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ELEKTRISCHE FIETS

€ 1.299
elders 

€ 1.999

Service door:

Banden met 
antileklaag

Shimano® Tourney 
7 versnellingen

Eenvoudig bedienbare digitale display 
met 9 assistentie-niveausAfneembare Li-ion batterij met

‘battery management’ systeem
Bereikt tot 120 km/laadbeurt Bruin gelzadel

Geruisloze middenmotor!
Deze zorgt voor een sportievere 
trapervaring en een betere baanstabiliteit.

Bestel nu op GazetvanAntwerpenShop.be
Snelle levering binnen 3 weken (na ontvangst betaling)

Meer info? Bel 056/900 655
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Test deze fiets dit weekend
Vandaag tussen 14.30 u. en 17 u.:
Recreatiepark De Ster, Brokkelingenstraat, Sint-Niklaas

Morgen tussen 14.30 u. en 17 u.:
Nekkerhal, parking B, Plattebeekstraat 1, Mechelen

Alle info en locaties op GazetvanAntwerpenShop.be

“Ik was bang 
dat uw boeken  
een soap zouden 
worden, maar nu 
ben ik gerust”

LEESCLUB b Lezers van uw krant recenseren nieuwste thriller van Toni Coppers

b Met hun boek onder de arm
kwam een zeventigtal abonnees
van uw krant donderdagavond
naar onze redactie afgezakt. On-
ze redacteur en thrillerspecialist
Geert D’Hulster interviewde Toni
Coppers, daarna was er gelegen-
heid tot vragen. En die waren er
in overvloed. 

Er zat duidelijk een publiek van

experten in onze zaal. Iedereen
had het boek gelezen en iedereen
had er een mening over. Coppers
stond er zelf versteld van. “Ik ben
onder de indruk van hun kennis.
Deze avond heeft me ongelooflijk
veel plezier gedaan”, zei hij
achteraf. 

Televisiereeks
De Zomer van de Doden is alweer

een roman met speurder Liese
Meerhout in de hoofdrol, hoewel
er in dit verhaal veel meer aan-
dacht naar haar collega Michel
Masson gaat. Een deel van het
verhaal speelt zich af in Italië.
Coppers vertelde honderduit over
zijn personages en hoe hij ze liet
evolueren. “Liese is voor mij en
mijn familie gewoon een vrien-
din”, zei hij. “’We praten over haar
alsof ze echt bestaat. Zoals: dit
zou Liese niet goed vinden. Of:

wat zou Liese in deze omstandig-
heden doen?” 

Volgens enkele lezers is deze ro-
man van Coppers filosofischer
dan de vorige. Vooral Masson
geeft zich nogal eens over aan
diepe gedachten. “Dat komt om-
dat ik dat nu durf”, zei Coppers. 
“Vroeger was ik veel meer bezig
met mijn plot. Nu denk ik wel dat
ik een verhaal kan schrijven en
kan ik wat meer tonen van het ka-

rakter en de gedachten van mijn
personages.” 

Andere lezers waren dan weer
bang dat de romans van Coppers
zouden veranderen door de
televisieserie met Hilde De
Baerdemaecker in de hoofdrol,
maar dat is niet gebeurd. “Geluk-
kig. Ik was even bang dat uw boe-
ken op een soap zouden gaan lij-
ken, maar ik ben helemaal gerust-
gesteld nu ik dit gelezen heb”, zei
een trouwe lezer die Coppers al
vele jaren volgt. 

André Langenus uit Antwerpen
las met De Zomer van de Doden
zijn allereerste Coppers. “Ik was
bang dat ik niet zou kunnen vol-
gen omdat ik de voorgeschiedenis
niet ken”, zegt hij, “maar je kunt
deze roman perfect op zich lezen.
Je krijgt genoeg informatie.
Waardoor ik mij dan de vraag
stel: is het voor uw trouwe lezers

De nieuwe roman van
Toni Coppers ligt nog
maar pas in de winkel,
maar trouwe abonnees

van Gazet van Antwerpen 
hebben hem al kunnen lezen 
en met de auteur van 
gedachten kunnen wisselen op 
de eerste avond van de 
Leesclub van uw krant. De 
nieuwe Coppers, De Zomer van 
de Doden, kreeg van onze 
lezers overwegend lof. 

