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Sensatiejournalist Jean-Paul Van Damme beweert valselijk te worden beschuldigd van moord 

op het gewezen topmodel Catherine Verdonck, die gehuwd was met de bekende zakenman 

Frederick Van Hoey. Jean-Paul werd naar een rendez-vous hotel gelokt waar hij al eens met 

Catherine afsprak. In de afgesloten dubbele garage die hij daar vlak bij huurde, werd haar lijk 

gevonden… in haar auto, waarvan de motor nog draaide. Dat leek in eerste instantie op 

zelfmoord te wijzen – of zelfs een ongeluk, want het gewezen topmodel was verslaafd aan 

cocaïne en zat ook aan de slaappillen. Best mogelijk dat ze in de auto in slaap was gevallen of 

het bewustzijn had verloren. Het onderzoek wees evenwel uit dat Catherine bewusteloos was 

geslagen. De afdruk van Jean-Pauls grote zegelring stond in haar wang, zodat hij meteen 

verdacht werd van de moord op zijn minnares. Alleen… wat is dan zijn motief? 

Jean-Paul beweert dat de zegelring, die door de politie bij hem thuis werd gevonden, een paar 

dagen voordien gestolen werd. Voor hem is het duidelijk: hij werd erin geluisd. Maar door 

wie dan? En waarom? 

Belangrijk in heel dit verhaal zijn ook Delphine, het jongere zusje van Catherine, met wie 

Jean-Paul een vage relatie had… en Pierre Dubois, de onderwereldfiguur en drugsdealer bij 

wie Catherine in het krijt stond, en die haar schaduwde en foto’s maakte van haar passionele 

ontmoetingen met Jean-Paul om haar daarmee te chanteren en alsnog aan zijn centen  te 

komen. 

http://www.nandosmusic.be/
http://www.scriptomanen.org/
http://www.moordspel.org/


Draaiboek voor de organisator van “De Moord op het Model”: 
 
1./ Bestel de MP3’s "De Moord op het Model":  

http://audiotheater.bandcamp.com/album/de-moord-op-het-model 

   

 

2./ Het moordspel laat zich het best organiseren als "moorddiner"; het diner is geen "must", 

maar maakt het wel stukken gezelliger. Je kan dit spel overal spelen waar je kan beschikken 

over audio apparatuur: bij jou thuis, in een kroeg, op restaurant,...  

 

3./ Je kan dit moordspel organiseren met individuele spelers ("ieder voor zich") of in 

teamverband met bijvoorbeeld 3 teams van 2, 3 of 4 spelers. Je mag zoveel exemplaren 

aanmaken van de MP3’s als je dat wil, je mag de files ook op CD zetten, enzovoort. Het is 

alleen ten strengste verboden de audio files van “De Moord op het Model” geheel of 

afzonderlijk te verkopen of in een commerciële context te gebruiken. Hiervoor is 

toestemming van de rechthebbenden vereist (te verkrijgen via emailadres info@inter-

actief.be) en zal desgevallend een auteursrecht worden afgesproken. 

 

4./ Duid een spelleid(st)er aan die het moordspel organiseert. Hij/zij kan ook meedoen aan het 

moordspel, zolang hij/zij de “bekentenis” niet vooraf beluistert. De Bekentenis/Oplossing is 

gratis te verkrijgen bij info@moordspel.org voor al wie over het volledige album “De 

Moord op het Model” beschikt. De spelleid(st)er geeft iedere speler of ieder team ook een 

printout van het dossier mee dat je vindt verderop in deze file, en zorgt dat er passende audio 

apparatuur aanwezig is. 

 

6./ Hoe wordt het spel gespeeld? Beluister allen tegelijk een verklaring, waarna men – 

eventueel in team-verband en gedurende een van de moordliederen  – onderling over de 

verklaring kan discussiëren. Men kan hierbij ook van de gelegenheid gebruik maken om 

tegenstrevers, of andere teams, op een dwaalspoor te zetten. Ook kan men het afspelen van de 

MP3’s na elk muziekje even stilleggen, als men denkt meer tijd nodig te hebben, of omdat het 

eten eraan komt. Indien georganiseerd in het kader van een diner, als moorddiner, raden we 

drie rondes aan: een eerste ronde met de briefing/ uitleg van de spelleid(st)er over het verloop 

van het spel en de verklaring van Jiepie; een tweede ronde met de verklaringen van Frederick, 

Delphine en Pierre; een derde ronde met de bekentenis, en het aanduiden van een winnend 

team. Wordt het spel in één ruk door gespeeld, zonder onderbrekingen, dan kan het binnen het 

uur gespeeld worden. Misschien kun je ook een prijs voorzien voor de winnaar(s) (m/v)? 

