
Uitnodiging

John Donkervoort
60 jaar

Binnenkort word ik 60 jaar. Mijn vrouw Kiki 
en ik willen dat graag met een select 

gezelschap vieren. We zien je graag verschijnen 
hier op ons monumentale landgoed.

We zullen eerst toasten en daarna aan tafel 
gaan om van een heerlijk diner te genieten. Het 

wordt vast een bijzondere avond! 

Jo h n & Ki k i 
     Do n k e r v o o r t
Jo h n & Ki k i 

     Do n k e r v o o r t
Jo h n & Ki k i 

     Do n k e r v o o r t
Jo h n & Ki k i 

     Do n k e r v o o r t

Ga naar de personages

Gast

Locatie

Tijd

Personage

Datum



John donkervoort

Personage: familiehoofd en jarige job

Leeftijd: 60

Beroep: mediamagnaat

Uiterlijk: knappe man in smoking

Bijzonderheden: is niet vies van een wedden-
 schap of gokje , wijnkenner

Karakter: intelligent, ambitieus en 
 gedreven

Favoriete uitspraak: Succes is een keuze!

Terug naar de uitnodiging Volgend personage



Kiki donkervoort-Heelhuids

Personage: vrouw van John

Leeftijd: 54

Beroep: eigenaresse schoonheidskliniek

Uiterlijk: compleet gelift en volledig nep,
 chique en peperdure kleding
 en sierraden, galajurk, opzichtig
 kapsel

Bijzonderheden: Belgische, praat met zwoel 
 Vlaams accent

Karakter: karakter is net zo nep als haar
 uiterlijk

Favoriete uitspraak: Schoonheid zit toch echt aan 
 de buitenkant

Terug naar de uitnodiging Volgend personageVorig personage



Personage: dochter van John en Kiki

Leeftijd: 24

Beroep: supermodel

Uiterlijk: adembenemend mooi

Bijzonderheden: graatmager, zit veel in Amerika
 en praat daardoor met rollende
 rrr

Karakter: arrogant en aanstellerig

Favoriete uitspraak: Model zijn is gewoon keiharrrd
 werrrken!

Terug naar de uitnodiging

Joëlle donkervoort (Joëlle het model)

Volgend personageVorig personage



Personage: vriend van Joëlle, Personal 
 Trainer van John en presentator
 fitnessprogramma “Work out
 met Waterval”

Leeftijd: 34

Beroep: fitnessinstructeur en presentator 

Uiterlijk: gespierde, mooie, getinte man, 
 meestal in sportkleding

Bijzonderheden: danst graag

Karakter: energiek en sportief

Favoriete uitspraak: Come on, nog vijf, nog vier, 
 ga door, nog drie...

Terug naar de uitnodiging

oscar Waterval 

Volgend personageVorig personage



Personage: volledig talentloze zoon van
 John Donkervoort uit vorig 
 huwelijk

Leeftijd: 34

Beroep: teert op pa’s portemonnee en
 probeert al jaren door te breken
 als DJ

Uiterlijk: Adidas muts, skibril en meerdere 
 koptelefoons op

Bijzonderheden: staat bekend als “de DJ die 
 niemand wil, maar hij komt toch”

Karakter: heeft plaat voor zijn kop

Favoriete uitspraak: In the mix! 

Terug naar de uitnodiging

Leo donkervoort (DJ Leo) 

Volgend personageVorig personage



Personage: neef van John Donkervoort

Leeftijd: 52

Beroep: rockster

Uiterlijk: lang haar, veel zwart leer, denim 
en kettingen

Bijzonderheden: heeft altijd gitaar bij zich, loopt
 op plateauzolen

Karakter: ouwe rocker die zijn wilde haren 
 nog niet kwijt is

Favoriete uitspraak: Niet mokken, lekker rocken!

Terug naar de uitnodiging

donnie darkness (artiestennaam van Donald Donkervoort)

Volgend personageVorig personage



Personage: vrouw van Donnie Darkness

Leeftijd: 33

Beroep: balletdanseres

Uiterlijk: zoals balletdanseressen 
 eruit zien

Bijzonderheden: Oostenrijkse. Heeft moedervlek
 in hals

Karakter: zweverig

Favoriete uitspraak: En dedans!

