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Door de diverse boekenfestivals in oktober en november is het aanbod thrillers en 

misdaadromans zo groot, dat we weer heel wat te vertellen hebben.  

Erratum: Nieuwsbrief (N°60 – Okt 2022) - ‘Het incident‘, het nieuwe boek van Rudy 

Morren, is uitgegeven door Horizon en niet door Pelckmans. 

Verschenen in oktober 

‘Slaapmutsje’, 3e deel Mijanou-trilogie van Dominique De Bruyne  

Dominique De Bruyne is geboren en getogen in Gent. Op jonge 

leeftijd vertrok ze naar de Verenigde Staten en reisde met de 

Greyhound Bus de oostkust af, een trip die inspiratie leverde 

voor een trilogie. Na ‘De laatste grens’ en ‘Absint’, verwelkomen 

we nu het derde deel. 

Slaapmutsje 

Seriemoordenaar Tobias Clay heeft inmiddels een spoor van onschuldige slachtof-

fers achter zich gelaten in het westen van de Verenigde Staten en in Massachu-

setts.  

Stap voor stap raakt hij echter meer en meer verstrikt in zijn eigen leugens en het 

web die FBI-agente Mijanou Naughton en haar team voor hem hebben geweven. 

Kunnen ze hem uitschakelen? Of net niet? 

‘Slaapmutsje’ (Uitgeverij Paris Books) is verschenen op 15 oktober. 

‘Offer’ nieuwe Alex Berger van Toni Coppers  

Tony Coppers moeten we niet meer voorstellen. A rato van twee 

boeken per jaar verrast hij de lezer met spannende avonturen 

van commissaris Liese Meerhout of van ex-commissaris Alex 

Berger. Op 29 en 30 oktober ontving hij voor zijn gehele oeuvre 

respectievelijk de Knack Lifetime Achievement Award en de Max 

Gouden Vleermuis. 

Offer 

Alex Berger, ex-flik en een wat bijzondere privédetective, is op retraite in de 

Italiaanse Alpen. Ver weg van zijn job waar hij zwaar over twijfelt, op zoek naar 

zichzelf en – om de lokale natuurvereniging blij te maken – ook op zoek naar een 

wolf.  

In de Ardennen, in het oude Woud van Anlier, vindt een boswachter het lichaam 

van een jonge vrouw. Ze ligt naakt op een boomstronk, misbruikt en gewurgd. De 

plaats delict roept lugubere herinneringen op aan een cold case. Het onderzoek 

concentreert zich rond Suxy, een dorpje van niks midden in het woud, zo goed als 

zonder internet en telefoon, afgesloten van de wereld. Het is een dorp van oudjes, 

maar ook van zonderlingen en mensen die je ’s nachts liever niet tegen het lijf 

loopt. 
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Sara Cavani van Interpol roept de hulp in van haar goede vriend. Alex Berger laat 

zijn wolf achter om mee te jagen op een veel gevaarlijker roofdier dat zich 

schuilhoudt in de bossen rond Suxy. Hij duikt onder in het enorme woud en wordt 

er geconfronteerd met zijn eigen angsten en demonen. Maar Alex is niet alleen… 

Ook de moordenaar zwerft er rond op zoek naar een volgende prooi. 

‘Offer’ (Uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts) verscheen op 28 oktober. 

‘Het Buchinsky incident’ nieuwe thriller van Benny Baudewyns  

Benny Baudewyns schreef al diverse theaterstukken en 

opmerkelijke thrillers. Zijn spannende romans hebben een 

internationale setting, spreiden zich vaak over meerdere 

generaties en spelen zich bij voorkeur deels in WOII af. Voor 

‘De Emerson Locomotief’ kreeg hij de Diamanten Kogel en voor 

‘De Antarctica Theorie’ een nominatie voor de Gouden Strop. 

Hij woont en werkt in Zuid-Spanje. 

Het Buchinsky incident 

In 1935 wordt in Angersburg, een dorp in Pruisen, in de tuin van een verlaten huis 

het lijk aangetroffen van een klein meisje. Ze heeft geen papieren, niemand kent 

haar. Rechercheur Thomas Erder staat voor een raadsel. 

Wanneer de Russen in 1945 Berlijn heroveren op de nazi’s, stopt hun 

terreinhonger niet. Ze stomen door tot voorbij Brussel, waar ze de geallieerden 

ontmoeten. In de volgende jaren is België in de greep van de Koude Oorlog. In 

Vlaanderen wordt het IJzeren Gordijn opgetrokken en Brussel is een verdeelde 

stad, zo goed als van de buitenwereld afgesloten door de Muur. 

