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•	   Voor groepen van 8 tot 250 personen
•	   Zelf acteren in een komische detective aan tafel
•	   In combinatie met diner, lunch of High Tea
•	   Onder begeleiding van een spelhost
•	   Tijdsduur 3 tot 3,5 uur
•	   Rollen verdelen mogelijk
•	   Verkleden mogelijk, wel zelf voor verkleedspullen zorgen
•	   Altijd een eigen ruimte/zaal
•	   Nederlands/Vlaamse productie
•	   Komisch moordspel in hogere sferen

Moordvlucht Moordspel is het leukste moordspel van Nederland en 
Vlaanderen. Een verrassend originele én betaalbare invulling voor een 
geslaagd bedrijfsuitje, vrijgezellenfeest of familiefeest. Kruip in de huid 
van één van de markante personages en probeer de dader van een dubbele 
moord aan boord van een Boeing 747 te ontmaskeren!

Tijdsduur
Moordvlucht Moordspel arrangementen nemen afhankelijk van het spel- en 
eettempo van de groep gemiddeld zo’n drie tot drieënhalf uur in beslag. 
Dit is dus inclusief pauzes en dinergangen. 

Het verhaal
Vlucht MV7700 van Mile High Airlines vertrekt vanaf Singapore Airport 
met bestemming Sydney. In de businessclass bevinden zich onder andere de 
Duitse voetballer Günther Schwalbe, popdiva Lady Bla Bla, volkszanger Rien 
Rolmees, overjarige pornoactrice Lola Luxemburg en de hoogbejaarde 
detectiveschrijfster Miss Marbles. Wanneer het toestel enige tijd onderweg is, 
wordt gezagvoerder Dick van Bill plotseling onwel en overlijdt ter plekke. 
Air Marshall Cees de Kouwe alias Cold Cees herkent symptomen van 
vergiftiging en start direct een moordonderzoek. ‘Voordat we landen, heb 
ik de dader!’ belooft hij. Maar nog geen uur later sterft ook Cold Cees, op 
dezelfde manier als Captain Dick van Bill. Dubbele moord aan boord! In de 
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hoop het mysterie te kunnen oplossen begint detectiveschrijfster Miss 
Marbles de overige passagiers te ondervragen. En wat er dán allemaal 
boven komt!

Pittige humor
Hoewel nergens expliciet of schunnig bevat Moordvlucht Moordspel naast 
heel subtiele en scherpzinnige humor ook een behoorlijke dosis 
gekkigheid van het niveau onderbroekenlol en grappen die sommigen als 
niet helemaal politiek correct zouden kunnen afdoen. Voor groepen met 
jongere deelnemers of mensen met strenge fatsoensnormen bevelen wij 
daarom onze andere moordspellen Miss Murder en Ongenode Gast aan. Als 
minimale leeftijd voor deelname aan Moordvlucht Moordspel adviseren wij 
16 jaar. 

Spelbegeleiding
Moordvlucht Moordspel wordt gepresenteerd door één of meerdere 
spelhosts van Dinerspel.nl. Zij leiden het spel in goede banen en proberen 
voor een leuke sfeer te creëren, maar zijn geen acteurs of comedians. Wel 
instrueren, motiveren én amuseren onze spelhosts de deelnemers op 
enthousiaste wijze. Om van het spel een optimaal succes te maken, is de 
bereidheid van de groep om actief deel te nemen wel vereist. Maar dat is 
logisch.  

Introductie, drie spelronden en finale
Moordvlucht Moordspel bestaat uit een introductie, drie spelronden, de 
onthulling van het moordmysterie en als afsluiter een spetterende finale. 
Alle aspecten van een echt moordonderzoek komen tijdens het spel voorbij: 
motieven, alibi’s en sporen en bewijzen. 

Wie is de dader?
Bij Moordvlucht Moordspel is ervoor gekozen om voor alle spelers de 
identiteit van de dader tot het eind geheim te houden. Dus ook de spelers 
die de rol van de dader zelf uitbeelden, kennen de toedracht niet en 
kunnen gewoon mee speuren in het onderzoek. 



