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Schrijvers zijn bij uitstek individualisten. Het cliché van 

het zolderkamertje klopt al lang niet meer, maar afstand 

nemen werd een tweede natuur. Sommige collega‟s krij-

gen geen letter op papier zonder de Provençaalse zon. 

Anderen verschrompelen tot sozial Einzelgänger. Weg 

van de zompige aarde, freewheelend in hun dromen.  

Als een vreemde snuiter gevoed en gepamperd, in ruil 

voor een boek om het jaar dat alweer geen succes wordt. 

Schrijvers zijn ook mensen. Met mensenwensen. 

Nieuwsgierig, ijdel, schuw … De nood aan spiritueel 

contact blijft, de zucht naar een sporadische opinie be-

staat.  

Auteursgenootschappen komen aan die behoefte tege-

moet. Over alle kunstgrenzen heen bestaan broeder-

schappen van gelijkgestemden die elkaar willen ontmoe-

ten en beïnvloeden, verrijken en beminnen: Der Blaue 

Reiter, Les XX, Bauhaus, de Stijl, de Bloomsburygroep, 

de van Nu en Straksers, … 

Het Genootschap van de Nederlandstalige misdaadau-

teurs werd opgericht in 1986, maar heeft Nederlandse 

roots. Zij reiken de Gouden Strop en de Schaduwprijs 

uit. Het is het bekendste genootschap, slechts enkele 

Vlamingen zijn lid.  

Het Genootschap van Vlaamse misdaadauteurs bestond 

vanaf 1991 onder voorzitterschap van Bob Mendes. Zij 

riepen de Diamanten Kogel in het leven. Die prijs be-

staat nog, maar de vereniging kreeg in 2008 een door-

start onder voorzitterschap van Mieke de Loof. In 2013 

was het opnieuw afgelopen.  
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Kort daarna werd de VVMA gesticht, de Vereniging van 

Vlaamse Misdaadauteurs, die een platform wil zijn voor 

auteurs en lezers van Vlaamse misdaadromans. In te-

genstelling tot haar illustere voorganger wil ze de actie 

van onderuit organiseren. Beetje bij beetje lijkt deze tac-

tiek vruchten af te werpen.  

De schrijfwedstrijd Pleeg ’n moord in 25 woord’n was 

alvast een schot in de roos.  

De wedstrijd is bekendgemaakt via bibliotheken, scholen, 

onze website, Facebook, Twitter en de Boekenbeurs van 

2016. Het werd een waanzinnig succes. Bijna 600 in-

zendingen, waaronder vele uit Nederland. Hiermee heb-

ben we onze eigen eyecatcher, iets waarmee we kunnen 

uitpakken.  

De schrijvers van deze verhalen zitten vandaag hier. Ze 

denken al na over hun volgende moord.  Ze komen, mis-

schien voor het eerst, in aanraking met de mysterieuze 

golven die een avond zoals deze kan teweegbrengen. 

Misschien, heel misschien, wanneer deze potentiële 

moordenaars in het diepst van hun gedachten ronddwa-

len, plegen ze vanaf morgen wel een moord waarvoor ze 

verdomd veel meer dan 25 woorden nodig hebben. Zijn 

ze op weg naar een boek. Zowaar. 

Moordplot gesmeed. Alibi voorradig. Kijk eens goed rond 

wie uw eerste slachtoffer wordt … 
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HOOFDPRIJZEN 


1
e
 prijs 

Kleine advertenties 

Maart: Gezocht: Blonde vrouw voor experiment 

April: Gezocht: Roodharige vrouw voor experiment 

Mei: Gezocht: Brunette voor experiment 

Juni: Te koop: Slagersmes, slechts drie keer gebruikt 

Gaëlle Mikoljczak (Evere) 





 

 

Jury: Zowel humor als spanning brengen in deze korte 

tekst gevoelens naar boven die je pas in totaliteit en in co-

hesie begrijpt. Het opbouwen van verwachtingen die een 

onverwachte pay-off brengen, ziedaar de grootste verdien-

ste van moorden in 25 woorden. Deze tekst kon rekenen op 

de unanimiteit van de jury, waarschijnlijk omdat ze die 

wel graag zelf had willen schrijven.  
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2
e
 prijs 

Vader 

Na jaren zinloos smeken, steek ik een glasscherf in 

zijn hals. Zijn bloed warmt mijn bevende handen en 

smaakt oneindig veel zoeter dan zijn zaad. 

