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Informatie Dinerquiz Meen Je Dat Nou?!

•	 Van	12	tot	100	personen;	
•	 Gepresenteerd	door	spelhost;	
•	 In	combinatie	met	diner,	lunch	of	hapjes;	
•	 Spelquiz	waarbij	reacties	op	vragen	en	stellingen	aan	de	juiste	spelers	gelinkt	moeten		
	 worden;
•	 In	roulerende	teams	gespeeld;
•	 Veel	persoonlijke	interactie	en	onderling	contact;
•	 Verbindend	en	onthullend,	in	een	luchtige	sfeer	;
•	 Hoog	entertainment-	en	humorgehalte;
•	 Met	exclusieve	audio	en	actieve	spelelementen.

Leer elkaar (weer) kennen! 
Hoe	goed	ken	jij	je	collega’s,	vrienden	of	familieleden?	En	hoe	goed	kennen	zij	jou?	Ontdek	het	door	
Dinerquiz Meen Je Dat Nou?!	te	spelen.	Een	toepasselijke	activiteit	om	nader	tot	elkaar	te	komen.	
Tijdens	het	spelen	ontstaat	een	geanimeerde	en	persoonlijke	sfeer	waarbij	iedereen	zelf	bepaalt	hoe	
openhartig	hij	of	zij	wil	zijn.	Ongemakkelijk	of	te	intiem	wordt	het	dus	nooit.	

Spelhosts en spullen
Afhankelijk	 van	 de	 groepsgrootte	 komen	 er	 één	 of	 meerdere	 spelhosts	 om	 de	 avond/middag	
vakkundig	aan	elkaar	 te	praten.	Zij	doen	er	alles	aan	om	samen	met	 jullie	het	 feestje	zo	sfeer-	en	
succesvol	mogelijk	te	maken!	
De	spelhosts	hebben	zelf	geluidsapparatuur	bij	zich	en	zorgen	dat	alle	spelers	worden	voorzien	van	
spelbenodigdheden.	

Hoe werkt het? 
De	 groep	wordt	 opgedeeld	 in	 teams	 van	maximaal	 zes	 spelers.	 Iedereen	 reageert	 via	 antwoord-
biljetten	anoniem	op	heel	uiteenlopende	vragen	 en	stellingen.	Op	elke	 tafel	 staat	een	box	waar	
de	ingevulde	antwoordbiljetten	in	gaan.	Na	elke	vragenronde	proberen	de	spelers	te	bepalen	wie	
welk	 antwoord	gegeven	heeft.	 Iedere	 juiste	 link	 levert	 een	punt	op.	De	 speler	 die	uiteindelijk	 de	
meeste	 punten	weet	 te	 verzamelen	 is	 de	winnaar.	Maar	 het	 draait	 natuurlijk	 om	 de	 verrassende	
gespreksstof,	ontdekkingen	en	anekdotes	die	het	spel	oplevert.	

Roulerende teams
Na	 iedere	spelronde	wisselt	een	deel	van	alle	 spelers	van	 team.	Dit	gebeurt	volgens	een	systeem	
waarbij	aan	het	eind	van	het	spel	iedere	speler	met	zoveel	mogelijk	andere	spelers	aan	tafel	heeft	
gezeten.	Op	deze	manier	 ontstaan	 er	 geen	 kliekjes	 of	 eilandjes	 en	 is	 de	persoonlijke	 interactie	
maximaal.	

Centraal gepresenteerd
De	vragen,	stellingen	en	overige	spelelementen	worden	plenair,	dus	tegelijkertijd	en	centraal	aan	
de	gehele	groep	gepresenteerd.

Categorieën en soorten vragen
Er	zijn	verschillende	categorieën	vragen	en	stellingen.	Denk	bijvoorbeeld	aan	Persoonlijke	Smaak	en	
Stijl,	Dilemma’s	en	Leefregels.	Die	worden	weer	op	verschillende	manieren	gepresenteerd:	multiple
choice,	 open	 antwoorden,	 eens/oneens,	 etc.	 Ook	 worden	 muziekfragmenten	 en	 soundbites	
afgespeeld	 waar	 op	 gereageerd	 wordt.	 Reacties	 en	 antwoorden	 hebben	 altijd	 te	 maken	 met	
persoonlijke	smaak,	mening	of	keuzes.	Triviale	of	kennisvragen	zijn	er	niet.	



Inhoudelijk safe
De	 basisversie	 van	 het	 spel	 bevat	 geen controversiële vragen of onderwerpen	 die	 gevoelig	
zouden	kunnen	liggen.	Ook	is	er	altijd	de	mogelijkheid	om	weet/zeg ik niet	in	te	vullen.

