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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,
opnamen of op welke wijze ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de auteur.
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INLEIDING / BELANGRIJKE MEDEDELING
De Moord op het Model is een moordspel waarvan het
mysterie individueel kan opgelost worden: aan de hand
van dit boekje probeer jij er dan achter te komen wie het
model heeft vermoord, en waarom hij/zij dat heeft
gedaan. Veel leuker is het natuurlijk wanneer je het als
een echte detective, of in een echt detective team van 2, 3
of meer detectives, opneemt tegen je collega’s. In dat
geval heeft iedere detective (speler) of ieder detective
team een exemplaar van dit boekje nodig.
Het MoordSpel Collectief bestaat voor deze gelegenheid
uit Patrick Benauw & Nathalie Maes. De Oplossing
bevindt zich op de pagina’s 41 tot 44 van dit boek.
Speel je met verschillende detectives of detective teams,
dan kan de organisatie/spelleiding van het moordspel de
desbetreffende pagina’s vooraf aan elkaar nieten of
plakken, zodat men de oplossing niet kan bekijken. De
winna(a)r(es) is hij/zij die of het team dat deze
oplossing-met-reconstructie die zich op de ‘verzegelde’ pagina’s bevindt zo dicht mogelijk benadert.
Dit scenario van De Moord op het Model mag in geen
geval gebracht worden door toneelverenigingen,
evenementenbureau’s en dergelijke, of het mag niet
gebruikt worden in een commerciële context, zonder
dat hiervoor de schriftelijke toestemming van de
auteur(s) werd verkregen en de verschuldigde
auteursrechten/opvoeringsrechten werden betaald.
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DE MOORD OP HET MODEL ALS MP3
Er bestaat een versie van dit moordspel, waarbij de
verklaringen van de verdachten op MP3-files staan,
samen met één of meerdere ‘moordliederen’.
Zie hiervoor:
http://audiotheater.bandcamp.com/album/de-moord-op-het-model

De bekentenis (= oplossing) staat eveneens op MP3 en
kan u via de mail toegestuurd worden.
Meer inlichtingen: info@moordspel.org.
De Moord op het Model kan voor u georganiseerd worden,
met een professionele spelleid(st)er, in het kader van een
moorddiner, als GPS-moordspel, enz…
Meer info op hetzelfde emailadres en op:
www.moordspel.org.
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INHOUD

Sensatiejournalist Jean-Paul Van Damme wordt beschuldigd van moord op het voormalig topmodel
Catherine Verdonck, in hun liefdesnestje. Hij heeft een
dossier samengesteld met zijn verklaring en die van zijn
medeverdachten. Zo wil hij niet alleen zijn onschuld
bewijzen, maar ook de waarheid aan het licht te brengen
en de eventuele schuldige ontmaskeren.
Spreekt Jean-Paul de waarheid? Heeft Catherine zelfmoord gepleegd? Was het een jammerlijk ongeval? Of
werd zij vermoord door haar echtgenoot Frederick, die
ze bedroog met Jean-Paul? Welke rol speelt Delphine, de
zus van Catherine, in deze affaire? En hoe zit dat met
Pierre Dubois, de dealer van Catherine?
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HANDLEIDING
VOOR ORGANISATIE & SPELLEIDING
Speel dit moordspel alleen en tegen jezelf, of met 2, 3 of 4
spelers, of met 2, 3, 4 teams van 2, 3 of 4 advocaten/
detectives, die elk één van de 4 verdachten vertegenwoordigen.
De organisatie/spelleiding kan het spel meespelen indien
hij/zij dat wenst. Speelt hij/zij mee, dan vertegenwoordigt hij/zij Jean-Paul Vandamme. De oplossing mag
hij/zij dan niet gezien hebben (die bevindt zich tussen de
pagina’s 41 tot en met 44 die werden ‘verzegeld’ met
nietjes of aan elkaar geplakt door de spelleiding).
Eerste Ronde:
Iedere speler/detective/detective team ontvangt dit
boekje met ‘het dossier van de moordzaak’ van de
organisatie/spelleiding.
De spelleiding of de vertegenwoordig(st)er(s) van JeanPaul leest/lezen de verklaring van Jean-Paul voor, zoals
die in dit dossier voorkomt.
Daarna worden de verklaringen van Frederick, Delphine
en Pierre voorgelezen door hun vertegenwoordig(st)er(s).
Lees je niet graag voor, maak dan gebruik van de
MP3-files.

