De moord op
Baron Dhr. Van Wieshoofd
Veertien actieve rollen en onbeperkt aantal politieagenten

Het personeel treft Baron Dhr. Van Wieshoofd vermoord aan in het riante huis. Het personeel
was weg uit de stad en kan geen aandeel hebben in de moord. Maar wie wel?
Alle familieleden, vrienden en bekenden van de baron worden uitgenodigd voor een diner om uit
te vinden wie de moord gepleegd heeft. Het is zeker dat de moordenaar onder de gasten zal zijn.
Misschien komen er ook politieagenten.
Dit moordspel bestaat uit vier rondes. Vooraf krijgen alle genodigden het verhaal opgestuurd en
de spelregels, daarnaast krijgt iedereen een beschrijving van het karakter, inclusief kledingtips.
Het begin van het spel bestaat uit een kennismaking. Daarna volgen vier rondes (ook erg geschikt
voor tijdens een etentje) waarin iedereen telkens een rondekaart krijgt met informatie en
opdrachten. Per ronde wordt er steeds meer duidelijk, maar ook wie de moord heeft gepleegd?
Speel dit spel om het uit te vinden. Spanning en plezier gegarandeerd!
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Handleiding
Beste organisatie,
Het spelen van dit spel is erg leuk en het spreekt voor zich, dus een simpele handleiding.
-

Stuur de uitnodiging en de spelregels per mail naar alle genodigden toe. Vervang alles
wat onderstreept is door uw gegevens.
Stuur alle spelers individueel hun eigen karakter toe.
Er zijn vier rondes. Per karaker ziet u telkens vier rondes met informatie en opdrachten.
Print dit op losse briefjes en schrijf op de achterzijde goed de naam van het karakter.
Geef bij binnenkomst iedereen een naamkaartje.
Houd de welkoms toespraak
Laat de gasten kennis maken met elkaar
Deel dan telkens iedereen een briefje uit (Ronde 1 t/m Ronde 4).
Laat alle gasten aan het einde raden wie de moord heeft gepleegd en waarom. Indien er
ook agenten zijn wordt hen daarna hetzelfde gevraagd.
Wil de echte moordenaar nu opstaan …

Benodigdheden:
- Zorg dat u een kandelaar + handschoen heeft
- Leg een sleutelbos op de tafel
- Stok kaarten
- Print alle relevante documenten (testament 2x en kassabon 1x)
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Uitnodiging
Beste vrienden en familieleden,
Hedenochtend (datum) hebben wij de heer des huizes Baron Dhr. Van Wieshoofd levenloos
aangetroffen onder aan de trap van adres. Naast hem lag een kandelaar, besmeurd met bloed. Het
is duidelijk dat Baron Dhr. Van Wieshoofd is vermoord.
Zoals u wellicht weet zijn wij (het personeel van Dhr. Van Wieshoofd) op datum – 1 dag om
15:00 naar de opnames van Tussen Kunst en Kitsch gegaan om een aantal schilderijen te laten
taxeren. Omdat de opnames pas zo laat waren afgelopen hebben wij in een verre stad gelogeerd.
Wij hebben voor Dhr. Van Wieshoofd een maaltijd klaar gemaakt die hij zou nuttigen alvorens
naar schilderles te gaan. Helaas heeft hij zowel de maaltijd, als de schilderspullen niet meer
aangeraakt.
Wij nodigen u graag uit om morgenavond (om 17:00) bij ons te komen dineren om de moord op
te lossen. Wij nodigen alle bekenden van Dhr. Van Wieshoofd uit, dan zit de dader er zeker
tussen.
Volgende week zal Dhr. Van Wieshoofd worden bijgezet in het familiegraf zodat hij wordt
herenigd met zijn vrouw die in 1999 is overleden.
Met trieste groeten,
Het personeel
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Gastenlijst
Bob van Wieshoofd, zoon van Van Wieshoofd, 50 jaar
Claudia Kant – Van Wieshoofd, dochter van Van Wieshoofd, 48 jaar
Jules Kant, man Claudia, schoonzoon van Van Wieshoofd, 52 jaar
Eagle van Wieshoofd, zoon van Van Wieshoofd, 25 jaar
Roderick van V tot V, jachtvriend, 76 jaar
Truus Canvas, 48 jaar, schildervriendin
Birdie van Putten, golfvriendin, 70 jaar
Dini van der Straat, de buurvrouw, 68 jaar

Zichtversie

Peter de Jong, gemeenteambtenaar, 44 jaar

Natasja van het Kamp, thuishulp/verzorger, 36 jaar
Bert-Maarten Wachter, autodealer, 45 jaar
Petra Wachter, vrouw van Bert-Maarten, 28 jaar
Andre Akker, buurman van Dini en dus bijna buurman van Van Wieshoofd, 49 jaar
Ans Akker, getrouwd met Andre, bijna buurvrouw van Van Wieshoofd, 49 jaar
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Spelregels
-

Houd uw personage nog geheim voor uw reisgenoten. U mag attributen meenemen om
uw rol beter te spelen.

-

U krijgt een persoonlijke mail met uw personage erin. En of u de moordenaar bent.
Probeer u alvast geestelijk voor te bereiden 

-

Bij binnenkomst krijgt u van de gastheer en ~vrouw een naambordje, omdat niet iedereen
elkaar kent.

-

U krijgt, tijdens het spel, 4x een briefje met informatie en opdrachten.

-

Voer alle opdrachten uit, anders kan het spel in de war raken. De opdrachten mag je per
ronde in willekeurige volgorde uitvoeren. Als je moet liegen over bepaalde zaken moet je
dat doen natuurlijk.

-

Let goed op alle dingen die zich in de woonkamer afspelen, allerlei gebaren, gesprekken,
of mensen die in zichzelf praten, kunnen van belang zijn.

-

Je mag improviseren natuurlijk, maar wel in het verlengde van het karakter. In eerdere
ronden aangegeven standpunten blijven gedurende het spel gelden, tenzij anders vermeld.

-

Voer de opdrachten uit. Blokkeer andere spelers niet.

-

Aan het einde moet iedereen raden wie de moordenaar is.

-

Het personeel weet niet meer dan de gasten, zij staan een beetje buiten het spel. Zeker is
dat zij het niet gedaan kunnen hebben.

-

Zorg ervoor dat niemand uw briefjes met opdrachten ziet
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Karakters
Bob van Wieshoofd
Zoon van Van Wieshoofd, 50 jaar
Kledingtip: sjaaltje, pot gel (haar in scheiding)

Jij bent NIET de moordenaar!

