
 
 
Spel- eet- en muziektips bij het mini moordspel “De Onfortuinlijke Bankier”  

U gaat het moordspel “De Onfortuinlijke Bankier” spelen of overweegt dat te gaan doen. 

In geval van kleinere groepen die aan één tafel het spel kunnen spelen hoeft u niets voor 

te bereiden. Het enige wat u hoeft te doen, is alle deelnemers een spelboekje 

overhandigen. Daarna wijst het spel zichzelf. De regels zijn namelijk heel eenvoudig: 

volg de instructies en neem rustig de tijd. Wanneer u zich daaraan houdt, kan er niks 

misgaan. Toch willen we u graag wat extra tips en uitleg geven zodat het allemaal nóg 

leuker wordt. Wanneer de groep uit meerdere tafels bestaat is een kleine voorbereiding 

wel zinvol.  

 

Spelboekje 

Iedereen die aan het spel wil deelnemen heeft een eigen spelboekje nodig. Hierin 

bevindt zich een persoonlijke kraskaart die voor elke speler andere, extra informatie kan 

opleveren. Het is voor de werking van het spel dus niet verstandig om spelboekjes te 

delen.  

 

Hoe werkt het? 

Iedere speler krijgt een eigen spelboekje met daarin het script en kraskaart. Het script 

bestaat uit tekst en illustraties. Het bijzondere van dit moordspel is dat het 

moordonderzoek wordt geleid door… het slachtoffer zelf! Een aantal dagen na bankier 

Wout Nelling’s zelfmoord ontvangen zes familieleden en bekenden een brief van zijn 

notaris. Daaruit blijkt dat Wout Nelling vermoord moet zijn en dat zij de verdachten zijn. 

Tijdens een diner moeten ze aan de hand van de schriftelijke instructies van Wout 

gezamenlijk uitzoeken wie de dader is. Die wordt passend gestraft. Zo blijft de vuile was 

binnen maar komt de dader niet weg met de moord. 

  

Rollen 

Het spel bestaat dus uit een vast script bestaande uit tekst van de zes verdachten en 

Wout Nelling zelf. Daarnaast is er nog allerlei andere informatie die moet worden 

voorgedragen. Met kleine gezelschappen die aan één tafel het spel spelen kunt u dus 

een vaste rolverdeling maken. Komt u acteurs te kort, dan kunnen er “dubbelrollen” 

gespeeld worden, heeft u meer acteurs dan rollen, dan kan er per ronde van acteur 

gewisseld worden. In feite wordt in alle gevallen een “toneelstuk” voorgedragen waarbij 

de deelnemers zowel de acteurs als het publiek vormen. Alle spelers gaan op zoek naar 

de dader. Die wordt pas aan het eind van het spel bekendgemaakt dus blijft het 

spannend voor iedereen, ook voor spelers die eventueel de rol van de dader uitbeelden. 

 

Grotere gezelschappen 

Voor grotere groepen zijn er meerdere mogelijkheden. U kunt de personages verdelen 

en aan vaste “acteurs”  te geven. Zij beelden dan en publique het moordverhaal uit. 

De rest van de deelnemers kan dan van “de show” genieten en ondertussen in het eigen 

spelboekje meelezen. Een andere mogelijkheid is om bij elke wisseling van personage 

een andere deelnemer de tekst te laten voordragen. Er zijn drie spelronden. De 

acteurs kunnen ook per ronde gewisseld worden. Één persoon uit de groep zal dan de 

“spelbegeleiding” of presentatie op zich moeten nemen. Het is raadzaam dat diegene 

vooraf even het inkijkexemplaar bekijkt. Dan wordt precies duidelijk dat het niet zoveel 

uitmaakt wie de tekst voordraagt, zolang dat maar gebeurt.  

  

Verkleden 

Bij de meeste moorddiners kan men zich kleden in de stijl van het personage.  “De 

Onfortuinlijke Bankier” werkt dus echter met een los vaste rolverdeling en kent geen 

kledingsuggesties. Mocht u toch wat rekwisieten of verkleedspullen willen verzorgen voor 

de deelnemers, dan kan dat aan de hand van de beschrijvingen in het inkijkexemplaar.  

  

 

 

 

 

http://www.dinerspel.nl/upload/2/bestanden/inkijkexemplaar-mini-moordspel.pdf
http://www.dinerspel.nl/upload/2/bestanden/inkijkexemplaar-mini-moordspel.pdf


 
 
Aandachtspunten 

“De Onfortuinlijke Bankier” bestaat dus vooral uit tekst en illustraties. Er wordt dus 

behoorlijk wat bij gelezen. Gebruikers van een leesbril zouden hier vooraf even op 

gewezen kunnen worden. Dyslectici hoeven zich geen zorgen te maken. Zij kunnen 

gewoon meeluisteren.  