MISDAADROMAN

Toni Coppers
De Zomer van de Doden

¨ ¨ ¨
Wanneer in de catacomben van een kerk in
Bolsena het lichaam van een Antwerpenaar wordt
gevonden, trekt dat de aandacht van commissaris
Liese Meerhout. Samen met haar nukkige – nog

maar net van een schotwond herstelde – rechterhand Michel 
Masson trekt ze naar MiddenItalië. De trip levert niet veel op, maar 
Liese kan zich niet verzoenen met de zelfmoordthesis van de lokale 
politie. Verder speurwerk ontsluiert een verband tussen de overlede
ne en een dubbele verkrachting en moord uit de jaren negentig in 
het aan de Schelde gelegen Buitenland, een gehucht van Bornem. 
Liese bijt zich nog meer in de zaak vast en komt, met de hulp van de 
met zichzelf worstelende Masson, tot een verbijsterende conclusie. 
Goed geconstrueerde misdaadroman, met veel aandacht voor de 
drijfveren en zielenroerselen van de voornaamste personages. De 
beschrijving van de relevante locaties verdient een extra pluim. Je 
krijgt gewoon zin om je koffers te pakken. (ged)

niet vervelend dat alles altijd her-
haald wordt?” Het antwoord
kwam meteen van de trouwe le-
zers in de zaal: helemaal niet! “Ik
heb dit boek op de trein gelezen,
en elke keer had ik spijt dat ik
moest uitstappen”, vertelde een
dame enthousiast.

Thriller of misdaadroman
Er ontspon zich ook een pittige

discussie over het genre waartoe
de romans van Coppers behoren.
Is dit nu een thriller of een mis-
daadroman? Een lezeres was dui-
delijk: “Dit is geen thriller. Dit is
een misdaadroman. En toch zet-
ten ze de werken van Coppers in
de boekhandel altijd bij thrillers.
Haal die mens daar weg. Die
hoort daar niet thuis.”

Geert D’Hulster legde uit dat
thriller stilaan een verzamelnaam
geworden is voor allerlei span-

Quotering van onze lezers: 8,2/10
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VAN TRAAGSCHUIM
KUSSENS

tot

70%
goedkoper 

Voor een heerlijke nachtrust
Deze kussens van traagschuim vormen zich naar je 
lichaam zodat je helemaal kan ontspannen. Omdat je 
nek altijd in een rechte lijn met je ruggengraat ligt, zal je 
dieper slapen, krijg je een betere bloedsomloop en minder 
spier- en gewrichtspijn.

Geschikt voor rug- 
en zijslapers

Buitenzijde 
afritsbaar

Antibacterieel 
en antiallergeen

Kussen 50 x 60 cm  
Vormt zich perfect naar je 
hoofd en nek  
€ 24,95 
adviesprijs € 89,95

Reiskussen 42 x 27 cm
Handig voor op vakantie,  
met opbergzakje van 
30 x 11 cm  
€ 17,95 
adviesprijs € 45

Ergonomisch kussen 
33 x 50 cm  
Voor perfecte 
nekondersteuning  
€ 24,95 
adviesprijs € 89,95

Bestel nu op 
GazetvanAntwerpenShop.be 
en krijg je kussen(s) thuis 
geleverd 

OF
Haal met deze bon je 
kussen(s) af bij 
Standaard Boekhandel

BON

Actie geldig zolang de voorraad strekt t.e.m. 13/05/2017 bij afgifte van deze bon. Niet cumuleerbaar met andere kortingen en/of promotionele aan-
biedingen. Niet geldig op de voorraad op de winkelvloer tegen de gewone handelsprijs of op de webshop van Standaard Boekhandel. De adviesprijs is de 
referteprijs die de leverancier meedeelt aan de winkels die het product verkopen. Zolang de voorraad strekt. OP = OP (m.u.v. het kussen 50 x 60 cm).