Jij bent de oudste zoon van Van Wieshoofd. Je hebt een jongere zus, Claudia. En dan is er ook
nog Eagle, het nakomertje. Omdat jij de oudste zoon bent, vind jij jezelf erg belangrijk. Je hebt
op zich een goede relatie met je zusje, maar met Eagle kun je niet goed opschieten. Hij is zo

Zichtversie

anders dan jij! Jij houdt van traditionele zaken zoals jagen, schilderen, kunst, muziek en eten.
Wat dat betreft ben je net je vader. Truus Canvas mag je ook niet zo, echte middenklasse dus niet
zo geliefd bij jou.

Ongeveer twee weken geleden heb jij je vader voor het laatst gezien. Je hebt toen samen met hem
gegeten in de stad. Jullie hebben geen belangrijke zaken besproken tijdens het eten.

Jij bent directeur van een grote scholengemeenschap, maar dat is eigenlijk onder jouw stand. Ook
al ben je dol op je vader, je vindt het niet heel erg dat hij is overleden. Jij hebt immers bedongen
dat je de helft van de grond krijgt. Jouw zus Claudia en broertje Eagle krijgen allebei een kwart.
Tenminste… als dit nog zo in het testament staat.

Je bent rustig, introvert, belezen en sociaal.
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Peter de Jong
Gemeenteambtenaar, 44 jaar

Zichtversie

Kledingtip: brilletje, stropdas

Jij bent de moordenaar!

Zichtversie
Je bent redelijk gestrest in je privéleven. Jouw vrouw heeft je een jaar geleden verlaten (met jullie
twee kinderen). Je rookt, drinkt, maar bovenal, gokt meer dan goed voor je is. Al jouw spaargeld
heb je verspeeld en je pokert veel op internet. Je hebt daarmee flinke schulden opgebouwd.

Het dossier van Van Wieshoofd heb jij in je beheer. De gemeente wil graag een deel van de
grond opkopen als Van Wieshoofd komt te overlijden. In de eerste plaats komt er achter over het
erf een fietspad te liggen wat erg belangrijk is voor de gemeente. Ten tweede wil de gemeente op
het linkerdeel van het erf een winkelcentrum voor de buurt gaan bouwen. Dit is erg belangrijk
voor de omgeving. Jij moet dit regelen voor de gemeente. Als dat lukt word jij teamleider, wat
veel salarisverhoging met zich meebrengt. Je ziet dit als een nieuwe start in jouw leven die
binnenkort aanbreekt.

Je bent op 26 oktober 2011 om 16.00 uur op bezoek gegaan bij Dhr. Van Wieshoofd om wat
kadastrale zaken door te nemen. Die ochtend heb je veel geld verloren met pokeren op internet.

Zichtversie

Je zit er helemaal doorheen. Je bent boos op alles en iedereen. Je vindt dat de erfenis snel
geregeld moet worden. De heer van Wieshoofd wordt oud en het zou zomaar eens kunnen
gebeuren.

Geheel tegen de verwachtingen en afspraken in zegt Dhr. Van Wieshoofd dat hij wil afzien van
het verkopen van de grond aan de gemeente. Hij heeft dit nog niet in het testament staan, maar
wil dit wel gaan doen. Op dat moment wordt alles je teveel. Het wordt je zwart voor de ogen en
je ziet je leven ineenstorten. Als de heer Van Wieshoofd de trap afloopt zie je opeens de
kandelaar staan. In een vlaag van verstandsverbijstering pak je de kandelaar en sla je Van
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Wieshoofd op zijn hoofd. Je bent meteen weggegaan en hebt de deur achter je dichtgetrokken.
Thuis heb je een film gekeken.

Uiteraard zie je een beetje op tegen het diner. Maar als je niet gaat, valt dat heel erg op. Niemand
weet dat jij die middag een afspraak had met Van Wieshoofd. En niemand weet af van jouw
privéproblemen. Echter, je zit wel slecht in je vel op de avond van het diner. Mensen kennen jou
als een serieuze, droge, punctuele ambtenaar. Dat ben je ook en dat speel je ook. Echter, naarmate
de avond vordert, word je steeds zenuwachtiger. Je bijt af en toe op je nagels en doet misschien
weleens wat raars.

Je vindt het moeilijk om te liegen. Maar dat doe je natuurlijk wel. De verdenkingen zullen zeker
niet op jou vallen in het begin. Maak daar gebruik van en probeer de verdenking op iemand
anders te richten. In het begin ben je een standaardambtenaar, maar naarmate de avond vordert,
krijg je het steeds benauwder.
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Claudia Kant – Van Wieshoofd
Dochter van Van Wieshoofd, 48 jaar
Kledingtip: raar petje, sjaaltje

Jij bent NIET de moordenaar!

Jij bent de dochter van Van Wieshoofd. Je hebt een oudere broer, Bob. En ook heb je een jongere
broer, Eagle. Met Bob kun je redelijk goed opschieten. Eagle echter is wat moeilijker. Maar ja, je
maakt er maar het beste van.

Je bent getrouwd, maar hebt geen kinderen. Dat is maar goed ook want je bent geen typische

Zichtversie

moeder. Eerlijk gezegd, kijk je ook weleens naar andere vrouwen. Maar ja, in zo’n familie is dat
natuurlijk not-done.

Je werkt in een kunstgalerie. En bent daar verantwoordelijk voor de in- en verkoop van
schilderijen. Je exposeert ook het werk van Truus Canvas. Echte kwaliteit en je mag haar graag.
Maar Truus komt uit de middenklasse en is daarom niet geliefd bij je broers. Je hebt de liefde
voor kunst ook van je vader. Het gaat je erg aan het hart wat er met hem is gebeurd. Jij bent niet
zo op het geld. Je vindt het ook ontzettend vervelend dat er in jouw familie zo vaak gedoe is om
geld. En altijd dat eeuwige gezeur om het testament. Je wordt er doodmoe van. Je hebt je er al
lange tijd niet mee bemoeid.

Je bent introvert in gedrag, ietwat mannelijk en ook een beetje lomp. Daarentegen ben je zeer
extravert in uiterlijk en draag je altijd rare kleding. Eigenlijk ben je niet een typische vrouw. Je
hebt wel het hart op de goede plaats!

Je hebt jouw vader afgelopen weekend nog gezien. Toen maakte hij een wat afwezige indruk.
Maar ja, dat deed hij wel vaker. Daarom heb je er toen niet al te veel aandacht aan besteed.
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Jules Kant
Man Claudia, schoonzoon van Van Wieshoofd, 52 jaar
Kledingtip: alles goed, wel beetje netjes

Jij bent NIET de moordenaar!

