
	

	

DOSSIER PROFIEL  

VERDACHTE IN MOORDZAAK BRAAMT	
	

	

NAAM: Fienke 

 

	

LEEFTIJD: Oud genoeg om te bepalen hoe 
laat ze naar bed wilt. 

OGEN: Blauw en rond. Draagt bril. 

LENGTE: Lang genoeg voor de Python in 
de Efteling. 

WERK: 
 
 
 

Fienke is onderdeel van een particuliere 
organisatie genaamd de “deugdcommissie”. 
Volgens eigen zeggen besluit zij samen met 
Fiels wat wel en niet deugt.  

BIJZONDERHEDEN: 
• Fienke draagt een zwart-wit pak dat doet 

denken aan een mislukte bajesklant. 
• De commissie waar zij werkzaam voor is, staat 

nergens geregistreerd en lijkt wel verzonnen 
door iemand van de jeugdcommissie met heel 
veel inspiratie. 

• Kijkt graag naar herhalingen van 
wegmisbruikers op de televisie. 

• Heeft een verschrikkelijke stem dat klinkt als 
nat piepschuim.  

CRIMINEEL VERLEDEN: 
Geen. Blijkbaar deugt 
alles.   



	

	

DOSSIER PROFIEL  

VERDACHTE IN MOORDZAAK BRAAMT	
	

	

NAAM: Fiels  

	

LEEFTIJD: Mag een biertje drinken. En 
doet dit ook.  

OGEN: Blauw en rond. Draagt bril. 

LENGTE: Past met gemak door een 
doorsnee deur. 

WERK: 
 
 
 

Fiels is onderdeel van een particuliere 
organisatie genaamd de “deugdcommissie”. 
Volgens eigen zeggen besluit hij samen met 
Fienke wat wel en niet deugt.  

BIJZONDERHEDEN: 
• Fiels draagt een prachtig zwart-wit pak dat 

doet denken aan een zeer succesvolle 
ondernemer. 

• De commissie waar zij werkzaam voor is, staat 
nergens geregistreerd en lijkt wel verzonnen 
door iemand van de jeugdcommissie met heel 
veel inspiratie. 

• Kijkt graag naar herhalingen van baantjer op 
de televisie. 

• Heeft een verschrikkelijke stem dat klinkt als 
nat piepschuim.  

CRIMINEEL VERLEDEN: 
Geen. Blijkbaar deugt 
alles.   



	

	

DOSSIER PROFIEL  

VERDACHTE IN MOORDZAAK BRAAMT	
	

	

NAAM: Gyba von der Delven 

 

	

LEEFTIJD: Zeer fit voor een eersteklas 
poortwachter.  

OGEN: Draagt altijd een zonnebril. 
Ook in bed. 

LENGTE: Breed en lang genoeg om 
herrieschoppers te weren. 

WERK: 
 
 
 

Gyba is werkzaam bij de papierfabriek als 
poortwachter. Gyba is zeer goed in raadsels en 
puzzels en gebruikt deze om het goed en kwaad 
van mensen in te schatten.  

BIJZONDERHEDEN: 
• Gyba kan onmogelijk functioneren zonder 

koffie. Ze lijdt aan een zeldzame slaapziekte 
genaamd ‘narkoffielepsie’. 

• Gyba gaat in haar vrije tijd graag naar 
rommelmarkten op zoek naar nieuwe zonnebrillen 
en koffiekannen. 

• Gyba houdt van haar werk en van koffie. 
• Haar favoriete uitspraak is: “Mag ik nog een 

bakkie pleur?” 
 

CRIMINEEL VERLEDEN: 
Gyba is in haar jonge 
jaren handlanger 
geweest van een 
beruchte drugsbaron. 
Hier heeft ze karate 
en raadsels geleerd 
die ze nu gebruikt in 
haar veelzijdige werk 
als poortwachter.   



