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Doe-het-zelf-moordspel, geen spelbegeleiding nodig;
Voor groepen van 2 tot 200 personen;
Tijdsduur: maximaal 2 uur exclusief eten;
Organisator kan gewoon meespelen;
Iedere speler krijgt een eigen prachtig spelboekje;
De spelboekjes bestel je snel en gemakkelijk in onze webshop;
Weinig voorbereiding nodig, tot in detail verzorgen is wel
mogelijk;
Vrijwel overal te spelen: thuis, op het werk of kantoor, in een
restaurant of in één van onze vaste locaties;
Te combineren met een diner, hapjes of tapas;
Geschikt voor verschillende gelegenheden: personeelsfeest,
vrijgezellenfeest, familiefeest of een avondje met vrienden;
Slechts €6,50 per persoon;
Ook beschikbaar in Nederlandse versie.

Doe-het-zelf-moordspel
Moordspel “De Onfortuinlijke Bankier” wordt niet begeleid door een
presentator maar… door het slachtoffer zelf! Met een beetje hulp van
jou.
Een aantal dagen na de zelfmoord van bankier Oscar Poelvoorde,
ontvangen zes familieleden en bekenden een brief van zijn notaris.
Daarin beweert Poelvoorde dat hij   vermoord moet zijn en dat één
van hen dat gedaan heeft. Tijdens een diner moeten deze
verdachten aan de hand van schriftelijke instructies van Oscar
gezamenlijk uitzoeken wie van hen de dader is. Die wordt passend
gestraft. Zo blijft de vuile was binnen maar komt de dader niet weg
met de moord.
Poelvoorde leidt op deze manier dus postuum en schriftelijk zijn
eigen moordonderzoek. Zijn instructies en opdrachten staan
allemaal in de spelboekjes. Zolang deze door alle spelers opgevolgd
worden, wijst het spel zichzelf.

Gelegenheden
Moordspel “De Onfortuinlijke Bankier” kan gespeeld worden met
collega’s, vrienden of familie en is geschikt voor de meest
uiteenlopende
gelegenheden:
teamuitjes,
personeelsfeestjes,
vrijgezellenparties, verjaardagen, familiefeesten, noem maar op!
Kinderen kunnen vanaf ongeveer 12 jaar meespelen, mits het
grootste deel van de groep uit volwassenen bestaat. Een maximum
leeftijd is er niet, dus Nonkel Walter en Tante Mie mogen ook
meedoen.

Goedkoop
Voor groepen met een beperkt budget is Moordspel “De
Onfortuinlijke Bankier” een perfecte manier om tegen minimale
kosten een volwaardig moorddiner te organiseren. De spelboekjes
kosten €6,50 per persoon en als je zelf voor een locatie en eten
zorgt, kan het allemaal verrassend betaalbaar blijven.  

Mogelijke locaties
Dinerspel.nl
biedt
Moordspel
“De
Onfortuinlijke
Bankier”
arrangementen in een groot aantal horeca-locaties in heel
Nederland en Vlaanderen. Je bestelt de spelboekjes in onze webshop
en neemt deze mee naar het restaurant. Daar wordt een heerlijk
menu geserveerd terwijl jij en je gasten het spel spelen.
Maar je kunt het spel in principe bijna overal organiseren: thuis, op
het werk, in de cafetaria van de sportclub, het buurthuis,
vakantiehuisje, etc. Buiten kan ook, mits het weer dat toelaat
natuurlijk.

Mogelijke groepsgroottes
De minimale groepsgrootte is 2 personen. Met een beetje
voorbereiding is het spel te spelen met groepen tot wel 200
personen. Er is dan wel iemand nodig die de leiding neemt, de
timing bepaalt en over een geluidsinstallatie beschikt. In het
document Spelregels dat je bij bestelling ontvangt staan de
mogelijkheden hiervoor grondig beschreven. Een telefonische
toelichting is ook altijd mogelijk.

Voorbereiding
De spelboekjes bevatten alle instructies en opdrachten. Zou je
iedereen een boekje geven en het spel starten, dan wijst alles
zichzelf. Maar als je het leuk vindt, kan je de presentatie en
verzorging van het spel ook tot in detail voorbereiden. Hoe je dan

precies te werk moet gaan, staat ook in het document Spelregels.

Rollen verdelen en “acteren”
Het gesproken script van Oscar Poelvoorde en de zes verdachten
dient door de spelers voorgedragen te worden. Zij bepalen zelf hoe
theatraal en dramatisch dat gebeurt. Eventueel verlegen types zijn
natuurlijk niet verplicht om te “acteren” en mogen zich volledig op
het moordonderzoek richten.
Het is eventueel mogelijk om de spelers vooraf een rol toe te wijzen.
Als je dit een paar dagen van te voren door middel van de speciale
uitnodiging die je bij bestelling ontvangt doet, kunnen zij zich op hun
rol voorbereiden en zelfs toepasselijk kleden. Niet verplicht
natuurlijk maar het geeft het spel wel een extra dimensie. Specifieke
instructies hiervoor vind je ook in het document Spelregels.

