
• 1 spelleider 

• 9 spelers die allemaal een personage spelen 

• 9 nieuwe sociale media accounts 

• 1 groepspagina op skype of zoom 

Lees de profielen in de bijlage. Zorg dat alle sociale media-accounts gevuld worden. Het leukste is om 

de profielen persoonlijk te maken. Hierbij kunnen verschillende foto’s en filmpjes worden gemaakt. Het 

leukste is al er ook gereageerd wordt op de verschillende accounts. Jaloerse Jolanda kan bijvoorbeeld 

reageren op de schoenen van Yuppie Yvo etc. Vul de sociaal media-accounts in op de instructie voor 

deelnemers, net als de gele vlakken.  

 

De profielen geven heel veel informatie, maar niet op elke vraag geef staat een antwoord. De spelleider 

houdt alle gegeven informatie bij. Als een deelnemer een vraag stelt die je als speler niet direct weet, 

moet je dit overleggen met de spelleider. De informatie blijft altijd gelijk. Het spel duurt ongeveer 45 tot 

120 minuten, afhankelijk van de snelheid van de deelnemers. Kijk goed hoe de berichten binnenkomen, 

soms moet je bijvoorbeeld eerst vrienden zijn om te kunnen chatten! 

De schuldige is Hunkerende Hanneke. Ze wil graag gaan trouwen met Mooie Maarten. Daarvoor is geld 

nodig en dat heeft Yuppie Yvo geleend. Ze heeft er meerdere keren naar gevraagd, maar ze krijgt het 

niet terug. Als Hunkerende Hanneke ziet dat Youri ondanks het aandringen ook nog nieuwe schoenen 

gaat kopen in plaats van de schuld afbetalen wordt ze boos. In de kerk ziet ze het rattengif op de grond 

liggen. Dan besluit ze in het in de bidon van Yuppie Yvo te doen.  



 

 

De meldkamer van de politie krijgt een telefoontje op woensdagavond. Flauwe Fleur belt en is helemaal 

in paniek. Yuppie Yvo blijkt dood op de grond te liggen in de kerk. Er is niks te zien aan het lichaam van 

Yuppie Yvo. De politie besluit ernaar toe te gaan, en op dat moment komen de teamleden net terug in 

de kerk. De politie schrijft gegevens op en start een onderzoek. Al snel blijkt dat Yuppie Yvo vergiftigd is 

en dat de moord is gepleegd aan het begin van de avond. De vraag is: Wie heeft Yuppie Yvo vermoord?  

Probeer achter informatie te komen zodat je de moord op Yuppie Yvo kan oplossen. Je komt op 

verschillende manieren aan informatie, maar alle levende mensen zijn tijdens het spel te bereiken. Je 

hebt tot uiterlijk …… om de moord op te lossen. Hieronder staat het lijstje met gegevens van de politie! 

Als je een antwoord hebt, stuur deze dan naar 06-……….!  

Veel plezier!  

Mooie Maarten – Instagram: (vul hier achter de sociale media accounts in) 

Hunkerende Hanneke – Instagram:  

Job Jacco – Facebook: 

Flauwe Fleur – Facebook:   

Jaloerse Jolanda – Instagram:  

Saaie Simon – Geen gegevens bekend (Whatsapp account) 

Misselijke Mark –  Geen gegevens bekend (YouTube account) 

Meesterchef Mees -  Instagram:  

Yuppie Yvo – Instagram:  

 

 



 

 

Media: Whatsapp 

Saaie Simon doet niet mee met Social Media. Haar nummer is dan ook niet bekend bij de politie, maar 

andere teamleden kunnen deze wel geven. Ze is ook heel voorzichtig met het geven van informatie. Ze 

vertrouwt eigenlijk niemand. Als mensen contact opnemen geeft ze pas informatie als ze zeker weet 

dat deze goed gebruikt wordt. Saaie Simon heeft niks gezien van de moord. Maar ze weet heel zeker 

dat het Jaloerse Jolanda niet geweest kan zijn. Deze was namelijk met haar naar de snackbar. Jolanda 

vond het eten namelijk vies.   

Media: Insta. (paar foto’s toevoegen van een verliefd stelletje!) 