Specifiek aanpassen mogelijk
Mocht	je	als	opdrachtgever	voor	jouw	groep	enkele	gewaagde	onderwerpen	of	pittige	discussies	
juist	wél	wenselijk	vinden,	dan	is	dat	mogelijk.	Ook	kan	je	in	overleg	enkele	specifiek	op	de	groep	
gerichte	“insiders”	vragen	en	stellingen	toevoegen.	

Ludiek, luchtig, lachen
Dinerquiz	Meen	 Je	Dat	Nou?!	draait	om	het	elkaar	beter	 leren	kennen	 in	een	ontspannen	 sfeer.	
Het	format	bevat	veel	humor	en	muziek.	De	term	Meen	Je	dat	Nou?!	wordt	bijvoorbeeld	geroepen
als	iemand	vermoedt	dat	een	speler	uit	tactiek	opzettelijk	een	onjuist	antwoord	geeft.	Deze	wordt	
dan	 door	 de	 rest	 van	 het	 team	 in	 de	mangel	 genomen	 en	 verliest	 een	 punt	 als	 hij/zij	 hen	 niet	
weet	te	overtuigen.	Het	wisselen	van	teams	gebeurt	middels	een	koortsachtige	“stoelendans	voor	
grote	mensen”	en	voor	de	liefhebbers	sluiten	we	af	met	een	swingende	muzikale	finale.	Met	recht	
ouderwets	gezellig!

Voorbereiding
Dinerquiz	Meen	Je	Dat	Nou?!	heeft	niet veel voorbereiding	nodig.	Je	kunt	eventueel	vooraf	teams	
samenstellen	 voor	de	 eerste	 spelronde.	Ook	 zou	 je	ons	 vooraf	 kunnen	 laten	weten	of	 en	welke	
pittige	of	specifieke	vragen	je	aan	het	spel	toegevoegd	zou	willen	hebben.	Als	je	wilt,	kun	je	onze	
speciale	 Uitnodiging	 gebruiken	 om	 iedereen	 vooraf	 te	 inviteren.	Verder	 is	 het	 een	 kwestie	 van	
lekker	meedoen	en	genieten.	

Dinerquiz, dus in combinatie met eten
In	principe	zijn	onze	dinerquizzen	gebaseerd	op	driegangendiners:	voor-,	hoofd-	en	nagerecht.	
In	combinatie	met	lunch	of	hapjes	kan	in	overleg	ook.	Het	concept	is	niet	geschikt	om	te	spelen	
tijdens	BBQ,	gourmetten	of	andere	actieve	vormen	van	dineren.	Buffetten	kunnen	onder	bepaalde	
voorwaarden	wel.	

Draaiboek en pauzes
De	 spelhost	 zorgt	 ervoor	 dat	 spelronden	 en	 dinergangen	 elkaar	 goed	 afwisselen	 en	 dat	 er	
voldoende	pauzes	zijn.	We	spreken	altijd	voorafgaand	aan	“de	show”	het	globaal	draaiboek	even	
door	met	jou	en	de	locatie.	

Ook in eigen locaties 
Dinerquiz	Meen	Je	Dat	Nou?!	is	te	boeken vanaf 12 personen	in	al	onze	aangesloten	locaties.	De	
scherp	geprijsde	arrangementen	zijn	inclusief	spel	en	diner,	exclusief	drankjes.	Je	kunt	het	spel	ook	
spelen	in	een	eigen	locatie	of	zelf	gekozen	restaurant.	Jij	zorgt	dan	zelf	voor	het	culinaire	deel,	wij	
voor	het	spel.	Hiervoor	is	wel	een	eigen,	exclusieve	zaal	of	ruimte	nodig.	

Nog vragen?  
Heb	 je	 nog	 vragen	 over	 Dinerquiz	 Meen	 Je	 Dat	 Nou?!	 Neem	 gerust	 contact	 op	 met	 ons	 via	
sales@dinerspel.nl! 



Speel	ook	de	andere
doe-het-zelf	 spellen	
van	Dinerspel.nl

Uitnodiging 
De Onfortuinelijke bankier
Een paar dagen na de dood van Wout Nelling 
ontvangen zes verdachten een brief van hem. Hij
beweert dat één van hen zijn moordenaar is. Aan 
de hand van zijn schriftelijke instructies moeten ze 
onderling uitzoeken wie dat is. 

