De Koudgemaakte Kok
e e n moord spel
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Doe-het-zelf-moordspel, geen spelbegeleiding nodig;
Voor groepen van 2 tot 100 personen;
Tijdsduur: maximaal 2 uur exclusief eten;
Organisator kan zonder “voorkennis” meespelen;
Iedere speler krijgt een eigen prachtig spelboekje;
De spelboekjes bestel je snel en gemakkelijk in onze webshop;
Aanvullend audio-script op MP3 inbegrepen als extraatje;
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;
Met online of telefonische verbinding ook vanaf verschillende locaties
centraal te spelen;
Te combineren met een diner of hapjes;
Inclusief originele, bijpassende en gemakkelijk te bereiden recepten;
Geschikt voor allerlei gelegenheden: personeels-, vrijgezellen-, familie- of
vriendenfeestje, etc.;
Slechts €6,50 per persoon.

Doe-het-zelf-moordspel
Moordspel “De Koudgemaakte Kok” wordt niet begeleid door een
presentator maar… door het slachtoffer zelf! Met een beetje hulp van jou.
Een aantal dagen na het dodelijke “culinaire ongeval” van topchef James
Butler, ontvangen zes collega’s van hem een brief van zijn notaris. Daarin
beweert Butler dat als hij ooit onder verdachte omstandigheden zou
sterven, één van hen daar verantwoordelijk voor moet zijn. Het motief kent
James ook: het geheime recept van zijn Bohemian Oysters. Tijdens een
diner moeten de verdachten aan de hand van schriftelijke en/of audio
instructies gezamenlijk uitzoeken wie van hen de moordenaar is. Die wordt
passend gestraft. Zo blijft de vuile was binnen maar komt de dader niet weg
met de moord.
Butler leidt op deze manier dus postuum en schriftelijk zijn eigen

moordonderzoek. Zijn instructies en opdrachten staan allemaal in de
spelboekjes of zijn eventueel als audioscript te horen. Zolang deze door
alle spelers opgevolgd worden, wijst het spel zichzelf.

Gelegenheden
Moordspel “De Koudgemaakte Kok” 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 Opa Arie en Oma
Helga mogen ook meedoen.

Goedkoop
Voor groepen met een beperkt budget is Moordspel “De Koudgemaakte
Kok” 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 alles verrassend betaalbaar blijven.  

Mogelijke locaties
Dinerspel.nl biedt Moordspel “De Koudgemaakte Kok” 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.
Daarnaast kan je het spel in principe bijna overal organiseren: thuis, op het
werk, in de sportkantine, het buurthuis, vakantiehuisje, etc. Buiten kan ook,
mits het weer dat toelaat natuurlijk.

Mogelijke groepsgroottes
De minimale groepsgrootte is 4 personen. Met een beetje voorbereiding is
het spel te spelen met groepen tot wel 100 personen. Er is dan wel
iemand nodig die het voortouw neemt, de timing bepaalt en over een
geluidsinstallatie beschikt. In het document Spelregels dat je ontvangt bij
bestelling staan de mogelijkheden hiervoor uitvoerig 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.

“Acteren”
Het gesproken script van James Butler 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.

Vast script
Het spel bestaat voor een groot deel uit vast script en daarnaast zijn er
cryptische aanwijzingen en wordt het politierapport onderzocht.
Moordmysteries worden vaak op basis van details en feiten opgelost,
vandaar het vaste script. Improvisatie is leuk maar als opa Arie aan het
fantaseren slaat, begrijpt al snel niemand meer waar het over gaat. Zo wordt
een echt moordonderzoek onmogelijk. Aan interactie echter geen gebrek:
discussiëren en van gedachten wisselen kan onbeperkt.  

Rollen verdelen
Het is eventueel mogelijk om de spelers vooraf een rol toe te wijzen. Dit doe
je een paar dagen vooraf met de speciale uitnodiging. Iedereen kan zich dan
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.

Aanvullend audioscript
Bij je bestelling ontvang je ook een audioscript op MP3. Hierop is James
Butler ook te horen en heeft hij wat muziekjes toegevoegd. In de boekjes
staat duidelijk welke track wanneer afgespeeld kan worden. Dit is niet
verplicht, het spel kan ook prima zonder het audio-script gespeeld worden.
Alle essentiële info die daarin daarin te horen is, staat ook in de boekjes.

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 zelf het eten verzorgt, kan je dat invullen
zoals je wilt. Van heel simpel tot decadent. Combineer het spel met tapas,
een lunch, High Tea, tosti’s of haute cuisine.

Gratis bijpassende recepten
Gezien het thema is zelfs mogelijk om het eten ook helemaal in de
overtrokken culinaire stijl van het spel te houden.Speciaal daarvoor hebben
wij met de Vlaamse cuisinier Fons Nicolay bijpassende en gemakkelijk te
bereiden recepten gemaakt. Deze ontvang je gratis bij het spel.

Ook voor Vlamingen
Moordspel “De Koudgemaakte Kok” is van origine Nederlands maar kan ook
heel goed door Vlamingen gespeeld worden. Als eerbetoon aan de
Belgische cuisine is één van de personages de Belgische topchef Sjef Cock.
De bijpassende recepten zijn allemaal gecontroleerd en aangevuld door de
echte Belgische cuisinier Fons Nicolay.

Vragen?
Bel of mail ons gerust als je nog vragen hebt over Moordspel “De
Koudgemaakte Kok”. sales@dinerspel.nl - 0306771444 .
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Maak een leuke selfie of groepsfoto tijdens Into The Box Kluiskraakspel
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