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SPELREGELS DINERQUIZ HOLLANDSE HELDEN
Leuk dat je Dinerquiz Hollandse Helden gaat spelen! Je hoeft in principe niets
voor te bereiden, zeker niet als je in één van onze aangesloten locaties hebt
gereserveerd. Maar voor de controlfreaks en regelmiepen hebben wij
hieronder de werking en spelregels van het spel even uiteengezet. Wij
wensen je alvast veel plezier!
Dinerquiz, dus met diner
Dinerquiz Hollandse Helden bestaat uit een aantal spelonderdelen die
worden afgewisseld met uitgeserveerde diner-gangen, meestal drie: voor-,
hoofd-, en nagerecht. In sommige gevallen is het mogelijk hiervan af te
wijken. Houd er rekening mee dat als je voor een buffet kiest, dit veel meer
tijd in beslag gaat nemen en rommelig kan zijn. Twijfel je over de
afstemming van het spel- en culinaire gedeelte, neem dan even contact met
ons op.
Grotere groepen
Hollandse Helden wordt standaard tijdens een diner gespeeld. Afhankelijk
van de situatie en bij grotere groepen vanaf ongeveer 40 personen kan er
echter voor gekozen worden om de quiz voorafgaand aan of na het diner
te spelen. Er wordt altijd vooraf met je overlegd over de indeling van het
spel- en eetgedeelte.
Teamquiz
Dinerquiz Hollandse Helden wordt altijd centraal en in teams gespeeld.
Deze kunnen ter plekke voor aanvang van het spel worden samengesteld,
maar je kunt ook een paar dagen vooraf zelf al een indeling maken.
Eventueel kan je die in de meegezonden uitnodiging vermelden, mocht je
die willen gebruiken.
Teams groepen tot 40 personen
De meeste locaties hebben tafels van acht of tien couverts. We gaan daarom
uit van twee teams per tafel van elk vier of vijf leden. Mocht het qua
tafelruimte mogelijk zijn, dan kan je teams van maximaal zes personen
samenstellen. De teams zitten bij voorkeur in u-vorm aan tafel, dat overlegt
gemakkelijker dan aan de lange zijden. Elk team krijgt een naam en een

teamcaptain. Worden de teams ter plekke samengesteld, dan mogen de
spelers deze zelf bepalen.
Als er geen tafelindeling is en de gasten mogen gaan zitten waar ze willen,
dan is er wel kans dat er weer dezelfde vaste “kliekjes” ontstaan. Wil je dat
voorkomen, dan zou je vooraf een gastenlijst met tafelindeling kunnen
maken. De spelers kunnen dan nog steeds zelf de teamnaam en -captain
bepalen, maar als je wilt kun jij als organisator dat ook vooraf al doen.
Teams groepen vanaf 40 personen
Bij grotere groepen wordt de quiz voorafgaand aan het diner gespeeld.
Ook is het dan beter om met slechts twee teams van maximaal zes spelers
te werken. Het ene team wordt dan het blauwe team het andere het oranje.
Beide krijgen een tafel op een voor iedereen goed zicht- en hoorbare plek.
De rest van de groep wordt verdeeld in een blauwe en een oranje helft. Zij
vormen de supporters van het team van hun kleur en ondersteunen die en
moedigen die aan.
Spelformulieren en mutsen
Bij groepen tot 40 personen die volledig in teams zijn opgesplitst, krijgt
iedere speler een spelformulier, pen en muts. Bij grote groepen krijgt
iedereen een muts, alleen de spelers die in een team zitten krijgen een
spelformulier en pen.
Verschillende spelonderdelen
Dinerquiz Hollandse Helden bevat een heel aantal uiteenlopende
spelonderdelen. Deze variëren van “gewone” quizvragen tot het imiteren,
tekenen en uitbeelden van BN’ers, mutsje-op-mutsje-af, audio-opdrachten,
quotes raden en natuurlijk Ni Na Neurie. Maar dat is logisch. Ieder onderdeel
wordt gestart met een eigen door Dinerspel.nl geproduceerde en uiterst
meezingbare tune. Daarnaast draaien wij naast de audio-opdrachten
gedurende de hele avond heel veel Nederlandstalig en Nederpop. Inhaken
en meedeinen, swingen en springen!
Vragen?
Heb je nog onduidelijkheden of wil je meer weten over de inhoud van
Dinerquiz Hollandse Helden? Mail ons gerust op sales@dinerspel.nl.
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