
Het zou kunnen dat er 
eventueel nog 
aanwijzingen te vinden 
zijn. Meer kunnen wij 
helaas niet zeggen over 
deze zaak!” volgens 
rechercheur Tijssen. 

Michelle de Visser 22-6-2016 

	

	

	

	

	

	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Watsgebeurt	

BREAKING  
 NEWS! 

Wanted 

Verdachte lerares 
Ryanne de V. wordt gezocht vanwege 
verdenkingen van de moord op drie 
leerlingen van het Vechtstede College. 
Eén van de leerlingen is volgens 
verschillende bronnen zwaar verminkt, 
door elektrocutie. De andere leerlingen 
hebben stoffen binnengekregen waar 
hun lichaam niet tegen bestand was.  

Ryanne de V. had op het moment van 
de misdaad oranje haren, en volgens 
getuigen had zij een wollen muts op. 
Zij droeg een labjas met daaronder 
een zwarte jurk met een donkerbruin 
vest. Zij droeg schoenen gemaakt van 
dierenvacht.  

Verdere informatie over de slachtoffers 
volgen in de volgende artikelen te 
vinden op pagina 2 en 3.    

Weesp 22 juni 2016 

Ryanne de V. heeft 
afgezien van haar muis 
die zij thuis als huisdier 
verzorgt verder geen 
familie, en dus niemand 
die haar steunt. “Er zijn 
nog gemengde gedachtes 
over de misdadiger, wij 
zullen Mevrouw De V. in 
ieder geval oppakken en 
verhoren.  

Volgende week in Watsgebeurt: 

De	vos		
keert		
terug		
in	Nederland!	
	

Serie	is		
groter		
dan	ooit	
tevoren!	

Op deze manier komen wij 
vast te weten wie de 
leerlingen dit vreselijke lot 
heeft gegund. Ryanne de 
V. heeft geen motief voor 
deze moorden, dus wij 
vinden de beschuldigingen 
zwak. Het forensisch team 
zal echter de zaken 
onderzoeken.  

Oude	verhalen	
krijgen	een		
nieuw	leven!	

Meer	roostervrije	
uren	voor		
docenten!	
	



maar deze lerares verborg 
dus kennelijk alle haat en 
jaloezie ze had voor onze 
klas. Ik hoop dat ze snel 
gevonden wordt voordat zij 
nog andere leerlingen 
vermoord.” » 
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Reacties van de 
omgeving: 
De heer Verhulst (rector Vechtstede 
College): “Ik had dit absoluut niet aan 
zien komen! Ryanne zei altijd dat ze 
heel veel van deze klas hield en ze zo 
braaf vond. Ik werk al 20 jaar op deze 
school en in mijn hele carrière had ik 
gehoopt niet zoiets mee te hoeven 
maken. Ik vind het vreselijk en de 22e 
van juni is sinds vandaag een zwarte 
dag in de geschiedenis van het 
Vechtstede College.”  
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Dit is een spotprent 
die gemaakt is door: 
Marcia Sijbrands, zij 
is een nabestaande 
van één van de 
slachtoffers. Deze 
spotprent toont aan 
hoe niet alleen de 
nabestaanden, maar 
ook hoe de andere 
leerlingen van 
Ryanne de V. tegen 
de lerares aankeken. 

Anonieme leerling 
Vechtstede College: “Ik had 
dit wel zien aankomen, 
Ryanne de V. was zo 
onschuldig en lief in het 
begin van het jaar. Het moest 
gewoon een keer fout gaan, 
alle leraren verbergen wel 
iets,  

De  heer Verhulst zal eventuele 
vragen van bezorgde ouders 
beantwoorden op 24 juni, vanaf 13.00 
tot 14.00. De leerlingen van het 
Vechtstede College die slachtoffer zijn 
geworden van deze vreselijke daad 
zullen een waardig afscheid krijgen op 
het College. De datum van het 
afscheid is nog onbekend, maar zal 
binnen enkele dagen op de site van 
de school staan. 

Zie ik er 
schuldig 

uit? 

Identificatie 
Het was zoals 
beschreven is door 
meerdere getuigen een 
echt horrorverhaal. De 
leerlingen van klas V4D 
van het Vechtstede 
College gingen na een 
uurtje pauze weer verder 
met het vak scheikunde 
in lokaal 204. Deze les 
verliep echter anders dan 
zij verwacht hadden. 
Toen de leerlingen het 
lokaal binnenkwamen 
roken zij een “muffe geur” 
en er hing een “kille 
sfeer”. Het was tot hun 
grote afschuw dat zij de 
drie slachtoffers zagen 
liggen. 

	

Het eerste slachtoffer lag 
op zijn buik en rook sterk 
naar vergif.  
 
Het tweede slachtoffer 
zat in een hoekje van het 
lokaal en zat levenloos 
op een stoel. De handen 
waren vastgetaped 
waardoor zij niet kon 
ontsnappen. Ze was 
aangesloten op een 
elektrisch apparaat, 
hierdoor is vast te stellen 
dat zij is gestorven door 
elektrocutie.  
 
Het laatste slachtoffer lag 
op zijn rug op een 
beweegbaar plateau.	

Het forensisch team heeft 
onderzocht dat het 
slachtoffer na zijn dood 
op die manier is 
neergelegd en dus niet 
zo is gestorven. De echte 
doodsoorzaak zou 
mogelijk een spuit in de 
rug kunnen zijn. Het is 
nog onbekend wat er 
precies is gebeurt of wat 
er in de spuit zat. Nader 
onderzoek zal gedaan 
worden door Mvr. 
Schoonderwoerd, Mvr. 
Goede en Mr. Buurman. 
Dit onderzoek zal worden 
geleid door de 
rechercheurs Mr. Tijssen 
en Mr. Van der Zee.  

	

De leerlingen waren zeer verrast, en beschuldigden hun lerares niet gelijk. “Mevrouw 
De V. hield echt van ons. Zij haalde in de pauze altijd koffie en kan het dus niet 
hebben gedaan. Meneer Hobbens had een hekel aan onze klas en het verbaast me 
niks als hij het heeft gedaan.” Een andere leerling viel de sprekende leerling gelijk bij: 
“Nee, Meneer Hobbens weet niks van scheikunde, het was natuurlijk die gemene 
conciërge, Mevrouw Stokkel.” Tot nu toe zijn veel mensen er nog niet over uit wie de 
dader is, wij houden u op de hoogte van de gebeurtenissen. 
 
Patricia Parrel 22-6-2016 
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