Te midden van deze chaos leert Thomas Erder te leven met de gedachte dat hij 

niet voldoende deed om de moordenaar van het meisje te vinden. Hij maakt 

echter kennis met mensen uit de omgeving van het meisje en samen zetten ze een 

zoektocht op die hen ver achter het IJzeren Gordijn brengt.  

‘Het Buchinsky incident’ (Uitgeverij Storyland) is eind oktober verschenen. 

‘IJskoud gedumpt’, tweede misdaadroman van Vivian Helena 

Als kind woonde Vivian Helena een hele tijd in Zwitserland. Haar 

liefde voor de sneeuw en de bergen brengt haar ieder jaar naar 

haar tweede thuis in het skigebied Les Portes du Soleil. In haar 

tweede misdaadroman combineert ze opnieuw haar twee 

passies: wintersport en schrijven. 

IJskoud gedumpt  

Het skiseizoen in het Franse Avoriaz loopt ten einde. Het was een veelbewogen 

winter voor de mensen in het skidorp, en al helemaal voor Kate. Het gruwelijke 

avontuur in de sneeuwstorm achtervolgt haar nog steeds en ze heeft veel te ver-

werken. Haar relatie, die eerst zo veelbelovend was, verloopt totaal anders dan ze 

gehoopt had. Dan wordt ze door de politiecommissaris van Avoriaz hoogstper-

soonlijk uitgenodigd om het seizoeneinde mee te vieren.  
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Een volledig betaalde reis, een paar dagen skiën en een leuk slotfeest, dat kan Kate 

niet weigeren en ze reist, met haar beste vriendin, af. In het skidorp ontmoet ze 

JP, de zoon van de commissaris, die met een bijzonder verleden worstelt. Als er 

tijdens het feest een jonge vrouw vermoord wordt, neemt haar vakantie een com-

pleet andere wending. 

‘IJskoud gedumpt’ (Uitgeverij Storyland) is verschenen op 26 oktober. 

Verschijnt in november 

‘Vijf vrouwen’, nieuwe thriller van William Van Vooren 

William Van Vooren is germanist en bedrijfskundige. Na een 

loopbaan als lesgever en bankdirecteur, vond hij een tweede 

adem in het schrijverschap en de beeldende kunsten. Tijdens een 

reis door Sicilië in 2008, raakte hij gefascineerd door de maffia. 

Grondige research en een uitgebreid fotoarchief helpen hem bij 

het schrijven van zijn misdaadromans. 
Vijf vrouwen 

Op 14 juli 2021 spreekt de rechtbank van Palermo in Sicilië een ophefmakend von-

nis uit tegen tientallen maffiosi. Wat is hieraan voorafgegaan? 

Tegen de achtergrond van het zonovergoten maar met bloed doordrenkte eiland, 

zijn Vijf Vrouwen alleen achtergebleven na de verdwijning of de dood van hun 

misdadige vader, echtgenoot of minnaar. Ze zoeken elk hun weg in het criminele 

doolhof van de Cosa Nostra. 

Eén zoekt. Eén vecht. Eén verraadt. Eén smokkelt. Eén intrigeert. 

Een man speelt een belangrijke rol in hun zoektocht. Maar hij herinnert zich niets. 

‘Vijf vrouwen’ (Uitgeverij C. De Vries-Brouwers) verschijnt op 3 november. 

‘De heraklesmoorden, nieuwe thriller van  Alexander Olbrechts  

Alexander Olbrechts is medisch laboratoriumtechnoloog van 

opleiding en werkt sinds 2009 in een van de grootste 

bloedbanklaboratoria van België. Zijn wetenschappelijke 

achtergrond verwerkt hij graag in zijn verhalen. Zijn thrillerdebuut 

verscheen in 2020 en behaalde zilver op De Zilveren Strop 2022 – 

de grootste schrijfwedstrijd voor Nederlandstalige spannende 

kortverhalen. Eerder won hij samen met drie andere auteurs de schrijfwedstrijd 

Fatale ontmoeting. 

De heraklesmoorden 

In een zoo worden een leeuw en zijn verzorger op een gruwelijke manier ver-

moord. In het voorhoofd van de leeuwenverzorger is een Romeinse I gesneden. 