Je bent getrouwd met Claudia en schoonzoon van Van Wieshoofd. Je voelt zich niet echt
thuis in de familie. Of dat aan Claudia ligt (die de laatste tijd steeds afstandelijker lijkt te
worden richting jou) of aan de hele familie snapt je niet.

Claudia en jij hebben geen kinderen. Eigenlijk zit jullie relatie al lange tijd in het slop. Je
denkt dat Claudia en minnaar heeft, maar wat maakt het uit; jij heeft immers ook een
minnares.

Op de avond van de moord was jij ook bij jouw minnares.

Je houdt je tijdens het diner op de achtergrond en laat de familie het maar uitzoeken.

Je bent rustig, oplettend, en je zult blij zijn als je te zijner tijd uit deze familie weg kan gaan.
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Eagle van Wieshoofd
Zoon van Van Wieshoofd, 25 jaar

Zichtversie

Kledingtip: petje, voetbalsjaal

Jij bent NIET de moordenaar!

Jij bent de jongste zoon van Van Wieshoofd. Echt een nakomertje. Je hebt nog een oudere broer,
Bob. En een oudere zus, Claudia. Eigenlijk kun je met allebei niet goed opschieten. Met je zus
kun je af en toe nog wel praten, maar alleen als het echt moet. Met je broer Bob heb je vaak
flinke ruzie. Hij is ook zo anders dan jij.

Jij bent erg sportief. Je houdt van duiken, tennis, golf en vooral voetbal. Je gaat wel eens golfen
met je vader. Met je moeder, die 12 jaar geleden overleden is, kon je eigenlijk ook niet goed
opschieten. Het lijkt wel of iedereen anders is dan jij. Behalve je vader dan.

Je werkt als docent op een school. Maar wel op een andere school dan waar je broer Bob
directeur van is. Je moet er niet aan denken om bij hem te moeten werken. Je bent erg technisch
en geeft ook het vak techniek. Kinderen onderwijzen is je lust en je leven, ook al ben je pas net
begonnen.

Je hebt je vader drie weken geleden voor het laatst gezien. Toen hebben jullie samen gegolfd met
mevrouw Van Putten. Dat was erg leuk. Je kunt goed opschieten met haar. Truus Canvas is niet
zo geliefd bij je. Zij komt uit de middenklasse.

Jij bent sportief, joviaal, sympathiek en recht door zee.
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Roderick van V tot V
Jachtvriend, 76 jaar
Kledingtip: hoed, sigaar, brilletje

Jij bent NIET de moordenaar!

Je bent een jeugdvriend van Van Wieshoofd. Jullie gaan vaak samen jagen. Je komt uit een goede
familie. Maar het onderhoud van je landgoed kost erg veel geld. Je hebt al vaak stukken land
moeten verkopen om alles te kunnen bekostigen. Financieel gaat het niet goed. Je laat dit
natuurlijk

niet

merken,

maar

je

liegt

niet

als

er

naar

gevraagd

wordt.

Afgelopen dinsdag heb je voor het laatst met Van Wieshoofd gejaagd. Toen zijn jullie met ruzie
uit elkaar gegaan. Tijdens het jagen heb je gevraagd of hij geld aan je wilde lenen. Van
Wieshoofd wilde dit echter niet doen. En dat terwijl jullie goede vrienden zijn!

Thuis volgde er een verhitte discussie, je hebt toen de kandelaar vastgepakt en ermee gezwaaid.
Je vingerafdrukken staan er dus duidelijk op. Het personeel en de thuishulp Natasja hebben de
ruzie gehoord. Je hebt niets met de moord te maken, maar je bent er niet gerust op datje buiten
schot blijft!

Je laat je echter niet zomaar uit het veld slaan. Je bent een strijder. Je bent trots, een beetje
arrogant, oud geld. Je hebt overigens een oogje op Natasja. Dochter Claudia vind je maar niets.
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Truus Canvas
Schildervriendin, 48 jaar
Kledingtip: bloem in het haar, roze lippenstift, kleurrijke ketting

Jij bent NIET de moordenaar!

Zichtversie
Elke week ga jij schilderen met Van Wieshoofd. Dat doe je al ongeveer 8 jaar. Ondanks het
leeftijdsverschil zijn jullie goede vrienden. Jullie hebben dezelfde smaak.

Je komt uit een normale middenklasse familie. Desondanks kun je goed opschieten met Van
Wieshoofd. Je bent rustig, bedachtzaam, artistiek en zorgzaam. Je hebt enige distantie van de
zoons van Van Wieshoofd. Je wilt je niet teveel bemoeien met het familieleven. Bovendien heb je
het gevoel dat zij jou minderwaardig vinden omdat jij uit de middenklasse komt. Met de dochter
van Van Wieshoofd heb je wel een goede band, zij exposeert jouw werk.

Toen van Wieshoofd niet kwam opdagen op de schildercursus, heb je geen actie ondernomen.
Hier baal je heel erg van, helemaal nu je weet wat er is voorgevallen die avond.

Twee weken geleden heb jij de kandelaar aan Van Wieshoofd gegeven. Dit kun je maar beter
verzwijgen. De familie mag jou niet zo, omdat je niet uit een goede familie komt. Je kunt je het
beste een beetje rustig houden, dan ben je het minst verdacht.
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Birdie van Putten
Golfvriendin, 70 jaar
Kledingtip: deftig sjaaltje, handtasje

Jij bent NIET de moordenaar!

Zichtversie

Jij bent de golfvriendin van Van Wieshoofd. Vroeger heb je zelfs een relatie gehad met hem.
Hieruit is Eagle geboren. Dit heb je al die tijd geheim gehouden! Je speelt wel met de gedachte
om dit te onthullen. Maar je hebt met jezelf afgesproken dat je dat pas doet als Van Wieshoofd is
overleden. Bij goed weer golf je elke week. Ook ga je weleens op golfvakantie. Eagle gaat soms
ook mee golfen. Het talent heeft hij duidelijk niet van een vreemde.

Je bent een zorgzaam type. Je vindt het belangrijk dat iedereen genoeg te drinken heeft. Je
bemoeit je hier ook telkens mee. En schenkt te pas en te onpas de gasten bij. Je bent altijd bezig
met het inrichten van huizen, gevraagd en ongevraagd verzet je dingen. Dat doe je zelfs tijdens
een diner.