http://audiotheater.bandcamp.com/album/de-moord-op-het-model
mailto:info@inter-actief.be
mailto:info@inter-actief.be
mailto:info@moordspel.org


Dossier "De Moord op het Model"  

  

 

 
 

Pleegde het gewezen topmodel Catherine Verdonck zelfmoord? 
Was het een ongeluk? Of werd Catherine vermoord? Ik, Jean-Paul 

van Damme, word verdacht van de moord, maar werd door gebrek 
aan bewijzen vrijgelaten. Ik organiseer deze bijeenkomst om mij 

van alle schuld vrij te pleiten en een eventuele schuldige te 

ontmaskeren: haar echtgenoot, zakenman Frederick van Hoey 
bijvoorbeeld, of haar zus Delphine, of onderwereldfiguur en 

drugsdealer Pierre Dubois,... 
 

Om dit mogelijk te maken, heb ik niet alleen een audio opname 
gemaakt van mijn verklaring, maar ook van de verklaringen van 

Frederick, Delphine en Pierre… Uiteraard wilden Frederick, 
Delphine en Pierre hier niet aan meewerken, vandaar dat ik hun 

verklaringen heb laten naspelen door acteurs. 
 

 

http://stores.lulu.com/moordspel
http://bp0.blogger.com/_vvyqxGo8Ayc/Rk1xTjpbbGI/AAAAAAAAAH0/WY36A9M63MQ/s1600-h/catherine+verdonck.jpg
http://bp0.blogger.com/_vvyqxGo8Ayc/Rk1xTjpbbGI/AAAAAAAAAH0/WY36A9M63MQ/s1600-h/catherine+verdonck.jpg


Van wie of van wat werd Catherine Verdonck het slachtoffer? En 
waarom is dat zo volgens u? Schrijf hier uw versie van de feiten 

neer: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Deze foto van het rendez-vous hotel waar Catherine en ik elkaar troffen, werd 

op de dag van Catherines dood aan mij bezorgd. Dit was de reden waarom ik 

mij naar de kamer spoedde die zo vaak het toneel was geweest van mijn 

geheime passionele ontmoetingen met Catherine: 

 

 

 

Mijn mede-verdachten... Om te beginnen: Delphine Verdonck, de iets oudere zus 

van Catherine. Ik had ook een (korte) relatie met haar: 

 

 



Pierre Dubois, onderwereldfiguur en drugsdealer. Catherine stond bij hem in 

het krijt. Pierre Dubois schaduwde haar en nam foto’s van Catherine en mij, om 

haar daarmee te chanteren: 

 

 
 

Frederick Van Hoey, echtgenoot van Catherine. Vergeef mij dat ik wat gaan 

fotoshoppen ben... 



FOTODOSSIER PIERRE DUBOIS: 

 

Oké, ik heb die foto’s aan de politie 

bezorgd. Ik wilde helpen met het 

onderzoek, en het kwam me natuurlijk ook 

niet slecht uit dat ze mij en Delphine vrij 

konden pleiten van moord.  

 

              

 

Want wat zien we nu op die foto’s? De 

auto van Frederick voor het geheime nestje 

van de tortelduifjes! En JP bij de garage, 

even verderop, waarin het lijk van 

Catherine werd gevonden!  

 

 
 

 

Het kan niet anders, of Frederick moet JP 

gezien hebben! Zijn de stoppen bij 

Frederick doorgeslagen? Heeft hij 

Catherine vermoord en de schuld in de 

schoenen van JP willen schuiven?  

 

Spannend hé?... En de enige persoon die de 

sleutels van dit mysterie in handen houdt, 

dat ben ik! Ik heb de politie ook een foto 

bezorgd, uitvergroot, van de hand van JP, 

bij de garage waar het lijk van zijn 

minnares werd gevonden. Zoals we kunnen 

zien, draagt hij geen ring.  

 

 
 

Deze foto bevestigt zijn verhaal dat de ring 

werd gestolen… en dat JP onschuldig is. 

En dan is er nog een reeksje foto’s, 

waarvan  ik er u maar één ga tonen, 

waarop niet al te veel te zien is:  

 

 
 

Ik maak nu eenmaal graag pikante 

fotootjes… en hieruit mag blijken dat 

Delphine bij mij was, en dat wij samen aan 

artistieke naaktfotografie deden, op het 

tijdstip van de moord. Wat betekent dat 

Delphine en ik de moord niet kunnen 

gepleegd hebben… En als het ook JP niet 

was, tsja dan…  

 