  

Mocht u nog vragen hebben dan kan dat bij voorkeur per e-mail bij de auteur van het 

spel: peter@dinerspel.nl 

 

Leeswerk 

Omdat tekst en illustraties de enige media zijn om de informatie uit het spel aan de 

spelers over te brengen, moet er vrij veel (voor) gelezen worden. Het kan zijn dat men 

aanvankelijk een beetje schrikt van de hoeveelheid tekst. U kunt iedereen geruststellen: 

in de praktijk valt dat echt enorm mee. Afhankelijk van het lees- en speltempo van de 

groep neemt het spel zonder eet- en rookpauzes zo’n anderhalf uur in beslag. Het is 

overigens raadzaam om de gasten vooraf op het hart te drukken hun leesbril mee te 

nemen. 

 

Het culinaire gedeelte 

Als u het spel thuis speelt of ergens anders waar u zelf voor het eten zorgt, bent 

helemaal vrij om zelf te bepalen wat u de spelers gaat voorschotelen. Dat kan een 

uitgebreid menu zijn maar het is ook mogelijk om het spel met tapas of alleen een borrel 

met hapjes te combineren.  

 

Wanneer er verschillende gangen zijn, kunt u die het beste tussen de spelronden door 

serveren en het spel dan helemaal stil leggen. Er zijn drie ronden. Het voorgerecht zou 

dan bijvoorbeeld tussen de eerste en tweede ronde komen, hoofdgerecht tussen de 

tweede en de derde ronde en het dessert na afloop van het spel.  

 

U kunt er ook voor kiezen om eerst een voorgerecht te serveren, dan de eerste ronde te 

spelen, dan het hoofdgerecht, vervolgens ronde twee, dan het nagerecht, daarna ronde 

drie en als afsluiting koffie met zoetigheden en/of een digestief.  

 

Om optimaal van zowel het spel als van het eten te genieten, is het dus raadzaam om 

elke ronde eerst uit te spelen voordat u een gang serveert. Het kan zijn dat u gerechten 

serveert die een strakke timing vereisen omdat ze precies gaar of warm genoeg moeten 

worden opgediend. In zulke gevallen kunt u het spel onderbreken en later gewoon weer 

oppakken op het punt waar u was gebleven. Houd u wel rekening met het feit dat u niet 

kunt spelen en koken tegelijk. Probeer de gerechten dus zoveel mogelijk voor te 

bereiden. 

 

In geval van drie gangen zou de avond er dan bijvoorbeeld zo uit kunnen zien: 

 

Aperitief 

* 

Ronde 1 inclusief invulronde 1 

* 

Groene salade met gerookte kip (kwitkwat), walnoten en knoflookdressing 

* 

Ronde 2 inclusief invulronde 2 

* 

Gebraden eend (kwitkwat) met sinaasappelsaus 

* 

Ronde 3 inclusief invulronde 3 

* 

Mini appelflappen met warme vanillesaus 

* 

Instructie 8 en bekentenis onder het genot van koffie, bonbons en digestief 

mailto:peter@dinerspel.nl


 
 
Dit is maar een voorbeeld. U kunt zowel qua timing als wat de recepten betreft hier zelf 

naar hartelust op variëren. Op websites zoals www.smulweb.nl, www.recepten.nl, en 

www.allerhande.nl/recepten kunt u onbeperkt inspiratie op doen. Bijgevoegd vindt u 

overigens nog meer leuke passende recepten. 

 

 

Muziektips 

Als u over een ruimte met een muziek installatie beschikt, kunt u het spel nog verder 

opleuken met toepasselijke muziek. Het gaat dan tijdens het spel om zachte achtergrond 

muziek en tijdens de pauzes of na afloop kan het allemaal wat luider. Uit alle duizenden 

liedjes die er zijn, hebben wij alvast een aantal suggesties gepikt. Misschien kunt u zelf 

ook een paar leuke nummers verzinnen die te maken hebben met vogels, geld, of 

moord, de centrale thema’s uit het spel. 

 

Bird On A Wire   - Leonard Cohen, Johnny Cash e.v.a. 

Mockingbird Hill   - Roots Syndicate 

Una Paloma Blanca   - George Baker Selection 

Bird Of Paradise   - Snowy White 

I’m Like A Bird   - Nelly Furtado 

Bye Bye Bird    - The Yardbirds 

Little Bird    - Beach Boys 

And Your Bird Can Sing  - The Beatles 

Caged Bird    - Alicia Keys 

High Flying Bird   - Elton John 

Vogeltje Wat Zing Je Vroeg  - Toon Hermans 

Blackbird    - The Beatles 

Money     - Pink Floyd 

Money Money Money   - Abba 

Wallstreet Shuffle   - 10 CC 

Murder Incorporated   - Bruce Springsteen 

Killer     - Alice Cooper 

Killer Queen    - Queen 

Wanted Dead Or Alive  - Bon Jovi 

Murder In My Heart   - Sheryl Crowe 

Murder My Heart   - Michael Bolton 

 

Nogmaals, het zijn maar suggesties. Moordspel “De Onfortuinlijke Bankier” is ook leuk 

met een zak chips, een fles Cola en Sky Radio op de achtergrond. 

 

Om alvast kennis te maken met één van de kleurrijke personages uit het spel hebben wij 

hieronder een brochure van Moyana afgedrukt.  

 

Wij wensen u veel plezier! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Dinerspel.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.smulweb.nl/
http://www.recepten.nl/
http://www.allerhande.nl/recepten


 
 
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.‟  