	

DOSSIER PROFIEL  

VERDACHTE IN MOORDZAAK BRAAMT	
	

	

NAAM: Jean-Claude von Houkes  

	

LEEFTIJD: bovengemiddeld, maar voelt 
zich nog jong. 

OGEN: Groot en volgens mij groen. 

LENGTE: Kan gemakkelijk bij het 
bovenste keukenkastje. 

WERK: 
 
 
 

Jean-Claude is werkzaam als directeur ofwel 
‘koning’ van de papierfabriek. Onlangs is hij 
gaan werken met containers. Echter is de winst 
van het papier weer gedaald. 

BIJZONDERHEDEN: 
• Zegt ‘het hoedje van papier’ en ‘de  
• papiersnee’ te hebben uitgevonden. Patent is 

aangevraagd maar niet geaccepteerd. 
• Heeft een fascinatie met middeleeuwse 

hiërarchie en Spaanse gezichtsbeharing. 

• Zijn favoriete nummer is een perfecte 
uitvoering van Seafood Shuffle door C-
orchestra. 
 

CRIMINEEL VERLEDEN: 
Dhr. von Houkes heeft 
in zijn verleden 
enkel menig hart 
gestolen. Zijn 44 ex-
vrouwen hebben een 
harttransplantatie 
ondergaan.  



	

	

DOSSIER PROFIEL  

SLACHTOFFER IN MOORDZAAK BRAAMT	
	

	

NAAM: Rick Rolt  
 
 

Nog geen 
vingerafdrukken zijn 
bekend of gevonden. 

	

LEEFTIJD: Oud en zeer (eigen)wijs  

OGEN: Rustgevend en vertrouwelijk 

LENGTE: Opvallend wanneer geplaatst 
op een verhoging. (een bok 
bijvoorbeeld) 

WERK: 
 
 
 

Rick Rolt was een befaamd buisklokkenspeler. 
Het was zijn levenslange missie om het 
legendarische muziekinstrument te vinden en in 
te zetten in een nieuw concours-werk.  

BIJZONDERHEDEN: 
• Rick was een gerespecteerd 

buisklokkenspeler.  
• Had een verdraaid mooie snor. 
• Trok altijd op met zijn partner 

Vrouwmens Klomdal. 
• Draagt een stoer vest met muzieknoten 

van het merk Adijas. 
 

 

CRIMINEEL VERLEDEN: 
Rick Rolt heeft in 
zijn verleden met 
menig muzikant kan 
aan de dirigeerstok 
gehad. Dit heeft hij 
altijd vredig op 
weten te lossen.  



	

	

DOSSIER PROFIEL  

VERDACHTE IN MOORDZAAK BRAAMT	
	

	

NAAM: Vrouwmens Klomdal  

	

LEEFTIJD: Wordt jonger geschat dankzij 
een fantastische foundation.  

OGEN: Bloedmooi en onweerstaanbaar. 

LENGTE: Lang, slank en daarnaast een 
afgetraind lichaam.  

WERK: 
 
 
 

Vrouwmens geeft zelf aan werkzaam te zijn voor 
Rick Rolt. Het is echter onbekend welke 
werkzaamheden zij verricht en wat zij hiervoor 
betaald krijgt.   

BIJZONDERHEDEN: 
• Haar lange lokken doen vermoeden dat ze ooit 

miss Cecilia had kunnen worden mits ze had 
meegedaan aan Cecilia’s next top model.  

• Is onafscheidelijk van Rick Rolt. Het 
slachtoffer in kwestie. 

• Haar fashion-sense is ongeëvenaard. 
• Kan hysterisch reageren op slecht nieuws.  
• Houdt van frikandellen speciaal. 

CRIMINEEL VERLEDEN: 
Vrouwmens heeft 
meermaals een 
straatverbod gehad. 
Daarnaast mag ze met 
13 eerdere exen geen 
contact meer zoeken 
wegens “stalking”. 
Vrouwmens geeft aan 
dat ze hier niets van 
af weet.  
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