Annemiek Wassenaar (Onderdendam, Nl) 



 

Jury: In 25 woorden een onmacht doen samensmelten met 

een uiteindelijke bevrijding: dat is al een fijne prestatie. 

Maar wanneer je daar ook jarenlang misbruik en zoete 

wraak kan in stoppen, dan krijg je een tekst die op meer 

dan één niveau werkt, dan heb je hier goed over nagedacht. 

Een niet alledaags thema, in aanvaardbare woorden, die 

meerledig is, meer-lagig en zowel de smaak van zaad als de 

roes van verdiend bloed op de tong brengt. Een terecht be-

kroonde tekst.  
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3
e
  prijs 

Kogel 

Eéntje voor de papa… 

Eentje voor de mama… 

Een voor grote broer… 

En een voor klein zusje… 

Ik ben toch altijd al het achterblijvertje geweest. 

Paul Dewilde (Lier) 



 

 

 

 

Jury: Een aangrijpend aftelrijmpje met een op het eerste 

gezicht een leuk onnozel resultaat, kernachtig samengevat 

in een nonchalante slotzin. Dit is een zeer mooi voorbeeld 

van zwarte humor. Het is pas na herbekijken dat je de 

dubbele betekenis doorkrijgt van een familiemoord door een 

moordenaar met een persoonlijkheidsprobleem. Een mas-

samoordenaar met gevoel voor humor is altijd al ons favo-

riet personage geweest.  
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4
e
 prijs 

Zwarte weduwen leven langer 

Elsa keek voldaan naar de huurauto die met echtge-

noot nummer vier langzaam in zee stortte. 

„Dag Harry,‟ dacht ze grijnzend en aaide liefdevol zijn 

portefeuille. 

Yvette de Klerk (Zuidland, Nl) 





 

 

Jury: Deze twee zinnen zouden zomaar de laatste zinnen kun-

nen zijn van een dikke thriller, waarvan we graag al het voor-

gaande willen weten. Doel en uitwerking gevat in een grimmi-

ge gedachte, waarbij het opzet is gelukt maar de beschreven 

moord lang niet het eindpunt vormt. Dit is een luchtig plan 

dat waarschijnlijk wordt vervolgd. Echtgenoot nummer vijf 

kan zijn tenen uitkuisen.   
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5
e
 prijs 

Niets 

Een zak, dat was je 

die trek ik over je hoofd 

zoals ik smachtte naar liefde 

smacht jij naar adem 

geen liefde is geen jij. 

Pauline Dispersyn (Beselare) 





 

Jury: Het is niet gemakkelijk om in 25 woorden een poëtische 

moord te plegen. Deze tekst is daar wonderwel in geslaagd. Het 

is een duidelijk relaas van een jeugdige, wijkende liefde die 

omslaat in pure haat. Zowel de zak, de adem als de liefde is 

om beurt fictief en non-fictief, onvoorwaardelijk en noodzake-

lijk. Een speelse gedachte waarin jarenlange wrevel blijkt 

verstopt. Een klein meestermoordje  
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AANMOEDIGINGSPRIJZEN 


Lots slaapkamer 01:12 uur 

„Klootzak‟, huilde ze,  

terwijl het broodmes  

naar beneden suisde. 

„Waarom?‟ 

Daarna drukte ze haar dochtertje  

tegen zich aan en fluisterde:  

„Papa doet het nooit meer.‟ 

Mark Buijtenhuijs (Doetinchem, Nl) 



 

 

 

Beenhouwersgezin 

Zoals elke woensdag aten ze die avond zelfgemaakt 

gehaktbrood. Plots zei kleine Noor verrukt: “Ik vind 

het lekkerder dan anders, mama. Maar waar is papa?” 

Luc Dens (Leuven) 
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Keuzevrijheid 

Het aards bestaan, schijnbaar complex, de keuze tus-

sen angst en liefde. Het bestaan in de perceptie van 

vergankelijkheid. Ik heb met liefde de angst ver-

moord. 