Je bent zorgzaam, sociaal, een kwebbelkont en gezellig. Je hebt Van Wieshoofd drie weken
geleden voor het laatst gezien. Toen heb je gegolfd samen met Eagle.
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Dini van der Straat
Buurvrouw, 68 jaar
Kledingtip: opvallende bril, pet

Jij bent NIET de moordenaar!

Jij bent de buurvrouw van Van Wieshoofd. Jullie deden af en toe dingen voor elkaar. Zoals het
bewateren van de planten tijdens vakanties.

Je hebt gehoord dat Van Wieshoofd van plan was een stuk van zijn grond te verkopen aan de
gemeente. Jij bent daar niet zo blij mee omdat er dan allerlei activiteiten naast jouw terrein gaan
plaatsvinden. Je bent bezorgd over wat er nu met de grond gaat gebeuren. Die zorgen mag je
tijdens het diner best delen met de rest van het gezelschap.

Je houdt wel van een borrel. Meestal begin je tijdens de lunch al met een lekkere sherry.

Begin van deze week heb je Van Wieshoofd voor het laatst gezien, maar je weet niet meer
precies wanneer. Je hebt de afgelopen periode ook vaak ruzie gehoord bij Van Wieshoofd. Daar
waren zowel mannen als vrouwen bij betrokken. Als dit gevraagd wordt, vertelt u dit eerlijk aan
de anderen. Op de avond van de moord had u veel gedronken, u heeft niets gehoord en bent op
tijd naar bed gegaan.
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Natasja van het Kamp
Thuishulp/verzorgster, 36 jaar

Zichtversie

Kledingtip foute haarband, gouden ketting

Jij bent NIET de moordenaar!

Jij bent de thuishulp van Van Wieshoofd. Je woont in een rijtjeshuis in een arm deel van de stad.
Je bent getrouwd met een man die werkloos is.

Jij werkt al vijf jaar voor baron Van Wieshoofd. Je bent een tikje ordinair, maar je hebt wel het
hart op de goede plaats. Je bent betrouwbaar, erg recht door zee en zegt waar het op staat. Een
echte flapuit.

Je hebt wel meegekregen dat er de afgelopen tijd veel ruzie is geweest in huize Van Wieshoofd.
Samen met het personeel heb je Van Wieshoofd en Roderick horen ruzie maken. Dat was ergens
afgelopen week.

Je hebt Van Wieshoofd woensdag voor het laatst gezien. Toen was alles normaal.
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Bert-Maarten Wachter
Autodealer, 45 jaar
Kledingtip nieuw geld, netjes maar wel beetje fout / ordinair.

Jij bent NIET de moordenaar!

Zichtversie
Je vader was altijd Jaquardealer in het dorp van Van Wieshoofd en jij hebt de zaak enkele jaren
geleden overgenomen. Je bent recent getrouwd met Petra, maar alleen omdat ze net zwanger is
(dit weet niemand nog, alleen die moeder van Petra). Jullie relatie begon niet echt soepel en je
hebt Petra wel eens geslagen in een vlaag van woede. Dit heb je nu veranderd, alleen komt Petra
er nog wel vaak op terug, tot grote irritatie van jou.

Toen jij de autozaak overnam heb je besloten om de Jaguars eruit te doen en je te specialiseren op
BMW’s. Dit merk vind jij veel sportiever en Jaguars vind je “voor oude lullen”. Hierdoor heb je
veel klanten verloren, onder andere Roderick van V tot V en Birdie van Putten. Gelukkig is Van
Wieshoofd je wel trouw gebleven.

Jij hebt Van Wieshoofd vorige maand nog een nieuwe auto verkocht (een BMW 7-serie) en je
vraagt je nu wel af wie dit gaat betalen. Dat is voor jou ook reden om naar dit feestje te komen.

Gisteravond was je thuis en heb je met Petra televisie gekeken. Normaal ben je altijd in het café
op die avond, maar Petra was misselijk (door de zwangerschap) en wilde dat je bij haar bleef. Dat
heb je gedaan. Wel vervelend, want in het café biljart je altijd met Andre Akker, de buurman van
Dini, nu moet je een smoesje verzinnen.
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Andre Akker
Buurman van Dini, bijna buurman van Van Wieshoofd dus, getrouwd met Ans, 49 jaar.

Zichtversie

Kledingtip alternatief, geitenwollen sokken en sandalen

Jij bent NIET de moordenaar!

Jij en Ans wonen nog niet zo lang in deze (goede) buurt. Jullie voelen je niet echt thuis, omdat
jullie eigenlijk meer van alternatief houden. Toch hebben jullie besloten om dit mooie huis te
kopen. Jullie hebben geen kinderen.

Jullie zijn erg op jezelf. Je kent Van Wieshoofd wel en je maakte af en toe wel eens een praatje
met hem. Geld verdienen vind je niet belangrijk, maar daar heb je nooit echt wat van gezegd. Het
is in jouw optiek belangrijker om vriendelijk te zijn.
Je kijkt met weemoed terug op de jaren 70, toen “peace” nog gewoon was. Gisteravond heb je
weer eens een joint gerookt, wat niemand weet, behalve Ans. Dit mag ook niet bekend worden,
stel je voor in deze buurt! Je bent gisteren niet naar het cafe geweest, op je vaste avond. Dat is
wel onhandig want normaal speel je altijd biljart met onder andere Bert-Maarten. Daar moet je je
nog uit zien te praten…

19

Ans Akker
Buurvrouw van Dini, bijna buurvrouw van Van Wieshoofd dus, getrouwd met Andre, 49 jaar.
Kledingtip alternatief en gekke kleurrijke combinaties

Jij bent NIET de moordenaar!

Jij en Andre wonen nog niet zo lang in deze (goede) buurt. Jullie voelen je niet echt thuis, omdat
jullie eigenlijk meer van alternatief houden. Toch hebben jullie besloten om dit mooie huis te
kopen. Jullie hebben geen kinderen.

Eigenlijk heb je een hekel aan deze buurt, maar woon je alleen hier omdat Andre dat graag wil.
Als het aan jou lag woonde je liever in het bos om je eigen groente te verbouwen.

Je hebt ervoor gezorgd dat er kippen zijn, Dini is hier niet blij mee.

Gisteravond heb je samen met Andre een joint gerookt en zijn jullie thuis gebleven. Andre heeft
zelfs zijn biljartavond afgezegd. Normaal speelt hij met Bert-Maarten. Dat komt nu wel onhandig
uit.
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Petra Wachter
Getrouwd met Bert-Maarten, 28 jaar

Zichtversie

Kledingtip nieuw geld, tijgerprints, grote zonnebril

Jij bent NIET de moordenaar!

