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DE DAG – PERSONAGES
Vos - Sofie Decleir

Leidinggevend onderhandelaar bij de DSU, de Directie Speciale Eenheden
Op privégebied leidt Vos – een roepnaam die haar enige naam is geworden – een
weinig boeiend bestaan; ze heeft geen relatie, geen kinderen en weinig vrienden.
Op haar werk is ze echter gerespecteerd en wordt ze graag gezien. Vos is een
natuurtalent in onderhandelen, maar ze heeft moeite met delegeren en kan moeilijk
aanvaarden dat een andere werkwijze dan de hare ook vruchten kan afwerpen.

Roeland – Willy Thomas

Onderhandelaar bij de DSU, de directie speciale eenheden
Roeland Wagemans werkte ruim tien jaar als onderhandelaar samen met Vos toen
een ogenschijnlijk eenvoudige gijzeling uitdraaide uit op een bloedbad. Hij legde
de schuld voor de dramatische afloop bij zichzelf, belandde in een depressie en
bleef noodgedwongen een half jaar thuis. Sinds kort is Roeland terug op post en
klaar om de draad weer op te pikken…

Ibrahim – Lukas De Wolf

Onderhandelaar bij de DSU, de directie speciale eenheden
Ibrahim El Ghazoui is in België geboren, uit ouders met Marokkaanse roots. Zijn
vaders scepticisme ten spijt slaagde hij in de toelatingsproeven van de speciale
eenheden van de federale politie. Omwille van zijn intuïtieve mensenkennis en vlotte
omgang vraagt Vos hem de opleiding als onderhandelaar aan te vatten, kort na het
vertrek van Roeland.

Arne – Jeroen Perceval

Rechercheur bij de Federale Gerechtelijke Politie
Arne Michiels werkt als rechercheur bij de federale gerechtelijke politie en leidt
tijdens crisissituaties het veld- en onderzoekswerk in goeie banen. Arne voelt zich
vandaag niet goed; hij kampt met koorts, en sleept de gevolgen met zich mee van
een recent relationeel brokkenparcours. Twee factoren die er zijn dag niet
gemakkelijker op maken.
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Ivo – Johan Van Assche

Hoofd van de DSU, de directie speciale eenheden
Bij de speciale eenheden is Ivo De Rouck de rots in de branding. Scherp van geest
en ethisch onwrikbaar. Hij waakt als een vaderfiguur over elk van zijn manschappen.
Bij crisissituaties coördineert Ivo de verschillende eenheden van zijn ploeg:
interventieteams, onderhandelaars, techniekers. Samen met Arne en de procureur
zet hij de grote lijnen uit. Ivo heeft een sterke band met Vos, het hoofd van de
onderhandelaars.

Procureur – Barbara Sarafian

Procureur des konings
De procureur beslist in overleg met Ivo en Arne hoe de gijzeling wordt aangepakt,
en welke strategie er gehanteerd wordt om tot een geweldloze oplossing te komen.
Het is een taak die veel verantwoordelijkheid vergt en er niet eenvoudiger op wordt
wanneer de eigen politiemensen soms diametraal van mening verschillen.

Kristien – Liesa Van der Aa

Reporter
Kristien Delaruelle is sinds kort verslaggeefster voor een commerciële tv-zender. Ze
brandt van ambitie en gaat tot het uiterste om spraakmakende reportages af te
leveren, maar in de loop van deze dag botst ze meermaals op ethische grenzen...

Yusef – Zou Zou Ben Chikha

Vader van Noor en Basil, echtgenoot van Kathleen
Yusef Hawal vluchtte tien jaar geleden vanuit Irak naar België, nadat zijn eerste
vrouw er bij een bomaanslag om het leven kwam. Hier leerde hij Kathleen kennen,
met wie hij een nieuw leven opbouwde. Samen hebben ze een zoontje van vier,
Basil. Het enige wat Yusef wil is een rustig en veilig bestaan met zijn nieuwe gezin,
maar de gijzeling van zijn kinderen vormt een onverwacht nieuw drama in zijn leven.
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Kathleen – Wine Dierickx

Moeder van Basil en stiefmoeder van Noor, echtgenote van Yusef
Kathleen werkt bij een organisatie die vluchtelingen helpt met hun integratie in
België. Ze leerde er Yusef kennen en viel voor zijn warmte en opmerkelijke
levenslust, en de inspanningen die hij deed om zijn dochtertje Noor een veiliger
bestaan te bieden… De twee werden verliefd, gingen samenwonen en kregen een
zoontje, Basil. Het feit dat de hevig puberende Noor haar weigert te aanvaarden als
nieuwe moeder is Kathleens grootste frustratie, maar dan begint de gijzeling en zijn
haar beide kinderen in gevaar…

Noor – Imani De Caestecker

Gijzelaar. Dochter van Yusef en stiefmoeder Kathleen, halfzus van Basil
Noor Hawal is een pubermeisje dat opgroeit in een nieuw samengesteld gezin. Ze is
geboren in Irak en vluchtte met haar vader naar België, waar ze een nieuw leven
startten. Vandaag is Noor hét toonbeeld van de lastige dochter. Ze aanvaardt
Kathleen niet als haar nieuwe mama en verzet zich tegen alles wat ze zegt en doet.
Tijdens de gijzeling zullen de overlevingsreflexen waar Noor als kind op moest
terugvallen opnieuw haar gedrag bepalen.