Terug naar de uitnodiging

Yelena von Stress 

Volgend personageVorig personage



Personage: vader van John

Leeftijd: oud

Beroep: bejaarde, voormalig nieuwslezer

Uiterlijk: ouderwets pak, vest, dikke bril, 

Bijzonderheden: heeft meestal alleen onderkant 
 van zijn gebit in, zit in rolstoel

Karakter: compleet seniel, praat tijdens
 zijn heldere momenten met stem
 van Polygoon Journaal

Favoriete uitspraak: Zuster! Zuster!

Terug naar de uitnodiging

opa donkervoort 

Volgend personageVorig personage



Personage: privé verpleegster van 
 Opa Donkervoort

Leeftijd: 28

Beroep: verpleegkundige, maar probeert
 ook als zangeres door te breken
 onder de naam “De Zingende 
 Zuster” 

Uiterlijk: draagt kittig verpleegsterspakje

Bijzonderheden: behandelt Opa alsof het klein
 kind is

Karakter: spontane en gezellige flapuit, 
 maar niet bijster slim

Favoriete uitspraak: De zuster komt zo!

Terug naar de uitnodiging

Chantal de Leeuw 

Volgend personageVorig personage



Personage: dienstmeisje bij de Donkervoorts

Leeftijd: 23

Beroep: studeert Nederlands

Uiterlijk: knap meisje, haar pikzwart 
 geverfd,  draagt dienstmeisjes-
 uniform met mutsje en schortje

Bijzonderheden: studie Nederlands schiet niet
 echt op, leert wijnproeven van
 John Donkervoort

Karakter: lieffie

Favoriete uitspraak: Iek viend eel mooi!

Terug naar de uitnodiging

danuta Wozniak 

Vorig personage



Terug naar de uitnodiging

instructies moordspel 
‘de ongenode gast

© Dinerspel.nl

M O O r D S P E L

W i e  v e r m o o r d d e  Ta n t e  J o p i e ?

“De Ongenode Gast”

Deelnemers van Moordspel “De Ongenode Gast” kunnen zich desgewenst volledig 
uitdossen in de stijl van hun personage. Dat is niet verplicht overigens. Spelers die ervoor 
kiezen dit wel te doen zullen zelf moeten zorgen voor hun outfits. Er zijn geen verkleed-
spullen aanwezig op locatie.

•	 Moordspel	“De	Ongenode	Gast”		kent	een	vast	script	met	tien	personages	c.q.	rollen.	
Alle rollen zullen altijd voorgedragen worden, bij elke groepsgrootte. Bij groepen die 
niet uit tien personen of een veelvoud bestaan, zal er met deelrollen of dubbelrollen 
gewerkt moeten worden.

•	 Ben	je	bijvoorbeeld	met	acht	spelers	dan	blijven	twee	rollen	“open”.	Dat	betekent	dat	
twee spelers twee rollen moeten spelen. Zij hebben dus een dubbelrol.

•	 Ben je met meer dan tien spelers dan zijn er dus meer “acteurs” dan rollen. Dat betekent 
dat er rollen gedeeld moeten worden. Bij bijvoorbeeld 15 spelers delen 5 spelers een 
rol met een andere speler. Dit doet geen afbreuk aan het spel en levert juist grappige 
verschillen op in het uitbeelden van dezelfde rol.

•	 Moordspel	“De	Ongenode	Gast”	wordt	in	alle	gevallen	met	de	gehele	groep	gespeeld,	
 ongeacht de groepsgrootte. Het verhaal wordt altijd centraal en zichtbaar voor 
 iedereen uitgebeeld. De spelhost zorgt ervoor dat iedereen die dat wil een moment 

in de spotlights kan krijgen. Spelers die liever alleen toeschouwen worden tot niets 
verplicht.

•	 Bij	Moordspel	“De	Ongenode	Gast”	is	ervoor	gekozen	de	identiteit	van	de	dader	voor	
iedereen tot het eind geheim te houden, dus ook voor de spelers die de rol van de 
dader spelen. Zo blijft het spel voor iedereen even spannend, van begin tot eind.



mysTery quiz

Neem eeN KiJKJe iN ONze WeBsHOP eN 
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