
 
 
 
Longlist MAX Bronzen Vleermuis 2021.  
 
 
Voor de tweede 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 zijn 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 2020 tot en met 30 september 2021 is 
verschenen. 

- De tweede stap wordt begin/medio september gezet: 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 Bronzen Vleermuis 2021. De 
uiteindelijke winnaar zal tijdens het Boekenfestival op 24 oktober a.s. bekend worden 
gemaakt. 

 
De jury, bestaande uit Cees van Rhienen (voorzitter), Joke Gijse, Maryam Thomasse, 
Lieselotte Danneels, Marieke da Conceicao, Sabrina Verschaeve, Marcel van Delft en Ingrid 
Poisson heeft inmiddels de eerste stap gezet: het bepalen van de longlist van 
genomineerden. 
 
Na zorgvuldige weging zijn de 15 onderstaande boeken door de jury op de longlist geplaatst.  
 
De longlist MAX Bronzen Vleermuis 2021 (in alfabetische volgorde). 
 

 Titel Auteur 

1 Alleen Barbara De Smedt 

2 Bloedheet Annet Hulst 

3 De laatste vlucht Julie Clark 

4 De puzzelman Nadine Matheson 

5 De vermiste meisjes Kyle Perry 

6 Een onschuldige moord Chris De Bruyn 

7 Het sanatorium Sarah Pearse 



8 Hoofdzonde Maria Grund 

9 Hou het stil Wim Bax 

10 Huiver Allie Reynolds 

11 Klaverblad Floris Kleijne 

12 Lenoir Bas Haan 

13 Nachtmerrie Winchester McFly 

14 Vrije val Randi Fuglehaug 

15 Wat je ons hebt afgenomen Steve Frech 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoetermeer, 10 september 2021. 
 


