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Longlist MAX Bronzen Vleermuis 2022 
 
Voor de derde keer wordt dit jaar ook weer voor de debuutprijs gestreden bij het 
Nederlands Thrillerfestival, de MAX Bronzen Vleermuis. En ook nu bestonden de 
inzendingen uit een groot scala van nieuwe auteurs die vol spanning uitkijken naar de 
resultaten van hun eerste thriller. De jury heeft alle inzendingen met grote aandacht gelezen 
en met even grote nauwkeurigheid hun oordeel samengesteld. Ook al deze boeken hebben 
het onderstaande traject doorlopen: 
 
- De eerste stap is het beoordelen of het boek binnen het thrillergenre valt en eveneens 

binnen de gestelde termijn van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022 is 
verschenen. 

- De tweede stap zal medio september zijn: het vaststellen van een longlist van maximaal 
vijftien boeken die de hoogste jurywaardering van steeds drie juryleden hebben 
gekregen. 

- De derde stap zal zijn het bepalen van de shortlist van maximaal zes boeken die van de 
jury de hoogste waardering hebben gekregen. 

- De vierde stap is het vaststellen van de winnaar van de MAX Zilveren Vleermuis 2022. De 
uiteindelijke winnaar zal tijdens het Boekenfestival op 30 oktober a.s. bekend worden 
gemaakt. 

  
Het juryteam, bestaande uit 22 fervente liefhebbers van het spannende boek heeft zich 
maandenlang op uiterst serieuze wijze beziggehouden met het lezen en beoordelen van de 
aangemelde boeken. 
 
Het juryteam 2022 bestaat uit: Karin Bisschops, Marcel van Delft, Caroline Kuijper, Wendy 
Struyf, Lieselotte Danneels, Joke Gijse, Sabrina Verschaeve, Kees van Duyn, Moon Kager, 
Anneke van Ieperen, Joop Hazenbroek, Filip Cappaert, Silvia Arntz, Wendy Wenning, John 
Krol, Jantine Jansen, Joke Zwier, Wemmie Wolf, Eric Diepvens, Heleen van der Velde 
(coördinator), Guy Doms, Cees van Rhienen (voorzitter) 
 
Na zorgvuldige weging zijn de 15 onderstaande boeken door de jury op de longlist geplaatst.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
De longlist (in alfabetische volgorde). 
 
 

 Titel Auteur 
1 Alias Emma Ava Glass 
2 De echoman Sam Holland 
3 Duivelsdal Ulrika Rolfsdotter 
4 Een laatste uitweg S.A. Coby 
5 Mayday Grethe Bøe 
6 Musserts schaduw John Kuipers 
7 Opgeruimd staat netjes Veria Kurian 
8 Perfecte echtgenote Darby Kane 
9 Portland Ramon van Huffelen 
10 Sønderho Fedor de Groot 
11 Waar rook is Björn Paqualin 
12 Wantrouwen Jochen Appeldoorn 
13 Zestien paarden Greg Buchanan 
14 Zeventien John Brownlow 
15 Zonder schuld Dana Smid 

 