Je bent vorig jaar Bert-Maarten tegengekomen en vrij snel bij hem ingetrokken, zonder dat je
ouders dat wisten. Die relatie begon niet echt makkelijk en Bert-Maarten heeft jou wel eens een
klap gegeven toen. Daar kun jij nog steeds erg kwaad over worden als je daar aan terugdenkt.

Jullie zijn recent getrouwd omdat je zwanger bent. Dit weet nog niemand en dit mag ook
niemand weten. Het is het geheim van jou en Bert-Maarten.

Je bent best gelukkig met je relatie, maar je mist je oude vrienden enorm. Je hebt ook veel
getwijfeld aan de stappen die je hebt genomen, maar nu je zwanger bent is er geen weg terug
meer mogelijk.

Je houdt er een dure levensstijl op na die Bert-Maarten lastig kan financieren. Maar jij verwacht
dat een man gewoon genoeg geld inbrengt. Gisteravond waren jullie thuis omdat jij niet zo lekker
was. Normaal gaat Bert-Maarten op die avond altijd naar het café met Andre Akker, de buurman,
dat komt nu wel erg vervelend uit.
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Politieagenten
Meerdere gasten. Je kunt de politieagenten ook in groepjes van 3 of 4 agenten laten werken. Wijs
dan een chef aan die de groepjes leidt. Alleen de chefs van de verschillende groepjes mogen
optreden als informatie uitwisselaars met andere groepjes. De agenten mogen wel in de groep met
elkaar spreken, maar niet met agenten van andere groepjes.

Kledingtip: formeel, donkerblauw. Mag met pet. Bij meerdere teams 1 kleur per groep afspreken
(rode agenten, blauwe agenten, gele agenten et cetera).

Jij bent –vanzelfsprekend- NIET de moordenaar.

In elke ronde praat u met minimaal 1 en maximaal 2 gasten.

U legt uw oor regelmatig te luisteren bij de verschillende gesprekken die gaande zijn.

Indien er meerdere agenten zijn mag u 2 keer met een collega praten. Let wel op: u wilt de zaak
oplossen, en wilt niet dat uw collega met de eer gaat strijken. Probeer zoveel mogelijk te weten te
komen, maar geef niet alles weg….

Politieagenten liegen niet!

Op het einde wordt u gevraagd wie de moord heeft gepleegd. Omschrijf wat u denkt en waarom.
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Welkoms-speech
Door iemand van het personeel

Welkom familie, vrienden en bekenden van Baron Dhr. Van Wieshoofd,
Fijn dat u allen gekomen bent.
Het is een droevige dag. Na een vol en vruchtbaar leven is gisteren een einde gekomen aan het
leven van Baron Dhr. Van Wieshoofd. Het is echter positief dat we vandaag de moordenaar van
Van Wieshoofd zullen ontmaskeren.
Voordat we beginnen zou ik iedereen willen vragen om zichzelf in deze groep voor te stellen.
Tot slot merk ik op dat ik het buitengewoon prettig zou vinden als de moordenaar vanavond
bekend wordt.
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Rondekaartjes
Bob van Wieshoofd
Ronde 1
- Je verdenkt Eagle. Hoor hem uit over waar hij was die avond.
- Je zou eigenlijk die avond bij je vader langsgaan om iets zakelijks te bespreken, maar je
vader belde en maakte een zenuwachtige indruk. Als iemand naar jouw geplande afspraak
vraagt, kun je beter ontkennen.
- Je bent je huissleutels kwijt. Vraag 2 mensen of ze een sleutelbos hebben gevonden.
Probeer vervolgens de bos te onderscheppen door te zeggen dat je ze wel even opruimt.
Ronde 2
- Je komt erachter dat de kandelaar van de moord twee weken geleden door jou is
vastgehouden. Staan vast veel vinderafdrukken op! Voorkom dat ze hier naar op zoek
gaan.
- Vraag Natasja of zij verdachtmakingen heeft. Als zij wat noemt, vertel dat dan aan 2
mensen door.
- Je hebt het testament gevonden. Leg dit ergens neer.
Ronde 3
- Je weet dat Truus normaal altijd belt als Van Wieshoof niet op de les komt. Waarom heeft
ze dat nu niet gedaan? Vast met een reden. Zij is verdacht hierdoor. Bespreek deze
gedachte onopvallend met Birdie en ook met Roderick.
- Je bent geïrriteerd over Eagle, vraag hem nogmaals waar hij was donderdag.
Ronde 4
- Probeer te voorkomen dat bekend wordt wat in het testament staat. Uiteindelijk lukt het je
niet en zal het testament hardop worden voorgelezen.
- Je denkt dat Peter een belang heeft bij de schenking van de grond aan de gemeente.
Onderzoek dit. Misschien het personeel meer?
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Peter de Jong

Zichtversie

Ronde 1
- Je bent natuurlijk niet verdacht. Je alibi is dat je thuis was en televisie hebt gekeken. Laat
links en rechts een verdenking vallen op Bob.
- Speel de onschuldige buitenstaander.
- Vraag Roderick hoeveel grond hij eigenlijk heeft.
Ronde 2
- Uiteraard ben je tegen het onderzoeken van vingerafdrukken.
- Biecht aan 2 mensen op dat je veel geld hebt verloren in het casino en dat je recent
gescheiden bent.
- Loop 2x weg uit een gesprek en ga naar het toilet. Zeg dit desgevraagd eerlijk.
Ronde 3
- Het lijkt erop dat Truus geen goed excuus heeft. Gooi wat olie op het vuur om haar verder
verdacht te maken.
- Doe 1 lamp uit, of dim deze sterk. Geef als reden dat je het licht te fel vindt.
- Vraag 3 mensen of ze met je willen pokeren. Het etentje is veel te saai. Via het personeel
kun je een spel kaarten krijgen.
Ronde 4
- Je hebt het gevoel dat de verdenking op jou gericht raakt. Nog eventjes en dan is het eten
voorbij! Doe nonchalant als dat nog lukt. Je wordt wel steeds zenuwachtiger.
- Je zou willen dat het etentje voorbij is. Zet de klok een uur vooruit en kondig aan dat je
weg moet.
- Geef toe dat je deze week nog naar Van Wieshoofd zou gaan.