Als er opnieuw een man wordt vermoord en de politie het Romeinse cijfer III te-

rugvindt, voert hoofdinspecteur Rudi Smeets een race tegen de klok om een ver-

miste man te vinden die mogelijk het volgende slachtoffer kan zijn. 

Om het motief en de dader te vinden, verdiepen Rudi en zijn team zich in de my-

thologie van Herakles. De druk op Rudi’s team neemt zienderogen toe en de 



 4 

 

moordenaar lijkt haast ongrijpbaar. Zal Rudi tijdig het tij kunnen keren en voorko-

men dat er nog meer genummerde slachtoffers vallen? Want mens noch dier is 

veilig voor de heraklesmoordenaar…  

‘De heraklesmoorden’ (Uitgeverij Godyn Publishing) wordt op 19 november ver-

wacht. 

Kort nieuws 

In de novemberaflevering van Boekenfoyer op Eclips televisie komt acteur Eddy 

Vereycken vertellen over zijn roman ‘Levensdruppels’, Guy Didelez over zijn nieuwe 

boek ‘Helden en schurken’, en Filip Bastien over ‘De laatste zeppelin’. Hilde Kerkhofs 

zaait goedgezinde woorden, en Mark Kerkhofs vertelt in zijn 'Minuut' zijn weetjes 

over het woord.  

Boekenfoyer’ wordt gepresenteerd door Roland Bergeys en Leentje De Coninck, 

(productie Curt Coekaerts) en uitgezonden op 10, 12, 20 en 24 november op Eclips 

tv (Telenet 51, Proximus 90, TV Vlaanderen 13 en Orange 39). Wie vorige uitzen-

dingen heeft gemist, kan ze altijd hier bekijken. 

• De 25e Knack Hercule Poirotprijs gaat naar ‘Josephine’ (Uitgeverij Vrijdag) van 

Anne-Laure Van Neer. Jos Pierreux wint de Knack.be publieksprijs met ‘Besloten 

stad’ (Uitgeverij Vrijdag). Toni Coppers krijgt een Life Achievement Award voor zijn 

schrijverscarrière. Er is dit jaar geen Fred Braeckman Award voor beste debuut 

uitgereikt. 

• Tijdens het Nederlands Thrillerfestival in Zoetermeer kreeg Toni Coppers op 

zondag 30 oktober de Max Gouden Vleermuis voor zijn volledige oeuvre. 

• Vader en zoon, Willy en Steven Bogaerts, vieren als schrijversduo hun twintigste 

verjaardag met een vijftiende boek, ‘Meisje nummer 8’. Het is een project dat ook 

maatschappelijk wordt gedragen, want de auteurs willen met het boek de opvang 

en begeleiding van zij die het moeilijk hebben op een zachte manier onder de 

aandacht brengen en ook gaan steunen. Niet verwonderlijk voor wie weet dat Willy 

mee aan de wieg stond bij de oprichting van Child Focus. Meer hierover in onze 

volgende nieuwsbrief. 

• Alles begon toen Hilde Vandermeeren op vraag van producent Peter Bouckaert 

(Eyeworks) een idee op een A4’tje schreef. Het idee groeide uit tot de tv-reeks 

‘Juliet’ waarvan de opnames zijn gestart. Deze reeks zal te zien zijn op Eén 

(Vlaanderen), ZDF (Duitsland) en Videoland (Nederland). 

• Voor de schrijfwedstrijd van de Hermes Thriller Award 2022 met als thema ‘Een 

ijskoude moord’, schreef Nanesa (Nathalie Hufkens) het kortverhaal, ‘Gebonden’. 

Deze bundel is verkrijgbaar als boek, e-boek en luisterboek. De royalty’s worden 

overgemaakt aan Villa Pardoes, een vakantieverblijf voor zieke kinderen.  

Agenda 

• Zaterdag 29 oktober tot zondag 6 november – 10u00-18u00: Ludo Geluykens 

signeert elke dag op Boektopia, hal 6, Kortrijk, Xpo. 

• Donderdag 3 november – 19u30: Boekvoorstelling van ‘Vijf vrouwen’ van 

William Van Vooren in de bibliotheek Meermin, Abdij van Roosenberglaan 6, 

9250 Waasmunster.  

• Vrijdag 4 november – 14u00-17u00: Vivian Helena signeert ‘IJskoud gedumpt’ 

in Standaard Boekhandel, IJzerenleen 55, 2800 Mechelen. 

