De moord op sinterklaas

Maarten Stevens
www.Uwmoordspel.nl

Uitleg moordspel: De moord op Sinterklaas
In dit moordspel zitten allerlei dossierstukken die bij elkaar de mogelijkheid
bieden de moord op Sinterklaas op te lossen.
Bij een kleine groep (tot 10 personen) kun je er voor kiezen om iedereen
individueel te laten werken. Bij grotere aantallen deelnemers kun je het beste
iedereen in groepjes indelen.
Bij een moordspel is het vaak leuk als de gasten niet weten dat er een
moordspel gespeeld gaat worden. Je laat alle aanwezigen binnenkomen en als
iedereen er is dan komt ineens iemand (bijvoorbeeld een Zwarte Piet) binnen
en die roept dat Sinterklaas dood is. Je kunt dan iedereen meenemen naar een
plek waar de dode Sinterklaas ligt. Bijvoorbeeld buiten, naast het huis ligt dan
een laken (met kussens eronder) waar onder vandaag nog een mijter of een
staf steekt. (Sinterklaas valt van een dak dus moet het wel in de buurt van een
dak of iets dergelijks liggen!)
Je hoeft natuurlijk niet iedereen mee te nemen naar de plaats delict. Je kunt
ook zeggen: Sinterklaas is dood. De politie vraagt ons om de moord op te
lossen.
Als iedereen klaar voor het spel is leest de spelleider de Introductie Moordspel
voor. Daarna krijgen de groepjes het Invulblad. Hierop kunnen ze aan het einde
van ronde 3 aangeven wie ze verdenken van de moord en welke bewijzen ze
daarvoor gevonden hebben.
De spelleider geeft alle groepjes dan de dossierstukken van ronde 1.
Let op: Kopieer/print een pakket meerdere keren zodat elke groep een eigen
pakket krijgt.
Je kunt van te voren aangeven hoeveel tijd elke ronde heeft maar je kunt ook
wachten tot elk groepje klaar is. Het is maar net hoe je dat zelf vorm wilt geven.
Aan het einde van ronde drie vult elke groep het invulblad in. Als je wilt kun je
een heuse rechtszaak opzetten waarbij elk groepje een betoog houdt waarin ze
een verdachte aanwijzen. Ze geven aan wie ze verdenken en waarom ze dat
denken.
De spelleider kan als rechter de rechtszaak leiden en aan het einde de echte
dader aanwijzen.
Aan het einde van het script staat de Oplossing en staat de onderbouwing van
de Bewijzen.

Introductie Moordspel
Sinterklaas, de goedheiligman is dood. Een noodlottige val van het dak in de
nacht van 4 op 5 december is hem fataal geworden. Is het een ongeluk? Of is er
kwade opzet in het spel?
Al snel vindt de politie aanwijzingen waardoor ze moeten uitgaan van moord…
De wereld reageerde geschokt op de dood van Sinterklaas. De alom bekende
kindervriend kwam altijd over als de vriendelijkheid zelve. Hoe kon het nu dat
iemand hem dood wilde?
Als snel verschenen er in de media ook berichten over een andere kant van
Sinterklaas. Anonieme bronnen schilderden hem af als een nukkige oude man
die voor zijn Zwarte Pieten niet gemakkelijk was. Toch bleef onduidelijk in
welke hoek de dader gezocht moest worden.
De politie heeft jullie geselecteerd om deze delicate kwestie te onderzoeken.
Het dossier van de moord op Sinterklaas zal volledig aan jullie ter beschikking
gesteld worden.
Aan jullie de taak de dader te ontmaskeren en de bewijslast op te bouwen.
Het lot van het land, nee heel de wereld, ligt in jullie handen…

Invulblad ‘De moord op Sinterklaas’:

Wie is de dader?

Wat is het motief?