Zichtversie
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Claudia Kant –Van Wieshoofd
Ronde 1
- Jij was op de avond van de moord bij je minnaar (een vrouw). Zwijg daarover, verzin een
smoes.
- Je broer Bob had een afspraak met je vader die avond van de moord. Dit weet je zeker.
Vertel dit aan 3 mensen door.
Ronde 2
- Je vindt Dini maar irritant, ze wil elke keer maar meer drinken. Je zegt er wat van. Vraag
Dini waar ze was op de avond van de moord.
- Die Roderick vind je maar een enge viezerd. Verspreid rond dat je hem verdenkt. Hij zal
vast veel geld van je vader erven.
- Pak een boek uit de kast en ga 5 minuten lezen. Pffff…wat een gezeur allemaal hier.
Ronde 3
- Let op Roderick. Als hij iets raars doet confronteer je hem daarmee.
- Sluit je aan bij de oproep van Dini. Vraag in de groep of Truus de moordenaar is.
- Je bent recent op reis geweest met je liefdesvriendin, daardoor was je maandag niet bij je
vader. Verzin een slechte smoes als mensen hier naar vragen.
Ronde 4
- Wat doet Peter hier eigenlijk? Vraag het hem. Hij is toch geen familie.
- Je vindt het gek dat Natasja gebeld wordt voor een interview, waarom? Confronteer haar
hiermee.
- Je wordt heel boos om de reactie van Natasja op jouw confrontatie, wat denkt ze wel niet.
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Jules Kant
Ronde 1
- Vraag Natasja waar zij donderdag was
- Je hebt het niet naar je zin, vertel tegen 3 mensen dat je liever weg wilt
- Vraag Birdie naar haar geheim
Ronde 2
- Vraag Roderick of je geld van hem kunt lenen
- Houdt Birdie in de gaten
- Er zwerft een testament rond weet je. Probeer dit op te sporen en te lezen
Ronde 3
- Hoor Eagle uit over wie hij verdenkt
- Vraag 2 keer luidruchtig om drank
- Verzet de kandelaar naar ergens uit het directe zicht. Gebruik niet je blotew handen ivm
- vingerafdrukken!
Ronde 4
- Vraag Peter hoe het met hem gaat
- Zeg vijf minuten niets
- Zou van Wieshoofd van plan zijn geweest het testament te veranderen? Bespreek dit
met 2 mensen
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Eagle van Wieshoofd
Ronde 1
- Je hebt ruzie met je broer Bob. Je probeert hem te ontlopen. Als hij je aanspreekt geef je
kort antwoord en stel je bij elke vraag die je krijgt een vraag terug.
- Onthul dat je Claudia hebt zien lopen met een andere vrouw. Vertel 2 mensen dat je denkt
dat ze lesbisch is.
- Als iemand naar jouw geplande afspraak vraagt, ontken je dit!
- Doe ongemerkt een gordijn open of dicht.
Ronde 2
- Misschien moeten we vingerafdrukken gaan bekijken op de kandelaar. Overtuig 4 mensen
om mee te doen.
- Je verdenkt Roderick, hij zal vast geld erven. Vraag naar zijn financiële situatie.
- Je weet dat Bob het testament heeft. Houd hem in de gaten en probeer het testament te
bemachtigen.
Ronde 3
- Je hebt ineens erge hoofdpijn. Praat 5 minuten met niemand. Poeier iedereen af. En je
mag hier best bot in zijn.
- Bel zogenaamd met de meldkamer van 112, er zijn geen alarmtelefoontjes
binnengekomen. Deel deze info met 2 mensen.
- Je hebt wel zin in een spelletje als iemand er naar vraagt.

Zichtversie

Ronde 4
- Voorkom dat bekend wordt wat in het testament staat. Uiteindelijk lukt het je niet en zal
het testament hardop worden voorgelezen.
- Er ontstaat een ruzie tussen je zus Claudia en Natasja. Zorg voor een oplossing en zorg
voor een goed einde.
- Je bedenkt je dat je Peter die week nog hebt gezien bij de buurman. Wat gek, hij lijkt ook
zenuwachtig. Onderzoek dit.
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Roderick van V tot V
Ronde 1
- Je hebt een oogje op Natasja. Je vraagt haar of ze jou niet kan komen verzorgen.
- Van Wieshoofd zou gisteren toch met zijn zoons afspreken? Hij had het jagen afgezegd.
Vraag beide zoons hoe dit zit.
- Je zit financieel aan de grond. Hopelijk erf je van Van Wieshoofd. Als iemand hier naar
vraagt ben je er wel eerlijk over.
Ronde 2
- De dochter Claudia is een raar mens zeg. En ook zo onvrouwelijk. Als niemand de moord
wil toegeven heeft zij er vast iets mee te maken. Ze zal ook vast veel erven. Verspreid je
verdachtmaking rond aan 3 mensen.
- Je komt erachter dat de kandelaar van de moord een week geleden door jou is
vastgehouden. Staan vast vingerafdrukken op! Voorkom dat ze hiernaar op zoek gaan.
- Ontken dat je afgelopen dinsdag ruzie had met Van Wieshoofd als iemand er naar vraagt.

Zichtversie

Ronde 3
- Probeer ongezien een schilderij te ontvreemden
- Probeer de verdenking op Truus te laten komen. Waarom heeft ze niemand gebeld
donderdag? Verdacht!
- Je herinnert je dat Birdie in het verleden wat met de baron heeft gehad. Ze zal wel erg
verdrietig zijn. En wat lijkt Eagle toch op haar. Zou hij haar kind zijn? Vraag dit aan
Birdie.
- Klaag over het eten, waarom is er geen kaviaar.
Ronde 4
- Houd Peter in de gaten.
- Je bent blij en uitgelaten dat de verdenking niet meer op jou rust. Je hebt zin om luid een
lied te zingen. Wacht tot je gevraagd wordt.
- Had Van Wieshoofd de week voor de moord nog afspraken? Onderzoek dit. Misschien
weet het personeel meer.
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Truus Canvas