Het culinaire deel
Als je bij een moordspel een diner serveert, krijg je een moorddiner,
logisch. In de bij ons aangesloten locaties wordt meestal een
driegangenmenu geboden. Als je echter zelf voor het eten gaat
zorgen, kan je dat helemaal invullen zoals je wilt. Van heel simpel tot
decadent. Combineer het spel met tapas, een lunch, High Tea, tosti’s
of haute cuisine. Het is zelfs mogelijk om ook het eten helemaal in
stijl van het spel te houden. Speciaal daarvoor heeft de Vlaamse
cuisinier Fons Nicolay bijpassende recepten gemaakt die je gratis bij
het spel ontvangt.

Maak alvast kennis met Moyana
Moyana is één van de zes verdachten en misschien wel de meest
excentrieke. Om alvast kennis met haar te maken, hebben wij de
brochure van haar stichting hieronder afgedrukt.

Vragen?
Bel of mail ons gerust als je nog vragen hebt over Moordspel “De
Onfortuinlijke Bankier”. sales@dinerspel.nl - 0306771444 .

Moyanology: de weg naar vrijheid, vreugde en verlossing!
Waarom beperken wij onszelf? Het leven is geen vogelkooi! Moyanology is de weg
naar vrijheid, vreugde en verlossing. Ontdoe u van uw ketenen en voel wat
spirituele balans is.
Moyana wist al op jonge leeftijd dat ze bijzondere gaven had. In haar nabijheid
leefden mensen op en werden bevangen met een onverklaarbaar gevoel van vreugde.
Moyana ontwikkelde door de jaren haar beroemde balansmodel ofwel de “spirituele
eenwieler”.
Moyana: „Balans is alles. Ieder mens heeft de gave om te balanceren, zowel fysiek als spiritueel.
Hoe minder ballast, hoe beter. Materiële zaken en rijkdom brengen de mens in onbalans. Gooi die
verplichtingen en verantwoordelijkheden van je af! Geld trekt je de afgrond in! Laat mij die
vreselijke ketenen van je afnemen. Ik zorg dat je nooit meer hebzucht of geldzorgen kent! Meer
dan Lucht, Water, Aarde en Vuur hebben we niet nodig. Laten we naakt zweven op een zee van
gelukzalige tevredenheid, puur en zuiver! Ontdoe je van het verleden en rol met mij op slechts één
wiel een nieuwe dimensie in: Spirituele Balans!‟

In de Moyanology is balans het hoogste goed. Maar materiële verleidingen en
moderne behoeften bedreigen die balans. Consumptie, vluchtig genot en geldzucht
verstoren ons spirituele evenwicht, zonder dat we het door hebben. Moyanology
neemt die last weg en leert je om volmaakt vrede te hebben met jezelf en te genieten
van onstoffelijk plezier.
Hoewel Moyanology voor iedereen open staat, zijn het vooral rijke en machtige
mensen die baat hebben bij deze leer. Moyanology laat alle financiële en
prestatiegerichte Westerse stressfactoren verdwijnen en doet zakenmensen, artiesten
en slachtoffers van oud geld weer zichzelf zijn.
Moyana: „Geld is spiritueel vergif in handen van het individu. Verblind door winstbejag kan de
geest onmogelijk in balans komen. Alleen een bolwerk van wijsheid kan bezit en rijkdom op een
verstandige manier aanwenden. Moyanology beheert graag uw vermogen op een
milieuvriendelijke en spirituele manier. Zodat u alle geestelijke vrijheid hebt om aan uw eigen
spirituele balans te werken. Zonder materiële, financiële en emotionele beperkingen. Wees moedig
en geeft u zich over aan onze visie. Vertrouw op het goede van Moyanology, velen gingen u voor.‟

Daarnaast biedt Moyanology een spiritueel alternatief voor de hedendaagse, kille en
onpersoonlijke geneeskunde. Het lichaam is geen machine en een geest die niet in
balans is, kan ziekten verergeren of zelfs veroorzaken. Voor elke moderne medische
behandeling is er een spiritueel alternatief. Zeewiermassage in plaats van antibiotica
en poweryoga en groepsmantra’s in plaats van chemotherapie.
Moyana „Mijn geneeswijzen zijn omstreden maar duizenden mensen over de hele wereld

varen er wel bij en blaken van gezondheid. Het voert te ver om hier de precieze werking van
mijn helende krachten uit te leggen, maar komt u gerust naar één van mijn “spreadings”
en ik help u van uw kwalen af.‟

mystery quiz

Speel ook de andere
doe-het-zelfspellen
van Dinerspel.nl