Wat linkt de dader aan de plaats delict?
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Behandeld door: Berend Helder
Dossiernummer: 1925/DS/6238
Onderwerp: Melding 0412-81-SGKA

Om 23.13 in de nacht van 4 op 5 december kreeg de centrale meldkamer de melding dat
Sinterklaas dood aangetroffen was op het perceel van Lindeboomstraat 24.
Onze eenheid (EH34Z1) was om 23.26 ter plaatse en trof daar inderdaad het ontzielde
lichaam van Sinterklaas aan.
Voorlopig buurtonderzoek kon geen duidelijkheid geven of dit ging om een noodlottig
ongeval of om een moord. Om die reden is besloten een diepgaand onderzoek in te stellen.
Een aantal verdachten zullen worden gehoord en er zal een lijkschouwingrapport worden
opgesteld.

Berend Helder
Wijkagent

Behandeld door: Annemiek Vaatstra/Huub Bakker
Dossiernummer: 1925/DS/6238-1
Onderwerp: Uitgewerkt verslag verhoor van Dhr. Kregel
Hieronder de letterlijk uitgeschreven weergave van het verhoor van de Heer Kregel op 5
december. De heer Kregel werd verhoord i.v.m. de onnatuurlijke dood van Sinterklaas in de
nacht van 4 op 5 december.
Aanwezig bij het verhoor waren de verbalisanten Annemiek Vaatstra en Huub Kelder.
Dhr. Kregel heeft afgezien van het recht op een advocaat bij dit verhoor.
Verhoor:
(Verdachte maakt een zenuwachtige indruk)
Kregel:
Waarom houden jullie mij hier vast. Ik heb niks gedaan.
Bakker:
Meneer Kregel, we houden u niet vast. We willen u alleen een aantal vragen
stellen.
Vaatstra:
Vertelt u ons waar u gisteravond was tussen 23:00 en 23:30 uur?
Kregel:
Ik was thuis. Zoals elke avond. Ik heb niks gedaan.
Vaatstra:
Was u alleen thuis of waren er mensen bij u?
Kregel:
Ik was alleen. Ik hoef geen pottenkijkers.
Bakker:
Pottenkijkers? Wat bedoelt u daar mee?
Kregel:
Euh… Niks. Ik wilde alleen maar… Mensen denken soms… Ik wilde het gewoon
niet. Maar ik heb niks verkeerd gedaan. Ik heb het niet gedaan.
Vaatstra:
Wat heeft u niet gedaan?
Kregel:
Sinterklaas vermoord. Ik heb hem niet vermoord.
Vaatstra:
Rustig maar, meneer Kregel. Wie heeft het hier over moord?
Kregel:
Sinterklaas valt heus niet zomaar van het dak. Die man doet dit al honderden
jaren. Hij weet echt wel wat hij doet. Hij is vermoord. Ik zweer het je!
Bakker:
En door wie zou hij dan vermoord zijn volgens u?
Kregel:
Weet ik veel. Door Zwarte Piet? De Kerstman, Mevrouw de Lange, een kind
dat ontevreden was met zijn cadeau? Ik weet het niet. Dat is toch jullie taak
om het uit te zoeken.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Behandeld door: Berend Helder/Huub Bakker
Dossiernummer: 1925/DS/6238-2
Onderwerp: Verhoor Kerstman inzake de dood van Sinterklaas
Op verzoek van de Kerstman vond het verhoor bij hem thuis plaats. In verband met zijn
lichamelijk conditie was hij niet in staat naar het bureau te komen.
Tijdens het verhoor verklaart de Kerstman dat hij geschokt is door de dood van Sinterklaas.
Hij geeft aan Sinterklaas goed te kennen maar dat er niet bepaald vriendschappelijke
betrekkingen waren. De Kerstman verklaart dat Sinterklaas zich bedreigd voelde doordat de
Kerstman steeds populairder werd, ten koste van Sinterklaas.
Navraag leert dat de Kerstman beweert alleen thuis te zijn geweest ten tijde van de moord.
Nadat hij Pauw en Witteman had gekeken is hij gaan slapen.
Hij geeft aan dat er niemand is die dit kan bevestigen waardoor zijn alibi uitermate zwak is.

