diverse Limburgse 

misdaadauteurs (zie Kort nieuws) in CC Palethe, Jeugdlaan 2, 3900 Pelt. 

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.  

Redactie 

Robert Vandenberghe 

Ingrid Kooyman 

VVMA Website 

http://www.vvma.be  

e-mail 

vlaamsemisdaadauteurs 

@gmail.com 
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