Reindert Jacob Hovestad (Bergen, Nl) 



 

 

Handen thuis 

Dood? Kees? Kees had een notenallergie! 

Mijn geveinsde onwetendheid. 

Zorgvuldig gekozen ingrediënten. 

Die eikel kon niet van mij afblijven. 

Ook niet van mijn zelfgemaakte notencake. 

Ingrid Markus (Druten, Nl) 
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Het zat 

Weer ladderzat beklom hij, behoorlijk bevoorraad, de 

keldertrap.  

Slagvaardig wachtte zij gespannen achter de deur, ba-

seballknuppel in aanslag.  

Bloed, botschilfers en hersenklonters spatten over 

conservenblikken. 

Koen Meekers (Beringen) 



 

 

Makkelijk zat 

Krantenkop: “Vrouw dood door weggewaaide parasol” 

Onderschrift: “Was caféuitbater nalatig tijdens nach-

telijke storm?” 

In TV-gids: “How to get away with murder?” 

Grijnzende lezer: “Makkelijk zat!” 

Marc Mersy (Kuurne) 
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Belofte gebroken 

Bruidegom 

belofte 

geliefde 

trouw 

Nooit 

vreemdgaan 

met andere 

vrouw 

Voorspoed 

huis 

baby 

hond 

Oeps! 

oppas 

sexy  

kont 

Belofte 

gebroken 

geliefde  

wraak 

Duwen 

trap 

'ongeluk' 

vrijspraak 

Anne Parms (Antwerpen) 
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Nevel 

Nog nahijgend tilt hij het kussen weer op. Dat ging 

makkelijker dan gedacht. Hij drukt op de alarmbel, 

pakt zijn vaders hand vast, en huilt. 

Nicolette Molenaar  (Schagen, Nl) 



 







Moord valt in duizenden 

Duizenden mensen op straat. 

BAM! 

Extremist pleegt aanslag. 

Duizenden levens verwoest, straten vloeien vol ver-

driet. 

Kinderen zonder ouders, de wereld verliest zijn 

mensheid. 

Wezens ontstaan! 

Lars Van Bocxlaer (Kleine-Brogel) 
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Killogg’s 

Het eitje is bijna gaar, 

de kom met cornflakes staat al klaar, 

een klein gebaar van hem voor haar, 

alleen de suiker proeft wat raar.  

Koen Vandenborre (Kessel-Lo) 



 





 

Anti 

De douche gaat aan. Verschrikte bruine ogen.  

Ademnood. Een zaal vol doodsbleke koppen.  

Kleurloze lippen bieden geen weerstand.  

De eindbestemming aanvaardt.  

De douche gaat uit. 

Marieke van der Zee (Groningen, Nl) 
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Neutralisatie 

De verbinding met de scheikunde docente was uiterst 

instabiel. 

Ze bleek licht ontvlambaar; na een mislukt experi-

ment met een explosief einde was de leraar geschie-

denis. 

Dirk van Hek (Eindhoven, Nl) 



 

 

 

Gebroken 

In de aanloop naar de dood 

gaat meer vooraf dan je denkt. 

Getreiterd, bespuugd en gebroken 

toen heb ik je maar neergestoken 

Eindelijk gerechtigheid, schat. 

Lydia Vergeer (Ede, Nl) 



 

 

  



17 

 

Jury:  

Raymond Rombout (voorzitter) 

Jeannette Mimi Funk 

Ludo Geluykens 

Ingrid Kooyman 

Gie Van den Vonder 

Wedstrijdsecretaris:  

Robert Vandenberghe 

 

Met dank aan de uitgeverijen: 

Aspekt 

Borgerhoff & Lamberigts 

Houtekiet 

Het Punt 

Kramat 

Vrijdag 

Witsand 

WPG (Manteau – Aspe NV – Davidsfonds) 

en de persoonlijke bijdrage van de misdaadauteurs: 

Bert Bergs, Peter Geelen, Ludo Geluykens,  

Paul Jacobs, Jos Pierreux, Raymond Rombout, 

Katrien Ryserhove en Gie Van den Vonder 
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