Basil – Per Janssens

Gijzelaar. Zoontje van Yusef en Kathleen, halfbroer van Noor
Basil Hawal is een schattig kereltje uit een gemengd Belgisch-Irakees ouderpaar, die
enorm opkijkt naar zijn grote halfzus Noor. Tijdens de gijzeling is Basil te jong om de
ernst van de situatie ten volle te beseffen.

Michaël – Jelle De Beule

Gijzelaar. Bediende bij de Fidesbank, vriend van Inge
Michaël Van Hamme is een extraverte, complexloze jongeman met beide voeten op
de grond en het hoofd soms wat in de lucht. Hij heeft een job in het plaatselijke
filiaal van de Fidesbank, waar ook zijn vriendin Inge werkt. Als tijdens de gijzeling
Michaëls leven op het spel staat, komt er een kantje van hem bovendrijven waarvan
hij zelf het bestaan niet kende: moed.
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Inge – Lynn Van Royen

Bediende bij de Fidesbank, vriendin van Michaël
Inge Goossens ligt op veel vlakken in de knoop met zichzelf, en dit tot haar eigen
grote frustratie. Sinds enkele weken zit ze thuis met een depressie. Dat leidt vaak tot
woordenwisselingen met Michaël, zo ook op de ochtend van de bewuste dag. Het
besef dat de ruzie weleens de laatste woorden kunnen geweest zijn tussen haar en
Michaël kwelt Inge hevig.

Walter – Bob Snijers

Gijzelaar. Kantoordirecteur bij de Fidesbank
Walter Blomme is al vijfentwintig jaar kantoordirecteur van de plaatselijke Fidesbank.
Hij is getrouwd met Andrea, ze hebben geen kinderen. Walter heeft een goed
contact met de klanten en is er door de jaren in geslaagd om het kantoor een solide
reputatie te bezorgen. Tijdens de gijzeling zal hij zijn functie gebruiken om zijn
mensen te beschermen. Maar hij wordt ook gedwongen zijn eigen levenskeuzes in
vraag te stellen.

Andrea – Katelijne Verbeke

Vrouw van Walter
Andrea is geboren in een familie uit de hogere middenklasse. Ze is ‘de vrouw van de
bankdirecteur’ en haalt veel voldoening uit die stempel. Wanneer ze het nieuws te
horen krijgt over de gijzeling in de Fidesbank houdt Andrea zich emotioneel sterk en
geeft nooit de hoop op dat het uiteindelijk allemaal wel in orde zal komen.

Rolf – Serge-Henri Valcke

Ondernemer, industrieel. Echtgenoot van Claudine, vader van Freya.
Rolf Van Landschoot is een volbloed workaholic. Hij beschouwt zijn vrouw als deel
van de huisraad, en met zijn dochter Freya heeft hij nooit echt een goede band
gehad. Maar tijdens de gijzeling zal hij zijn vrouw op een andere manier leren
kennen en zijn rol als vader leren opnemen.
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Claudine – Marijke Pinoy

Huisvrouw. Echtgenote van Rolf Van Landschoot, moeder van Freya
Claudine Van Landschoot is getrouwd met Rolf, en dat vat haar leven ongeveer
samen. Ze is een huisvrouw van wie de dromen en ambities al decennia geleden
uitgedoofd zijn. De gijzeling van haar dochter brengt in Claudine een kant naar
boven die haar man en haar omgeving zal verbazen.

Freya – Maaike Neuville

Gijzelaar. Zelfstandig ondernemer, dochter van Rolf en Claudine, klant bij Fidesbank
Freya Van Landschoot groeide op in een gezin dat geen warm nest genoemd kan
worden. Ze heeft een afspraak bij de Fidesbank op het moment dat de gijzeling
begint. Vanaf dan moet Freya constant laveren tussen de grillen van de daders en
haar eigen overlevingsreflexen.

Serge – Geert Van Rampelberg

Gijzelaar. Bediende bij de Fidesbank, man van Susan, vader van Robbe
Serge De Coninck heeft een job bij de bank, een huis met een tuin, een solide
relatie met Susan en een blakend gezonde baby; kortom: een rustig burgerleventje.
De gijzeling komt voor Serge als een donderslag bij heldere hemel. Hij wordt voor
keuzes gesteld die een donkere kant in hem naar boven doen komen.

Susan – Ruth Becquart

Vrouw van Serge, moeder van Robbe
Susan is een sterke, intelligente vrouw. Ze is gelukkig in een stabiel huwelijk en een
relatief gemakkelijk leven met haar man Serge en hun zoontje, Robbe. De impact
van de gijzeling snijdt diep. Alles wat Susan heeft opgebouwd komt boven de
afgrond te hangen…
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Elias – Titus De Voogdt

Gijzelnemer.
Elias is één van de twee gijzelnemers, degene die er niet voor terugdeinst het
vuilere werk op te knappen. Onschuldige mensen gegijzeld nemen, en de
emotionele impact waarmee hij hen opzadelt, ziet Elias als collateral damage. Toch
gebruikt hij enkel geweld als hij dat nodig acht. Aanvankelijk lijkt alles van een leien
dakje te lopen, maar wanneer het plan toch niet zo waterdicht blijkt als gedacht,
wordt Elias roekelozer en agressiever.

Tommy – Bert Haelvoet

Gijzelnemer.
Tommy vervult de rol van de tweede dader. Hij laat zich leiden, doet vooral wat Elias
hem vraagt, maar probeert tegelijk de gijzelaars te beschermen voor de ergste
grillen van zijn kompaan.