Zichtversie

Ronde 1
- Zeg dat Van Wieshoofd nooit een les oversloeg.
- Je hebt hem niet gebeld om te vragen waar hij bleef, verzin een smoes waarom niet.
- Je hebt sleutels zien liggen op de tafel, verspreid dit verdachte feit, misschien zijn ze van
de moordenaar.
Ronde 2
- Hoe zit het eigenlijk met het geld van Roderick? Vraag hem hiernaar. Als hij gaat erven
maakt hem dat verdacht. Zeg dit ook tegen andere gasten.
- Vraag Natasja of zij verdachtmakingen heeft. Als zij wat noemt, vertel dat dan aan 2
mensen door.
- Vraag 2 mensen of ze naakt voor je willen poseren (over een week), zodat je ze kunt
schilderen.
Ronde 3
- Je hebt toevallig vorige week die kandelaar aan Van Wieshoofd gegeven. De kassabon
met jouw gegevens zwerft nog ergens rond hier in het huis. Dit bewijs moet vernietigd
worden!
- Natasja krijgt dit bewijs in handen (door te praten of te stelen. Het bewijs zal namelijk een
aantal keer onbeheerd ergens liggen). Probeer het van haar te krijgen en gooi het weg.
- Je hebt je in een lastige positie gemanoeuvreerd. Als mensen je vragen of je iets met de
moord te maken hebt, begin je te stotteren.
Ronde 4
- Wat doet die Peter hier eigenlijk? Vraag het hem. Hij is toch geen familie.
- Had Van Wieshoofd de week voor de moord nog afspraken? Onderzoek dit. Misschien
weet het personeel meer!
- Je blijft wat stotterend praten als jij wordt ondervraagd.
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Birdie van Putten
Ronde 1
- Eagle is jouw zoon (samen met Van Wieshoofd). Dat is een groot geheim. Vertel dit aan
Eagle zonder dat iemand erachter komt. Moeder Van Wieshoofd die 12 jaar geleden is
overleden wist dit, maar hield het geheim en heeft Eagle als eigen zoon opgevoed. Eagle
mag dit niet doorvertellen.
- Van Wieshoofd had een afspraak met Bob die middag. Vraag hem ernaar. Zelf heb je een
alibi.
- Vraag Claudia of zij nog dingen weet over de afspraken van Van Wieshoofd op de avond
van de moord. Indien je iets hoort wat verdacht is, vertel je dat aan 2 mensen door.
Ronde 2
- Vraag Natasja of zij verdachtmakingen heeft. Als zij wat noemt, vertel dat dan aan 2
mensen door.
- Verzet wat items in de dinerzaal en ook per ongeluk het moordwapen.
- Je hebt op de golfclub gehoord dat Roderick helemaal aan de grond zit. Vertel dit terloops
aan twee mensen.
Ronde 3
- Je krijgt een interessant bewijsstuk in handen, laat dit aan 1 iemand zien en geef het
bewijsstuk aan Natasja.
- Ook Truus is verdacht, normaal belde ze altijd met Van Wieshoofd. Waarom nu niet?
Bespreek dit met Bob en met Roderick.
- Vraag Claudia hoe het afgelopen maandag was op het wekelijkse koffie-uurtje.

Zichtversie

Ronde 4
- Vraag aan twee mensen of ze het testament hebben gezien. Misschien heeft het personeel
het wel.
- Als je het testament in handen krijgt, vraag je stilte aan de groep. Vraag of iemand er
bezwaar tegen heeft, ga staan en lees het helemaal op. Constateer dat er recent niets is
veranderd.
- Geef het testament aan niemand anders dan aan Bob, de oudste zoon.
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Dini van der Straat
Ronde 1
- Vraag Truus of Van Wieshoofd vaker niet op schildercursus kwam.
- Hoor Birdie uit waar ze was op de bewuste avond?
- Vraag aan Natasja waar de drankkast is.

Zichtversie

Ronde 2
- Je hebt zin in een borrel. Vraag minimaal 3x luidruchtig of er hier nog wat te drinken is.
- Je was dronken op de avond van de moord, maar je doet hier geheimzinnig over.
- Zeg hardop dat je Roderick ruzie hebt horen maken met Van Wieshoofd.
Ronde 3
- Geef de planten water, ze staan er wat droogjes bij.
- Vraag hardop of we alsjeblieft stoppen met deze poppenkast! Wil de echte moordenaar
zich bekend maken?
- Als Roderick begint met klagen over het eten, klaag jij over de drank.
Ronde 4
- Houd Peter in de gaten.
- Je bent een beetje dronken aan het worden. Je hebt zin om te zingen. Vraag Roderick of
hij samen met jou een lied wil zingen.
- Vraag Peter waar hij was op de avond van de moord.

Zichtversie
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Natasja van het Kamp
Zichtversie
Ronde 1
- Vraag aan 3 familieleden waar het testament is.
- Roderick heeft een oogje op je. Jij hebt geen zin om hem te verzorgen, verzin een smoes.
- Je was woensdagmiddag nog bij Van Wieshoofd. Wat vreemd dat hij geen eetlust had
vond je.
- Je weet waar de drankkast is als iemand dit vraagt.
- Je vindt een sleutelbos op de bar. Vraag onopvallend rond van wie die zijn. Misschien wel
van de moordenaar. Sta de sleutels aan niemand af dan aan Bob. Maar hij mag er best wat
moeite voor doen!
Ronde 2
- Je verdenkt iemand en als het je gevraagd wordt geef je dit eerlijk toe met een reden.
- Je hebt Roderick afgelopen dinsdag flinke ruzie horen maken met Van Wieshoofd (samen
met Stefanie en Berend). Deel dit met de groep.
- Je vraagt rond of iemand anders een baan voor je heeft.
Ronde 3
- Je krijgt een bewijsstuk in handen. Dit is bedoeld voor een andere gast. Je laat deze gast
even flink zweten voordat je het uiteindelijk geeft. Ze mag er best wat moeite voor doen.
- Je vertelt aan minimaal drie mensen wat er op het bewijsstuk staat.
- Vraag waar Claudia was de afgelopen week, normaal kwam ze op maandag altijd langs.

Zichtversie

Ronde 4
- Je ontvangt een telefoongesprek op je mobiele telefoon. Acteer dit. Spring op en kondig
op luidde toon aan dat je daar bent om een interview af te geven aan de krant in verband
met de moord op Van Wieshoofd.
- Als iemand je confronteert met waarom je gebeld wordt voor een interview geef je aan dat
jij het dichtst bij Van Wieshoofd staat.
- Er ontstaat een ruzie tussen jou en Claudia.
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Bert-Maarten Wachter
Ronde 1
-

-

Ontloop Roderick van V tot V. Je gaat nu niet schijnheilig met hem vriendelijk doen
terwijl hij jou toen zo heeft laten vallen.
Je hebt een sleutelbos zien liggen op de schouw. Als deze weg is vraag je aan Natasja of
zij die heeft gezien. De sleutelbos is niet van jou zeg je, maar je kunt jouw echte
sleutelbos niet laten zien.
Vraag aan Eagle wie zijn ouders zijn. Weet hij dit zeker? Raar dat hij niet op zijn zus lijkt.

