
SPELREGELS



Een moorddiner vergt wat meer organisatie dan een gewoon etentje. 
Hieronder vind je een uitgebreide uitleg waarin de meest gestelde vragen 
beantwoord worden.

Het verhaal
Miss Murder Moordspel speelt zich af op Coco Island waar tijdens de Miss 
World Verkiezingen twee missen worden vermoord. De dader moet wel één  
van de eilandgasten zijn. Ex-rechercheur Tony Speranza start daarom een 
moordonderzoek.

Het spel
De deelnemers vormen zowel de “cast” als het publiek. Iedereen kan een rol 
spelen van één van de kleurrijke personages uit het script, eventueel geheel 
uitgedost (zie rollen verdelen). Allemaal onder begeleiding van een 
vakkundige spelhost. De exclusieve soundtrack met stemmetjes, muziek en 
geluidseffecten maakt alles nóg sfeervoller. Maar het uiteindelijke doel is 
natuurlijk om de dader te ontmaskeren.

Kleine en grote groepen
Miss Murder Moordspel is geschikt voor groepen van 8 tot 200 personen. Het 
spel wordt altijd centraal en met het gehele publiek gespeeld, ook bij grote 
groepen. Iedereen die dat wil kan een moment in de spotlights krijgen. En 
wie zich liever op de achtergrond houdt, heeft genoeg te observeren, 
rechercheren én te lachen.

Uitnodigingen en rollen verdelen
Desgewenst kan je iedere deelnemer voorafgaand aan het feest een digitale 
speluitnodiging sturen. Daarin staan een korte speluitleg en beschrijvingen 
van alle personages uit het spel. Het is dus mogelijk om de rollen vooraf te
verdelen. Iedereen kan zich dan inleven en zelfs kleden in de stijl van zijn of 
haar personage! Wat overigens niet verplicht is, de rollen kunnen ook ter 
plekke voor aanvang van het spel verdeeld worden. Deelnemers die zich 
willen verkleden dienen wel zelf voor verkleedspullen te zorgen. Wat alleen 
maar meer voorpret oplevert!
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Verschillende groepsgroottes
De rolverdeling lijkt misschien op het eerste gezicht ingewikkeld maar in de 
praktijk valt dat mee. In principe dien je er altijd voor te zorgen dat er geen 
rollen worden weggelaten. Op de speciale uitnodiging staat een beknopte
uitleg en hier vind je een uitgebreide:

•	   Miss Murder Moordspel kan vanaf 8 personen met elk willekeurig 
 aantal deelnemers gespeeld worden:
•	   Er zijn drie spellen: 8, 10 en 12 personages. De eerste 8 zijn altijd 
 dezelfde, bij het spel van 10 zijn er twee extra rollen en bij het spel van 
 12 nog twee extra;
•	   In geval van oneven aantallen spelers worden rollen door 
 meerdere spelers vertolkt (deelrol). Bij 8 of 9 spelers wordt het spel van 
 8 gespeeld en bij 10 en 11 spelers het spel van 10;
•	   Bij groepen van 12 t/m 15 personen wordt het spel van 12 gespeeld en 
 hebben drie spelers een zelfde rol als een andere speler (deelrol);
•	   Het maakt niet uit welke rollen “gedeeld” worden.
•	   Vanaf 16 personen zijn er meerdere mogelijkheden;
•	   Ben je bijvoorbeeld met 18 gasten dan zou je een tafel met 8 spelers 
 (spel 8) en een met 10 spelers (spel 10) kunnen indelen óf twee tafels 
 van 9 (spel 8 met deelrol);
•	   Ben je bijvoorbeeld met 24 gasten dan kan je kiezen voor drie maal 
 spel 8 of voor tweemaal spel 12;
•	   Bij groepen van 30 of meer raden wij aan zoveel mogelijk tafels met 
 spel 10 in te delen;
•	   Ook bij groepen met meerdere tafels wordt het spel altijd centraal 
 gespeeld.