OP = OP

LEESCLUB b Lezers van uw krant recenseren nieuwste thriller van Toni Coppers

Toni Coppers geeft elke abonnee van uw krant een persoonlijk gesigneerd exemplaar van zijn nieuw
ste boek. FOTO JORIS HERREGODS

KRIS VANMARSENILLE 

HET VERDICT VAN ONZE LEZERS

FOTO JORIS HERREGODS

b “Wat ik graag zou wil
len weten, meneer 
Coppers. Waarom gunt 
u Michel Masson niet 
een beetje meer ge
luk?”, vroeg Jo Stakem
borgh uit Deurne. “Wat 
doet u die man toch 
aan? Waarom geeft u 
hem geen gelukkige re
latie? Ik voel met hem 
mee. Ik begrijp 
Masson.” 
Toni Coppers: “Masson 
moest nu door een diep 
dal gaan om tot inzicht 
te komen, maar wees 
gerust, ik ga hem nog 
gelukkig maken.” 
Jo Stakemborgh is tevre
den. “Maar u moet hem 
ook niet veranderen, 
hè”, zegt ze nog. “Laat 
hem bijvoorbeeld maar 
drinken. Hij moet zich
zelf blijven.” (kvm)

Jo Stakemborgh:
“Ongelukkige Masson”

FOTO JORIS HERREGODS

b “Ik had me al lang 
voorgenomen om meer 
te lezen, maar het 
kwam er maar niet van. 
Ik vond er nooit de tijd 
voor”, vertelt Jessy Van 
Strydonck uit Deurne. 
“Toen ik de uitnodiging 
van Gazet van 
Antwerpen zag, dacht 
ik: nu ga ik het écht 
doen. Ik had nog nooit 
iets van Coppers gele
zen, maar ik vond het 
een fantastisch boek. 
Spannend, meeslepend, 
een jonge, sterke vrouw 
als hoofdpersonage: ik 
heb er enorm van geno
ten. En deze avond was 
echt helemaal gewel
dig. Ik ben blij dat ik 
met de auteur heb kun
nen praten en dat ik nu 
een gesigneerd boek 
heb.”  (kvm)

Jessy Van Strydonck: 
“Jonge, sterke vrouw”

FOTO JORIS HERREGODS

b Als hij de zaal binnen 
stapt, herkent Toni 
Coppers Wim Wienen 
uit Wilrijk meteen. “Ik 
ken hem via Facebook. 
Hij is een trouwe lezer”, 
zegt Coppers. 
“Ik ben inderdaad een 
fan van het eerste uur”, 
bevestigt Wienen. “Een 
paar boeken heb ik ge
mist, maar sinds Liese 
Meerhout in Antwerpen 
werkt, lees ik weer alles.
Ik hou enorm van 
Coppers zijn schrijfstijl, 
heel menselijk, heel 
meeslepend. En dit 
boek is echt sterk, al 
vind ik het niet meteen 
een Liese Meerhoutro
man zoals op de cover 
staat. Dit boek gaat over 
Michel Masson. Hij is 
het echte hoofdperso
nage.” (kvm)

Wim Wienen:
“Fan van het eerste uur”

nende boeken, en hij werd daarin
bijgetreden door Miranda De
Meester, een bibliothecaris uit
Schoten. “Thrillers zijn helemaal
in. Er wordt door boekhandels en
bibliotheken ook van alles geor-
ganiseerd rond het genre. Als we 
de boeken van Toni Coppers on-

der het label ‘misdaadroman’ zou-
den zetten, zouden ze minder ge-
lezen worden. Zo is het nu
eenmaal.”

De eerste bijeenkomst van de
Boekenclub van Gazet van
Antwerpen was een succes. Ieder-
een ging tevreden naar huis met

een gesigneerd boek. En de au-
teur zelf stond te blozen van zo
veel lof van het deskundige pu-
bliek. De Zomer van de Doden
krijgt van onze lezers een score
van 8,2 op 10.  

i www.gva.be/abonnee