• Vrijdag 4 november – 15u00-17u00: Camille Jacobs signeert ‘Zeventien’ in 

Standaard Boekhandel, Klokstraat 25, 3600 Genk. 

http://www.boekenfoyer.be/episodes.html
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• Vrijdag 4 november – 16u00-18u00: Johan Deseyn signeert ‘Heaven’s End’ in 

Standaard Boekhandel, Otegemstraat 4, 8550 Zwevegem. 

• Zaterdag 5 november – 11u00-12u30: Jos Pierreux signeert ‘Besloten stad’ in 

Standaard Boekhandel, Lippenslaan 86. 8300 Knokke-Heist. 

• Zaterdag 5 november – 11u00-13u00: Viviane Gerits signeert ‘Vuur’ in 

Standaard Boekhandel, Hovestraat 27, 2650 Edegem. 

• Zaterdag 5 november – 11u00-13u00: Tom Bergs signeert in Standaard 

Boekhandel, Schrieksebaan 17/21, 3120 Tremelo. 

• Zaterdag 5 november – 14u00-16u00: Johnny Bollé signeert ‘Wat ik niet deed’ 

in Standaard Boekhandel, Hovestraat 27, 2650 Edegem. 

• Zaterdag 5 november – 14u00-17u00: Vivian Helena signeert ‘IJskoud 

gedumpt’ in Standaard Boekhandel, Oudestraat 7, 3990 Peer.  

• Zaterdag 5 november – 15u30-17u00: Camille Jacobs signeert ‘Zeventien’ in 

Standaard Boekhandel, Vredelaan 39, 3530 Houthalen-Helchteren. 

• Zaterdag 5 november: Wouter Dehairs signeert ‘Nachtstad’ op Boektopia, 

Kortrijk Xpo. 

• Zaterdag 5 november – 14u15: Patrick Van Gompel voert een panelgesprek 

met Hugo Luijten, Paul De Bruyn en Dirk Debeys, gevolgd door een 

signeersessie in Boektopia, Kortrijk Xpo. 

• Zondag 6 november – 12u00-14u00: Hilde Vandermeeren is te gast in de 

talkshow van het Thrillerfestival in Zoetermeer, samen met enkele Nederlandse 

collega-misdaadauteurs, in het café MAX/forum,  Stadhuisplein 1, 2711 EC 

Zoetermeer, Nederland. 

• Zondag 6 november – 14u00-16u00: Tom Bergs signeert in Standaard 

Boekhandel, Mechelsesteenweg 95, 1910 Kampenhout. 

• Vrijdag 11 tot maandag 14 november: Camille Jacobs  signeert zijn boeken op 

de beurs Sfeer in Expo Antwerpen.  

• Dinsdag 15 en woensdag 16 november: Ludo Driesen geeft auteurslezingen 

over ’Kinderspel’ in het 5de en 6de leerjaar van Basisschool De Regenboog in Pelt 

(Grote Heide). 

• Woensdag 16 november – 20u00: Auteurslezing door Tom Bergs in de 

bibliotheek Steenokkerzee,l Mulslaan 4, 1820 Steenokkerzeel.  

Inschrijven via www.steenokkerzeel.be/lezing-tom-bergs-bib  

• Weekend 19-20 november: Ludo Geluykens signeert op de de tentoonstelling 

Gouden Handen in het Gildenhuis van Broechem,  Pertendonckstraat 14, 2520 

Ranst. 

• Maandag 21 en vrijdag 25 november: Ludo Driesen geeft auteurslezingen over 

de ’Bomaanslag’ in het 5de en 6de leerjaar van Basisschool De Robbert in 

Hamont-Achel (Hamont). 

• Woensdag 23 november: Ludo Driesen geeft auteurslezingen over ’Kinderspel’ 

in het 5de en 6de leerjaar van de Jaak Tassetschool in Pelt (Neerpelt Centrum). 

• Donderdag 24 november - 18u30-22u00: Tom Bergs, Sterre Carron, Camille 

Jacobs en Stan Jacobs signeren hun boeken op Boeken en Wijn, St-Annazaal, 

Roklijf 2,  9300 Aalst. 

• Vrijdag 2 tot maandag 5 december: Camille Jacobs  signeert zijn boeken op de 

Countryside beurs in Flanders Expo, Gent. 

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.  

http://www.steenokkerzeel.be/lezing-tom-bergs-bib
mailto:vlaamsemisdaadauteurs@gmail.com?subject=UITSCHRIJVEN