Wij gaan samen Wout en zijn verdachten spelen 
in Moordspel “De Onfortuinlijke Bankier”! En 
ondertussen lekker eten en drinken. Hieronder zie je 
waar en wanneer. 

Als er bij PERSONAGE een naam staat ingevuld dan 
dan kun je onder deze uitnodiging zien wie jij gaat 
spelen.. Als je het leuk vindt, mag je proberen er 
ongeveer zo uit te zien!

Personage:

Naam:

Datum:

Tijd:

Locatie:
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Naam speler:  .........................................................................................................................................................................................

Team:  .............................................................................................................................................................................................................

Aantal antwoorden goed: ......................................................................................................................................................

vraag 1 vraag 21

vraag 12 vraag 32

vraag 2 vraag 22

vraag 13 vraag 33

vraag 3 vraag 23

vraag 14 vraag 34

vraag 4 vraag 24

vraag 15 vraag 35

vraag 5 vraag 25

vraag 16 vraag 36

vraag 6 vraag 26

vraag 17 vraag 37

vraag 7 vraag 27

vraag 18 vraag 38

vraag 8 vraag 28

vraag 19 vraag 39

vraag 9 vraag 29

vraag 20 vraag 40

vraag 10 vraag 30

vraag 11 vraag 31

a ab bc cd d

unIt experIment alIen

de rekenformule

welk team wInt?

Dan hebben we nu alle vragen beantwoord en is het tijd om te gaan 
kijken of de code gekraakt kan worden! Hoe pakken we dat aan? 

Hieronder staat De rekenformule. Iedere teamcaptain neemt zijn 
spelboekje. Tel gezamenlijk af, en de teamcaptains krassen de kras-
vlakken één voor één open. Hieronder verschijnen vier rekenformu-
les, elk behorend bij een digit van het cijferslot. Bereken zo snel mo-
gelijk wat de uitkomst is. De teamcaptain die de berekening het 
eerst gereed heeft, mag als eerste proberen de box te openen. Daar-
na degene die de berekening als tweede gereed had, etc. Houd die 
timing dus goed in de gaten!

Het kan zijn dat meerdere teams de code hebben gekraakt. We gaan 
dan kijken wie van de individuele spelers de meeste vragen juist 
heeft beantwoord. Dit is dan de individuele winnaar van het spel. 
Hij of zij mag de box mee naar huis nemen. En het team waar deze 
speler bij hoort, is dan het winnende team. Ook als geen van de 
teams de code gekraakt heeft kan worden gekeken wie de individu-
ele winnaar is. 

Hebben meerdere individuele spelers toevallig dezelfde “high score” 
dan zal er om de box getost moeten worden. 

Maar het gaat natuurlijk om de inhoud van de box. Ik hoop dat jullie 
daar niet teveel van ondersteboven zullen zijn!

Goed teams, dan gaan we nu starten met het berekenen van de co-
des. Tip: eerst ×, dan ÷, dan + en dan -. Succes!

wat moet je doen?

• Maak een leuke selfi e of groepsfoto tijdens Into The Box Kluiskraakspel 
• Plaats de foto via een bericht op de Facebookpagina van Dinerspel.nl
• Wij delen deze foto dan op onze tijdlijn
• En like uiteraard ook gelijk even onze Facebookpagina :-)

like en volg ons op:

 www.facebook.com/Dinerspel.nl

 twitter.com/Dinerspel

Win een Cadeau Card 
van Weekendjeweg.nl 
t.w.v. €75 met onze 
Hotshot Facebook 
fotoactie!

Elke maand kiezen wij een winnaar. De maker van 
deze Hotshot krijgt van ons een berichtje.

Hot 

Lucky 
Shot

Shot2
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dIgIt 1

dIgIt 2

dIgIt 3

dIgIt 4

vraag 25 + vraag 5 : vraag 6 =

vraag 17 - vraag 14    =

vraag 35 : vraag11 + vraag 13 =

vraag 15 - vraag 38 - vraag 19 =

Into The Box Omslag_V3.indd   1-4 5-9-2018   16:24:39

3

INSTRUCTIE 7
Wie is volgens jou op basis van deze laatste ronde de meest waarschijnlijke dader? 

INSTRUCTIE 8    SPEEL TRACK NR. 5 AF OF LEES VOOR
James Butler: Oh wat ben ik benieuwd wie van jullie mij vermoord heeft! 
Dat zal ikzelf nooit meer weten natuurlijk, maar jullie straks wel. Vul dus 
nog maar één keer onderaan op pagina 3 in wie volgens jou defi nitief de 
dader is. Daarna mogen jullie de bekentenis van de dader achterin het 
boekje openen. Degene die eventueel de rol van de dader heeft mag 
deze voordragen. 