Altijd centraal gespeeld
Moordvlucht Moordspel wordt altijd centraal gespeeld met alle 
deelnemers. Ook bij grotere groepen waarbij meerdere spelers dezelfde 
rol vertolken, wordt het verhaal op een voor iedereen zichtbare plek 
uitgebeeld en zijn alle spelers betrokken bij het spel. De groep wordt nooit 
opgedeeld in “eilandjes” die hun eigen spelletje spelen. 

Spelboekjes
Alle deelnemers krijgen voor aanvang van het spel een ingenieus 
spelboekje met daarin het script en kraskaarten. Acteren is een groot 
woord, maar alle spelers krijgen een personage/rol en gaan zelf hun deel 
van het script uitbeelden. Omdat moordmysteries vaak op grond van 
subtiele details worden opgelost, wordt het script woordelijk voorgedragen. 
Het verhaal en de toedracht liggen vast en kunnen niet veranderd of 
beïnvloed worden door de spelers. Op de kraskaarten kunnen de spelers 
iedere ronde bijhouden welke verdachte volgens hen de meest 
waarschijnlijke dader is. Dit levert extra aanwijzingen op. De spelers die in 
de meeste ronden de juiste dader hebben aangewezen, zijn de winnaars 
van het spel. 

Audioscript
Het verhaal van Moordvlucht Moordspel wordt naast de spelboekjes voor 
een groot deel gebracht met een audioscript. Denk aan een modern 
hoorspel: uit de speakers klinken voice-overs, stemmetjes,  muziek en 
geluidseffecten. Naast de introductie én onthulling van het mysterie zijn 
ook de grootste hits van de twee artiesten die zich onder de verdachten 
bevinden te horen. Dat kon zomaar eens dikke party worden!

Verkleden mogelijk
Spelers die dat leuk vinden, kunnen zich kleden in de stijl van hun 
personage kleden. Dit is uiteraard niet verplicht maar hoort eigenlijk wel 
een beetje bij het principe van een moordspel. Spelers die zich willen 
verkleden, dienen wel zelf voor de kleding en eventuele accessoires te 
zorgen. Het is ook mogelijk dat de organisator dit doet. 



Digitale uitnodiging voor alle spelers
Als organisator van Moordvlucht Moordspel kan je zelf castingbureautje 
spelen als je dat zou willen. Bij de boeking ontvang je speciale 
uitnodigingen met daarin uitgebreide omschrijvingen van de personages, 
met kledingtips uiteraard. Zou je enkele dagen vooraf iedereen een rol 
toewijzen en zo’n uitnodiging sturen, dan kon het wel eens een ongekend 
grappige verkleedpartij kunnen worden. Unieke fotomomentjes
gegarandeerd!

Dinerspel, dus mét diner
De spelronden worden afgewisseld met de gangen van een diner, meestal 
een voor-, hoofd- en nagerecht. Je bespreekt het culinaire deel van het spel 
rechtstreeks met de locatie. de spelhost probeert in overleg met de locatie 
de spelronden en dinergangen elkaar zo naadloos mogelijk te laten 
afwisselen. Met dieetwensen kan altijd rekening gehouden worden. 
Moordvlucht Moordspel kan eventueel ook in combinatie met een lunch of 
High Tea gespeeld worden. De menu’s en prijzen op onze websites zijn 
voorbeelden en kunnen afwijken. 

Eigen ruimte
Moordvlucht Moordspel vindt altijd plaats in een speciaal voor jouw groep 
gereserveerde zaal of ruimte. 

Voor Nederlandse én Vlaamse groepen
Moordvlucht Moordspel is geschikt voor zowel Nederlandse als Vlaamse 
groepen. Speciaal voor onze zuiderburen hebben wij een aantal Belgische 
personages en stemmen toegevoegd en geprobeerd het spel niet te 
Hollands te maken. Op de brutale humor na dan. 

Vragen
Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op: sales@dinerspel.nl.



MySTERy qUIz

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

De OnfOrtuinlijke 

een moordspel

 