Mooie Maarten is verliefd op Hunkerende Hanneke. Ze zijn nu al een jaar samen en stiekem droomt 

Maarten er van om Hanneke ten huwelijk te vragen. Vragen die Maarten krijgt weet ie niet zo goed te 

beantwoorden. Hij was namelijk in gedachten aan het denken hoe hij Hanneke kan vragen. Wel vond 

hij het eten vreemd smaken vanavond. Normaal geniet hij echt van de kookkunsten van MasterChef 

Mees. Maar vandaag was het gewoon smerig.  

Media: Insta.  

(paar foto’s toevoegen van Maarten, maar ook een foto met Yvo en van een trouwjurk win-actie) 

Hunkerende Hanneke is verliefd op Mooie Maarten. Ze is vooral onder de indruk van zijn mooie 

lichaam. In de groep is Hanneke meestal stil, maar één op één praat ze heel veel en uitgebreid. Vragen 

over de dood van Yvo vind ze wel lastig. Ze verteld wel dat ze regelmatig samen afspraken. Hanneke 

begint niet zelf over de lening aan Yvo. Maar als er om gevraagd wordt geeft ze dat toe. Ze wil graag 

genoeg geld sparen om te kunnen trouwen. Want Mooie Maarten kan dat nooit alleen betalen van zijn 

baantje bij de Jumbo. Hanneke heeft het rattengif uit de jas van Job Jacco gejat en in de bidon van Yvo 

gedaan. Maar dat geeft ze nooit toe.  

Media: Facebook (Foto/bericht over leuke nieuwe baan) 

Job Jacco was opzoek naar werk, maar na een lange zoektocht heeft hij deze gevonden. Hij werkt nu in 

een laboratorium waar rattengif wordt gemaakt.  Als hij de vraag krijgt of hij iets weet bedenkt hij zich 

dat hij een flesje rattengif in zijn zak had zitten. Maar dat hij deze nu kwijt is. Bij vragen over Yvo verteld 

Jacco dat hij wist van de financiële problemen van Yvo.  

Media Facebook: (Paar memes oid plaatsen) 

Flauwe Fleur maakt van alles een grapje. Ze reageert in eerste instantie niet serieus op de vragen, maar 

bij aandringen helpt ze toch een beetje. Ze verdenkt Job Jacco. Omdat hij een nieuwe baan heeft waar 

hij met rattengif te maken heeft. Ze vond Jacco altijd al een beetje vreemd.  

Media: Insta (meerde foto’s van schoenen, zelfde schoenen als Yvo!) 



 

 

Jolanda is druk met school, daardoor is ze er niet altijd met eten. Maar deze avond was ze er wel, maar 

eigenlijk had ze er spijt van. Het eten was smerig. Ze is daarna samen met Saaie Simon naar de 

snackbar geweest. Dat wil ze alleen niet toegeven omdat dit niet mocht van de teamleider. Verder is 

Jolanda gek op schoenen. Als ze vraagt of ze iets weet van Yvo geeft ze aan dat ze zijn schoenen wel 

mooi vond.  

Media: YouTube (Volg over start van zijn kanaal, en een korte challenge oid, laatste video is een video 

dat hij in bed ligt en Sonrise mist)  

Mark is een vlogger, die helaas ziek is geworden en de avond niet aanwezig was. Hij weet dus niks van 

wat gebeurd is. Yvo vond hij wel een toffe peer. Maar hij weet niet zo goed wat er gebeurt kan zijn. Als 

er vragen komen over Hanneke geeft hij aan dat hij haar stil vind, maar niet persee verdacht.  

Media: Snap (foto’s van een recept of aan t koken) 

Meesterchef Mees kan goed koken. Elke week zorgt hij voor eten voor Sonrise. En hij is er echt goed in! 

Omdat hij de keuken nog moest opruimen heeft hij gezien dat Harme als laatste weg ging. Maar of ze 

het ook daadwerkelijk gedaan heeft weet hij niet. Vragen over eten wat niet lekker smaakte wuift hij 

weg. Niet iedereen kan zijn eten altijd lekker vinden.  

Media: Insta (foto’s van zijn nieuwe schoenen) 

 


