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Leeftijd: 34
Nationaliteit: Belg
Beroep: piloot
Uiterlijk: pilotenuniform, Rayban zonnebril
Bijzonderheden: kauwt voortdurend en luidruchtig kauwgum,  

praat pilotentaal met Vlaams accent
Favoriete uitspraak: Amaai! Sierra Hotel India Tango!

Willy “Topgun” de Cock



Leeftijd: 24
Nationaliteit: Nederlandse
Beroep: stewardess
Uiterlijk: strak uniform met enorme boezem, 

trolley vol flesjes bronwater
Bijzonderheden:  niet al te snugger, praat vreselijk slecht Engels 
Favoriete uitspraak:  Leedies ent djentelmen, welkom on bord zis Boowing seven for 

seven.

Claudia Jopen



Leeftijd: 29
Nationaliteit: Nederlander
Beroep: purser
Uiterlijk: knappe, verzorgde man in uniform
Bijzonderheden:  übergay, oogje op de 100% heteroseksuele Van Bill
Favoriete uitspraak:  Oh wat léuk joh

Rudolph van Endel



Leeftijd: 25
Nationaliteit: Duitser
Beroep: voetballer
Uiterlijk: rood haar, trainingspak of tenue van Die Mannschaft. 

Heeft altijd een bal bij zich
Bijzonderheden: linksbenig, rechtsdragend. Onuitstaanbaar mannetje dat 

alles beter weet en overal over klaagt.  
Voetbalcarrière kwam half jaar geleden plotseling ten ein-
de, niemand weet waarom. 

Favoriete uitspraak: Bei uns ist alles besser! 

Günther Schwalbe



Leeftijd: onbekend
Nationaliteit: Amerikaanse
Beroep: popdiva
Uiterlijk: bizarre uitdossingen waarvan de beroemde palingjurk de 

meest bekende is
Bijzonderheden: Lady Bla Bla is één grote bijzonderheid,  

noemt haar fans My Little Morons en zichzelf  
Mama Moron

Favoriete uitspraak: Thank you, I love you, bye bye!
Bekende hits:  ‘Jokerface’ (You Can Sit On My)
 ‘Devil’s Stance”  
 ‘Diabolic’

Lady Bla Bla



Leeftijd: 46
Nationaliteit: Amsterdammer
Beroep: volkszanger en voormalig Keurslager
Uiterlijk: zonnebankbruin, lawaaierig hemd of glimmend grijs pak, 

halflang geblondeerd haar met middenscheiding, 
 spleetje tussen tanden
Bijzonderheden: gaat naar Australië om op te treden voor geëmigreerde  

oud Hollanders
Favoriete uitspraak: ‘Kom op mense, we gaan een feessie bouwe!’
Bekende hits: ‘Ik Wil Jou Aan Mijn Satéstok’
 ‘Oei Oei Oei’ (met m’n tuinkaars in de barbekoei)
 ‘Samen In Bad’ (ja gezellig is dat)
 ‘Johnny de Pony’(hij wilde wel maar konnie)

Rien Rolmees



Leeftijd: 62
Nationaliteit: Vlaamse
Beroep: gepensioneerd porno actrice
Uiterlijk: één groot siliconen- en botoxgebeuren
Bijzonderheden:  kijkt verbaasd en praat moeilijk als gevolg van plastische 

chirurgie, heeft keffertje genaamd Fluffer
Favoriete uitspraak:  Wat een geil idee zeg!

Lola Luxemburg



Leeftijd: 91
Nationaliteit: Brits
Beroep: Detectiveschrijfster
Uiterlijk: Oude besje in suffige kleding met mal hoedje
Bijzonderheden:  Vechtsport-, vliegtuigcrash en computerexpert
Favoriete uitspraak:  Hm, curieus…

Miss Marbles



Leeftijd: 48
Nationaliteit: Nederlander
Beroep: President Bells Hamels MC
Uiterlijk: stoere biker met veel denim, leer, patches en colors
Bijzonderheden:  vegetariër, heeft vliegangst en een burnout,
Favoriete uitspraak:  Hey Bro, f*ck that!

Mike “Monster” Manuputu



Leeftijd: 53
Nationaliteit: Brits/Italiaans
Beroep: tv kokkin 
Uiterlijk: wulpse Italiaanse schone met koksmuts en pollepel
Bijzonderheden:  net gescheiden van gewelddadige Belgische miljonair 

Charlie Zaadje
Favoriete uitspraak:  Oeh, tasty…

Nutella Dawson



• Deelnemers van Moordvlucht Moord-
spel 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 verkleedspullen aanwezig 
op locatie.

• Moordvlucht Moordspel 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 deel-
rollen 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. 

• Moordvlucht Moordspel 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 Moordvlucht Moordspel 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. 

Instructies en info rolverdeling: 



mystery quiz

Neem eeN KiJKJe iN ONze WeBsHOP 
eN sPeeL OOK De DOe-Het-zeLF 
sPeLLeN VAN DiNersPeL.NL

De OnfOrtuinlijke 

een moordspel
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