8

Tweede Ronde:
Iedereen bestudeert het Fotodossier in dit boek.
Iedere speler/ieder team krijgt vervolgens de gelegenheid vragen te stellen aan de andere spelers/teams
waarop deze naar best vermogen dienen te antwoorden
met de info waarover zij beschikken. Het is de bedoeling
dat men andere spelers/teams hiermee op een dwaalspoor probeert te zetten, of dat men probeert te achterhalen in welke richting de anderen denken, om zo zelf
met de enige juiste oplossing voor de dag te komen.
Derde Ronde:
Iedere speler/ieder team vult het Invulblad in… waarna
de organisatie/spelleiding de oplossing voorleest, of
Jean-Paul de gesloten omslag opent en de oplossing
voorleest. Of men kan ook weer gebruik maken van de
Bekentenis in de MP3-files.
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EN DE VERDACHTEN ZIJN…

Slachtoffer Catherine Verdonck: 33 jaar, ex-topmodel,
nu echt wel op haar retour. Catherine is verslaafd aan
cocaïne, en staat voor een grote som geld in het krijt bij:
Pierre Dubois: 46 jaar, onderwereldfiguur, dealer van
Catherine.
Catherine is sinds vijf jaar gehuwd met:
Frederick Van Hoey: 51 jaar, succesvol zakenman, die
door haar werd bedrogen met:
Jean-Paul Van Damme: 42 jaar, sensatiejournalist. Hij
heeft iemand gebruikt om tot bij Catherine te geraken,
namelijk:
Delphine Verdonck: 37 jaar, oudere zus van Catherine,
beetje neurotisch, beetje jaloers ook.

10

INVULBLAD
Pleegde het gewezen topmodel Catherine Verdonck
zelfmoord? Was het een ongeluk? Of werd ze vermoord?
Door wie dan, en waarom? Schrijf hier uw versie van de
feiten neer:
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VERKLARING JEAN-PAUL VANDAMME:

Dames en heren… U hebt allemaal een deel van het
dossiertje gekregen dat ik, Jean-Paul Vandamme, heb
samengesteld over de moord op Catherine Verdonck. Het
is inderdaad mijn bedoeling op deze manier eindelijk de
waarheid omtrent haar dood boven water te krijgen.
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Delphine, Frederick, Pierre en ikzelf werden verdacht in
deze zaak, maar er was onvoldoende bewijs om één van
ons te arresteren. Als we de feiten voor zich laten
spreken, zien we echter dat ik die dag naar ons geheim
liefdesnestje werd gelokt… De moordenaar van
Catherine heeft mij een foto gestuurd met een
boodschap, die van haar kon zijn. En in de afgesloten
dubbele garage die ik daar vlakbij huurde, heb ik haar lijk
gevonden… in haar auto, waarvan de motor nog draaide.
Ik heb er meteen de politie bij gehaald.
Een auto met draaiende motor in een afgesloten garage:
dat wijst op zelfmoord, of zelfs een ongeluk – want later
bleek Catherine ook slaappillen genomen te hebben. En
het was een publiek geheim dat Pierre Dubois ervoor had
gezorgd dat ze verslaafd raakte aan cocaïne. Een
dodelijke cocktail… Best mogelijk dus dat ze in de auto in
slaap is gevallen of het bewustzijn heeft verloren.
Maar het onderzoek wees uit dat Catherine bewusteloos
was geslagen, en de afdruk van mijn ring stond in haar
wang. Vandaar dat de politie mij meteen verdacht van
moord. Alleen… wat zou dan mijn motief zijn? Ik ben de
enige van de vier verdachten die er geen heeft!... En mijn
ring werd nog dezelfde avond weer bij mij thuis
gevonden, waar hij een paar dagen voordien was
gestolen! Duidelijk, toch? Ik werd erin geluisd! De vraag
is: door wie… en waarom?
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Misschien moet u Pierre Dubois eens vragen voor
hoeveel Catherine bij hem in het krijt stond. Hij heeft het
een ‘lening’ genoemd, ‘onder vrienden’. Maar waarom
schaduwde hij haar dan? Waarom maakte hij foto’s van
onze ontmoetingen en chanteerde hij haar? Dubois zou
die foto’s aan Frederick laten zien, als hij niet gauw zijn
centen kreeg!
Ik leerde Catherine kennen via Delphine. Eerlijk gezegd,
heb ik het met Delphine aangelegd om in de buurt van
Catherine te kunnen komen. Ik wist dat Catherine
problemen had met cocaïne, welk topmodel niet? Een
prima verhaal voor in de boekskes, dacht ik. En omdat
Catherine geen journalisten te woord wilde staan, dacht
ik via haar zus… Zo is het begonnen. En toen ben ik
verliefd op haar geworden…
Mijn dure zegelring met de grote platte steen, ik legde die
altijd af om te gaan slapen. En bij het vrijen ook, want
met die steen was dat niet zo handig. En ineens was hij
weg. En de dag daarop lag die foto in mijn bus. Ik dacht
dat Catherine mijn ring gepikt had en me nu dat briefje
stuurde – ze hield nogal van dat soort spelletjes. Mijn
GSM was trouwens ook weg… En dus ging ik naar ons
liefdesnestje en deed ik in de garage die verschrikkelijke
ontdekking…
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