Ronde 2
- Vingerafdrukken onderzoeken vind je een goed idee.
- Andre komt met interessante informatie. Hierdoor lijkt jouw afwezigheid gisteren niet
meer relevant, zeg niet waar jij was gisteren.
- Verzet stiekem de kandelaar. Hoe verder hoe beter.
Ronde 3
- Je moet wel zorgen dat iemand die auto van Van Wieshoofd koopt. Er is maar 10%
aanbetaald. Probeer mensen te interesseren voor die auto.
- Zorg ervoor dat er andere muziek wordt gedraaid.
- Verspreid een roddel over iemand anders aan twee gasten die je nog weinig hebt
gesproken.
Ronde 4
- Je hebt een hekel aan mensen die zingen. Steek dit niet onder stoelen of banken, wat een
kinderachtig gekakel! Zouden ze iets te verbergen hebben?
- Vraag Truus of zij iets met de moord te maken heeft.
- Let goed op Natasja, is dit gesprek echt of acteert ze dit soms?
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Andre Akker
Ronde 1
- Vraag Petra waarom ze geen alcohol drinkt, dat is toch raar?
- Je kent Peter nog van een klusje bij de gemeente, wat doet hij hier? Vraag hem hiernaar.
- Verzin een belastende roddel over Eagle en vertel dit aan twee andere gasten door.
Ronde 2
- Zorg ervoor dat Ans niet begint over gisteravond. Als ze dat toch doet probeer je haar op
subtiele wijze het zwijgen op te leggen.
- Biecht nu maar eerlijk op aan Bert-Maarten waarom je er gisteren niet was.
- Vraag of er ook een testament is en wie dat heeft.

Zichtversie

Ronde 3
- Luister goed naar Bert-Maarten, probeert hij nu geld los te krijgen?
- Vraag waar Claudia was de afgelopen week, normaal kwam ze op maandag altijd langs
(zag jij vanuit je huis). Waar was ze deze week?
- Die drukte begint je op te breken. Vraag drie mensen of ze met jou een yoga-oefening
willen doen.
Ronde 4
- Je krijgt zin om lekker te zingen. Zijn er andere liefhebbers? Haak luidkeels aan indien
mogelijk.
- Biecht 1 geheim dat je weet op aan Roderick van V tot V.
- Vraag stilte en klaag over het eten. Begin een betoog dat het niet biologisch dynamisch is
en dat je daar fundamentele problemen mee hebt. Ga net zolang door met je tirade totdat
je tot stilte wordt gemaand.
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Ans Akker
Ronde 1
- Vraag Petra waarom ze geen alcohol drinkt. Laat je niet afschepen met een smoesje.
- Overtuig Petra dat Andre gisteren iets belangrijks te doen had en daarom niet met BertMaarten aan het biljarten was. Zorg ervoor dat niemand dit hoort en dat je het stiekem
doet!
- Vraag aan Roderick van V tot V waar hij gisteren was.

Zichtversie

Ronde 2
- Jij vindt dat mensen gewoon mogen weten dat jullie gisteren een joint gerookt hebben. Ga
hierover de discussie aan met Andre, schroom niet om dit luidruchtig te doen. Je vindt het
eigenlijk wel lekker om je flink te laten gaan.
- Vraag luidruchtig om drank.
- Flirt met Roderick van V tot V. Schroom niet om wat ervaringen uit de losse jaren 70 in te
brengen ….
Ronde 3
- Verzin een belastend feit over een andere aanwezige en verspreid deze roddel.
- Vraag Jules naar zijn werkzaamheden in het dagelijks leven.
- Ruil een kledingstuk met aan andere gast, verzin een smoes die niet verdacht is.
Ronde 4
- Je krijgt zin om lekker te zingen. Zijn er andere liefhebbers? Haak luidkeels aan indien
mogelijk. Je bent trouwens niet echt toonvast, maar meedoen is belangrijker dan zuiver
zingen vind je.
- Laat Andre maar even raaskallen over het eten. Als je het genoeg vindt maan je hem tot
stilte.
- Maak een snerende opmerking naar Andre als je hem terecht roept. Zorg ervoor dat het
pijnlijk is, maar niet belastend. Het blijft wel je man he?

36

Petra Wachter
Ronde 1
- Verzin een smoes waarom je geen alcohol drinkt. Hang bij drie verschillende mensen drie
verschillende smoezen op.
- Vraag aan Birdie van Putten waar zij gisteren was.
- Overtuig Ans dat Bert-Maarten gisteren iets belangrijks te doen had en daarom niet met
Andre aan het biljarten was. Zorg ervoor dat niemand dit hoort en dat je het stiekem doet!
Ronde 2
- Vingerafdrukken onderzoeken vind je een goed idee
- Vraag aan Peter waar hij telkens naartoe gaat.
- Ondervraag Claudia over haar vader en moeder. Wat raar dat zij zo weinig op Eagle lijkt
…

Zichtversie

Ronde 3
- Fijne muziek staat erop. Zorg ervoor dat deze muziek harder wordt gezet.
- Ken je Natasja nog van vroeger? Hoor haar uit over haar jeugd.
- Klaag over het eten, dit soort hapjes lust je niet.
Ronde 4
- Het lijkt of Roderick van V tot V ook wel lekker wat geld tot zijn beschikking heeft. Hoor
hem hierover uit. Wil hij misschien zijn creditcard aan je uitlenen? Wat moet je daarvoor
doen?
- Je gevoel zegt dat Peter nogal een vreemde vogel is. Vertel dit aan Birdie.
- Vertel een verzonnen geheim aan 2 gasten die je nog weinig hebt gesproken.
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Personeel
Ronde 2
- Vertel dat Roderick afgelopen dinsdag ruzie had met Van Wieshoofd.
- Geef het testament aan Bob.
- Zeg er wat van als Birdie het moordwapen verzet.
Ronde 3
- Geef het bewijsstuk (kassabon) aan Birdie
- Geef een spel kaarten aan Peter.

Zichtversie

Ronde 4
- Weet dat Peter langs zou komen om zaken te bespreken inzake het kadaster. Baron van
Wieshoofd wilde het testament wijzigen. Hij zag tegen het bezoek op.
- Geef een kopie van het testament aan Birdie als hij erom vraagt.
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Naamkaartjes

Bob van Wieshoofd

Peter de Jong

Zichtversie

Claudia Kant - Van Wieshoofd
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Jules Kant

Eagle van Wieshoofd

Roderick van V tot V
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