Berend Helder
Wijkagent

Huub Bakker
Agent
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Behandeld door: Huub Bakker
Dossiernummer: 1925/DS/6238-3
Onderwerp: Verhoor Zwarte Piet inzake de dood van Sinterklaas
Zwarte Piet verklaart dat hij en Sinterklaas op de bewuste avond van 4 december rond 22:45
uur afgesproken hadden dat ze allebei een eigen route zouden nemen. Ze lagen achter op
schema omdat Americo de gehele avond slecht luisterde en er zomaar vandoor ging.
Sinterklaas zou de Lindeboomstraat doen en daarna de Kastanjelaan. Zwarte Piet zou de
Vlierbesstraat en de Sneeuwbesstraat doen.
Toen Zwarte Piet rond 23:15 politiesirenes hoorde is hij die gevolgd en zo kwam hij er achter
dat Sinterklaas dood was.
Zwarte Piet werkte alleen en heeft niemand die zijn alibi kan bevestigen.

Huub Bakker
Agent
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Informatiedoorstroming naar huisarts
DATUM BEHANDELING: 3 DECEMBER
PATIENTGEGEVENS

HUISARTSGEGEVENS

Naam:
Adres:

Naam:
Adres:

Mijnheer Kerstman
Noordpoolweg 31

Mijnheer Rademaker
Klompenmakerweg

KLACHTEN
Patiënt kwam met een pijnlijke enkel al strompelend op de SEH. Hij gaf aan uitgeleden te zijn op een
besneeuwde stoep en hoorde toen een ‘krak’. Aangezien lopen moeizaam gaat kwam hij voor
onderzoek naar het ziekenhuis.

ONDERZOEK
Patiënt heeft een grote bloeduitstorting bij de rechter enkel een de binnenkant als ook een
bloeduitstorting op de wreef. Het bewegen van het enkelgewricht gaat moeizaam en met veel pijn.
Het vermoeden ontstond dat het een enkel fractuur was. Aanvullend is er een röntgenfoto gemaakt
van de enkel wat het beeld gaf van een (gecompliceerde) enkelbreuk. (zie foto)

BEHANDELING
Besloten tot het gipsen van de enkel in een gestabiliseerde positie. Het gips moet 6 weken blijven
zitten waarna er een nieuw onderzoek komt naar het herstel van de enkel.
Patiënt moet absolute rust houden en mag niet lopen, dan wel druk op de gekwetste enkel plaatsen.
Gezien het gips zal dit geen probleem zijn aangezien het voor patiënt onmogelijk blijkt met het gips
te lopen. Thuiszorg zal worden ingeschakeld voor hulp aan huis.
MEDICATIE
Geen.
De patiënt kan zo nodig pijnstillers als paracetamol/finimal gebruiken.

BEHANDELEND ARTS
Naam: Dr . Th. van der Meulen
Handtekening:

Behandeld door: Annemiek Vaatstra/Huub Bakker
Dossiernummer: 1925/DS/6238-5
Onderwerp: Verhoor mevrouw de Lange inzake de dood van Sinterklaas
Mevrouw De Lange was erg agressief tijdens het verhoor. Ze riep dat wij niet het recht
hadden een eerzame burger vast te houden. We hebben haar benadrukt dat dit slechts een
verhoor was waarna ze wat rustiger werd.
Mevrouw de Lange verklaarde overeenkomstig de verklaring van mevrouw Meeuwsen dat
ze de avond op bezoek was bij haar overbuurvrouw. “We hebben thee gedronken en toen
het laat geworden was ben ik naar mijn eigen huis gegaan. Niet lang daarna belde de politie
aan met de mededeling dat Sinterklaas vermoord was omdat iemand hem van het dak had
geduwd.
Op de vraag in welke hoek wij de dader zouden moeten zoeken was mevrouw de Lange heel
duidelijk. Ze zei zeker te weten dat de Kerstman de dader is…

Annemiek Vaatstra
Hoofdagent

Huub Bakker
Agent

Einde zichtversie
In deze zichtversie zijn een aantal dossierstukken weggelaten.
Ook de oplossing en de bewijzen daarvoor houden we nog even geheim.
We hopen dat u een duidelijk beeld heeft gekregen van dit moordspel!