Wie is de dader?
Spelers die de rol van de dader spelen, weten vanaf het begin dat zij het 
gedaan hebben en waarom. Maar zeggen dat natuurlijk niet! Daardoor 
ontstaat er een mysterieus sfeertje waarbij niemand te vertrouwen is en de 
kleinste aanwijzingen al verdacht kunnen zijn.

Wie is de winnaar?
Miss Murder Moordspel kent een introductie, drie spelronden en 



onthulling c.q. finale. Alle spelers hebben een eigen scoreformulier om hun 
verdenkingen op bij te houden. Zij die in de meeste ronden de juiste 
verdachte als dader aanwezen, mogen zich de winnaars van het spel 
noemen. Wat uiteraard eeuwige roem oplevert. Maar alle spelers maken met 
de unieke spelcode op hun scoreformulier kans op prachtige prijzen die 
Dinerspel.nl maandelijks verloot!

Tijdsduur en draaiboek
Miss Murder Moordspel duurt gemiddeld 3 tot 3,5 uur. Dat is inclusief 
dineren en pauzes. Spelronden en menugangen worden afgewisseld zodat je 
optimaal van zowel het spel als van het eten kunt genieten. Voor- en achteraf 
borrelen kan natuurlijk altijd.

Het culinaire gedeelte
•	   Je komt het culinaire deel van het arrangement rechtstreeks over met 
 de locatie en rekent dit ook met de locatie af;
•	   Arrangementen Miss Murder Moordspel zijn altijd inclusief een 
 driegangen menu. In sommige locaties is ook een twee gangen menu 
 mogelijk;
•	   De drankjes zijn niet inbegrepen. Bepaalde locaties bieden 
 drankarrangementen;
•	   Aanpassingen of uitbreidingen van het culinaire deel zijn altijd 
 mogelijk, al dan niet tegen een meerprijs; Met dieetwensen wordt
 uiteraard rekening gehouden mits tijdig doorgegeven.

Zaal
•	 Er wordt altijd een aparte en sfeervolle ruimte exclusief voor jouw groep 

gereserveerd. Je deelt de zaal nooit met andere groepen of gasten;
•	 De zalen zijn altijd in dinersfeer maar niet in de stijl van het script van Miss 

Murder.

Arrangement of zelf gekozen locatie
Dinerspel.nl biedt arrangementen Miss Murder Moordspel in tientallen uit-
stekende locaties in Nederland en Vlaanderen. Maar het is voor groepen 
vanaf 15 personen ook mogelijk om Miss Murder Moordspel in een locatie 
van eigen keuze te spelen. Deze dient dan wel aan een aantal eenvoudige 
eisen te voldoen.



Prijzen
•	   Arrangementsprijzen kunnen per locatie verschillen maar zijn altijd zo
  gunstig mogelijk;
•	   De persoonsprijs kan per groepsgrootte verschillen: hoe groter de 
 groep, des te lager de persoonsprijs;
•	   Je ontvangt van ons een uitgebreide offerte voor de door jou 
 aangevraagde arrangementen;
•	 Al onze prijzen zijn inclusief BTW.

Nederlandse en Vlaamse versie
Miss Murder Moorddiner is zowel in een Nederlandse als een Vlaamse versie 
beschikbaar. Dit komt vooral tot uiting in de soundtrack die ofwel door 
Nederlandse ofwel door Vlaamse stemacteurs is ingesproken.

Nog vragen?
Wij hopen dat je met deze informatie een goed beeld heeft gekregen van 
Miss Murder Moordspel. Heb je nog vragen? Mail ons dan gerust: 
sales@dinerspel.nl. 



MySTERy qUIZ

NEEM EEN KIJKJE IN ONZE 
WEBSHOP EN SPEEL OOK DE 
DOE-HET-ZELF SPELLEN VAN 
DINERSPEL.NL
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