
K l u i s K r a a K q u i z

INFORMATIE



KLUISKRAAKQUIZ

•	  Tijdsduur:  speelduur maximaal 2 uur exclusief pauzes en “eettijd”

•	  Doe-het-zelf-spel: professionele spelbegeleiding niet benodigd, spel 
 wijst zichzelf

•	  Groepsgrootte:  groepen van 4 tot 250 spelers

•	  Voorbereiding:  zeer eenvoudig

•	  Waar te spelen:  thuis, op het werk, in een horeca-locatie, sportkantine, 
 enz.

Into The Box is een spannend en amusant gezelschapsspel van Dinerspel.nl. 
Alles draait om een box die is afgesloten met een combinatieslot. Alle spelers 
krijgen een prachtig spelboekje met daarin een leuke quiz bestaande uit 40 
vragen en opdrachten. Er worden teams gevormd die gaan proberen de 
viercijferige code te kraken. Gaat dat lukken? En zo ja, wat zit er in de box? 

BESTELLEN IN WEBSHOP

Into The Box bestel je in onze webshop. Iedere groep ontvangt één spelboekje 
per speler en een box. Het is bij grotere gezelschappen eventueel mogelijk één 
of meer boxen extra te bestellen tegen meerprijs. Deze boxen en de inhoud 
zijn identiek.

OVERAL TE SPELEN

Je ontvangt Into The Box thuis en kan het spelen waar je maar wilt: op het werk, 
gewoon thuis, in een restaurant naar keuze of in één van onze arrangements-
locaties. In dat laatste geval biedt de locatie speciaal voor Into The Box een 
gunstig geprijsd menu of hapjes. 

GEEN SPELBEGELEIDING BENODIGD

INFORMATIE INTO THE BOX KLUISKRAAKQUIZ

Wetenschapper Frank Bij de Pinken die bij “unit Experiment alien” werkte,
laat een mysterieuze box na. Hierin bevindt zich bizarre informatie over 
buitenaards leven op aarde. De onthulling hiervan zal zeker veel stof doen 
opwaaien! Maar dan moet wel eerst de code van de box gekraakt worden...



De quiz die daarvoor gespeeld gaat worden, bestaat uit allerlei verschillende 
soorten vragen en opdrachten met onderwerpen variërend van showbizz tot 
sport tot populair wetenschappelijk. Omdat Bij de Pinken in de spelboekjes 
zelf de quiz uitlegt en begeleidt, is er geen spelbegeleiding benodigd. 
Wel zal één van de spelers (meestal de organisator) de tijd een beetje in de 
gaten moeten houden. Het hoeft niet, maar als je het leuk vindt, kun je ook 
echt de quizmaster gaan uithangen. Daarvoor wordt bij de bestelling een gaaf 
audio-bestandje meegeleverd met 30 seconden bedenktijd. 

ARRANGEMENTEN

Into The Box kan je ook als arrangement inclusief diner boeken in een aantal
horecalocaties waarmee Dinerspel.nl samenwerkt. Het culinaire deel en de 
timing daarvan kom je zelf rechtstreeks overeen met de locatie.

TEAMS EN INDIVIDUELE SPELERS

Voor aanvang van het spel worden teams gevormd van maximaal zes spelers 
waarvan één teamleider. De code van de teamleider wordt gebruikt om te 
proberen de box te openen. Als alle ronden zijn gespeeld, proberen de teams 
zo snel mogelijk de code te berekenen. Het team dat dit het snelst doet, mag 
als eerste hun code proberen. Het team dat als eerste de box weet te openen, 
is het winnende team.
Maar de spelers kunnen in hun eigen spelboekje andere antwoorden 
aankruisen dan hun teamleider. Na afloop, of de code nu gekraakt is of niet, 
wordt gekeken wie van de individuele spelers de meeste antwoorden juist had. 
De speler die de meeste antwoorden juist had, is de “man of woman of the 
match” en mag de box met inhoud houden. Zijn er meerdere spelers met een 
“high score”, dan zal er getost moeten worden. 

VRAGEN

Wij wensen je veel plezier met het spelen van Into The Box. Mocht je nog 
specifieke vragen hebben dan kan je die richten aan sales@dinerspel.nl.

TIjDSDUUR EN DINER OF HAPjES

Into The Box bestaat uit vier ronden van maximaal 30 minuten. Meestal 
zullen de ronden iets sneller gespeeld worden dus blijft er voldoende pauze over. 
Het is eventueel mogelijk om de spelronden af te wisselen met dinergangen, 
maar je kan het eten ook voor of na het spel plannen. 
Into The Box is ook heel geschikt om te combineren met een High Tea, hapjes 
of tapas. Het spel kan daardoor ook als middag-activiteit gepland worden.
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SPEEL OOK DE ANDERE 
DOE-HET-ZELF SPELLEN 
VAN DINERSPEL.NL

mysTEry quiz

De OnfOrtuinlijke 

een moordspel

 