INSTRUCTIE 7
Wie is volgens jou op basis van deze laatste ronde de meest waarschijnlijke dader? 

DERDE INVULRONDE:

O Sjef Cock, want dat fl esje Duvel is slechts afl eiding. 

O Cherry Butler, want zij nam een omweg.

O Chip Haricot, want dat hele telefoon verhaal is verdacht.

O Ginger Wong, want die is fl ink aan de wandel geweest.

O Nacho Baker, want die is crimineel en drugsgebruiker.

O Hazel Melba, want zij kreeg spijt en kuste James daarom.

13-10-1956 08-04-2019

De koek is op…
Als gevolg van een tragisch culinair ongeval gaat onze lieve echtgenoot, zoon, 
broer, oom en zwager nu zelf de oven in. 

James Butler
Topkok, maar zelf zei hij liever cuisinier.

  Laren: Cherry Butler - van den Ham
  Blaricum: Clementine Weber - Vocking
   Benedict Weber
   Heinz Weber
  Amsterdam: Eggbert Butler
   Mora Butler - Beckers
  ‘s-Gravenhage: Virginia Walldorf - Butler 
   Caesar Walldorf
   Wendy Walldorf
  Sydney Australië:  William Butler
   Madeleine Butler - Kersey

James ligt opgebaard in zijn geliefde restaurant Cook&Soapie, alwaar geen 
bezoek. 

De crematie zal op dinsdag 16 april om 14.00u plaatsvinden in Uitvaart-
centrum ‘t Witte Licht te Urnhout. De condoleance vindt daarna plaats in 
Cafetaria ‘t Pleintje te Laren, alwaar veganistische hapjes geserveerd zullen 
worden.

EERSTE INVULRONDE: Wie heeft het sterkste motief en daarom James vermoord?

O Sjef Cock   Sjef wees dit Hollandse recept al eens af. 

O Cherry Butler   Cherry’s motief ligt in een andere sfeer.

O Chip Haricot   Moorden voor één uitzending? 

O Ginger Wong   Waarom weigerde Ginger het recept echt? 

O Nacho Baker   Zou Nacho oesters serveren? 

O Hazel Melba   Hazel’s outing was oprecht.

TWEEDE INVULRONDE: Degene met het zwakste alibi is: 

O Sjef Cock   Sjef maakte zichzelf onnodig verdacht.

O Cherry Butler   Kan iemand Cherry’s alibi bevestigen?

O Chip Haricot   Chip heeft Ginger als alibi.

O Ginger Wong   Ginger verstopte zich als receptendief. 

O Nacho Baker   Belt een dader 112 en blijft wachten? 

O Hazel Melba   Hazel kan snel en logisch nadenken. 

DERDE INVULRONDE: De feiten in het politierapport leiden het meest naar: 

O Sjef Cock   Sjef is echt een culinair patriottische Belg.

O Cherry Butler   Vreemd inderdaad...

O Chip Haricot   Maar niet verdacht genoeg.

O Ginger Wong   Had ze dan haar sporen niet gewist? 

O Nacho Baker   Nacho’s alibi en verhaal worden bevestigd.

O Hazel Melba   De dader had wel spijt maar geen oranje lippenstift.

Wie heeft het nou echt gedaan? Kruis hier jouw definitieve dader aan. 

De Koudgemaakte Kok 

DE ONTHULLING!
Dan gaan we nu kijken wie de winnaar van dit moordspel is. Dat zijn natuurlijk de spelers die 
uiteindelijk de juiste verdachte hebben aangewezen. Zijn dat meerdere spelers, dan moet 
worden gekeken wie het in de meeste ronden daarvoor juist had. Zijn er dan nog steeds 
meerdere spelers met hetzelfde topresultaat, dan moet de koek gedeeld worden. 

NA AFLOOP VOOR DE LIEFHEBBERS  

  SPEEL TRACK NR. 6 AF OF VOOR HET ORIGINELE RECEPT VAN JAMES BUTLER 
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O Sjef Cock

O Cherry Butler

O Chip Haricot

O Ginger Wong

O Nacho Baker

O Hazel Melba

De Koudgemaakte Kok 
een moordspel

dinerspel.nl
www.dinerspel.nl

Speel ook de andere 
doe-het-zelfspellen 
van Dinerspel.nl

MYSTERY QUIZ

Kras op harde en vlakke ondergrond met munt of ander hard metalen voorwerp zoals een mes.

0420
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