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In dit moordspel vindt u verschillende documenten.
Naast een speluitleg vindt u een beschrijving voor de spelleider en rolbeschrijvingen van de
mogelijker moordenaars van Miss Mischa. Natuurlijk ontbreekt de oplossing met de
bekentenis niet.
Speluitleg:
Het leukste om een moordspel te beginnen is om alle spelers te “verrassen” met het
moordspel. Tijdens een welkomstwoord of andere activiteit komt ineens een van de spelers
binnen en roept iedereen bij elkaar. Hij/zij verteld dat er een lijk is gevonden en dat iedereen
nodig is om de moord op te lossen. Iedereen word naar het lijk gebracht waar de spelleider
Inleiding Moordspel voorleest.
Dan worden alle aanwezigen in groepjes verdeeld. Dit kan ter plekke gebeuren maar een
ander handige manier is door iedereen bij binnenkost een kleurstikker of nummer te geven.
Iedereen met dezelfde kleur/nummer is een groep.
Elk groepje krijgt het Moordspel Invulblad mee. Daarop staan aanwijzingen voor het
moordspel. De groepjes ondervagen de verdachten die rondlopen of zich ergens in een ruimte
bevinden. Elke verdacht wordt gespeeld aan de hand van een rolbeschrijving. In die
rolbeschrijving staat iets over de achtergrond van de rol, kleding en een aantal rolgegevens.
Aan de hand van de rolgegevens geeft de speler antwoord op de vragen van de groepjes.

Duur van het spel.
U kunt zelf bepalen hoelang de duur van het spel is. Anderhalf uur is vaak een goed
uitgangspunt om te nemen. Maar waar u wilt kan het korter dan wel langer duren.
Benodigdheden bij dit moordspel:
• Twee messen
• Een pistool

Speltip:
• Spreek met elkaar de tijdstip van de moord af.

Inleiding Moordspel
De jaarlijkse Missverkiezing is weer van start gegaan. Uit heel het land kwamen er jonge
dames die een gooi deden naar de overwinning. Er stond veel op het spel want als je de
uiteindelijke Miss zou worden dan had je een veelbelovende carrière in het vooruitzicht.
Sponsors stonde in de rij en verschillende modellenbureaus zouden met je willen werken. Na
een paar jaar zou je miljonair zijn en had je heel de wereld gezien.
Mischa had wel eens aan plaatselijke verkiezingen mee gedaan. Omdat ze telkens won ging ze
nadenken over het meedoen aan de landelijke verkiezing. Eindelijk had ze de knoop door
gehakt en besloten dat het dit jaar maar moest gaan gebeuren.
Mischa melde zich aan en kwam gemakkelijk door de voorrondes heen. Zo kwam ze in de
eindwedstrijd terecht. In de eindwedstrijd waren de afgelopen week al verschillende rondes
geweest en van de tien meisjes waren nog maar twee over. Mischa was één van die twee
meisjes die in de finale zat…
De finale werd live op TV uitgezonden en het publiek werd opgeroepen te bellen en te SMSen en zo te stemmen op hun favoriete Miss. Toen de tussenstand bekend werd bleek dat
Mischa 68% van de stemmen had. Men kon nog een half uur SMS-en en dan zou de winnaar
bekend worden gemaakt. Het kon bijna niet anders dan dat Mischa de nieuwe Miss zou
worden…
Maar… toen werd Mischa gevonden in haar kleedkamer… Dood… Vermoord…
Bij het lijk:

Moordspel Invulblad:
Wie heeft Mischa vermoord…!?
Mischa is net vermoord. Omdat de politie druk is met het zoeken naar sporen willen we aan u
vragen om de politie in het onderzoek te helpen.
De politie heeft drie potentiële verdachten op het oog:
- Laura
- Durk van Tongeren
- Gerda de Jong
Aan u de taak om deze verdachten stevig te ondervragen. Ook kunt u bij de rechercheur
terecht om zaken te verifiëren en nieuwe aanwijzingen in het onderzoek te ontvangen.
Aan het eind van het onderzoek wordt van u verwacht dat u een betoog houdt en daarin de
moordenaar van Mischa ontmaskerd.
U dient uw betoog op drie punten te onderbouwen:

Wie is de dader?

Wat is het motief?

Wat is het moordwapen?

Wie had de gelegenheid?

De politie

Beschrijving van de rollen.
In het moordspel zijn verschillende rollen. Het lijk hoeft niet door een persoon gespeeld te
worden, dat kan door een pop/kussen onder een laken gedaan worden.
Daarnaast is er een spelleider. Deze legt het spel uit en coördineert het spel. Halverwege het
spel komt de spelleider met nieuw bewijs materiaal. Aan het eind legt elk groepje een
verklaring tegenover de spelleider af over wie zij verdenken van de moord.
De verdachten van de moord worden door een aantal mensen gespeeld. Bij elke rol staat een
achtergrond verhaal om je in de rol in te leven. Ook staat er een kledingadvies voor de rol.
Natuurlijk kan je zelf er dingen bij bedenken qua kleding en rol. Maar pas op dat je niet de
inhoud van het spel veranderd. Als je de inhoud veranderd loop je namelijk kans dat het
moordspel niet meer op te lossen is…!
Elke rol heeft een aantal rolgegevens. In die rolgegevens staan belangrijke punten voor het
moordspel. Daar staat bijvoorbeeld in of de speler een wapen bij zich heeft, of die een motief
heeft en wie hij/zij zelf verdacht vindt.
Het is belangrijk je daar aan te houden. Het moordspel zit zo in elkaar dat het met een beetje
logisch speuren de dader gevonden kan worden. Gaat een rol meer of minder vertellen dan
aangeven is dan is de kans groot dat het spel veel te moeilijk of te gemakkelijk wordt. Als er
dingen veranderd worden is er zelfs kans dat het moordspel niet meer klopt.

Rechercheur/Rechter/Spelleider:
Achtergrond informatie:
Een persoon speelt twee/drie functies. Hij/zij begint als inspecteur bij het lijk. Daar legt hij uit
dat dit een moordspel is. Hij verdeelt de mensen in groepen en deelt de onderzoeksbladen aan
de groepen uit. Daarna leest hij de achtergrond informatie van Mischa voor.
Hij legt uit dat de politie drie verdachten op het oog heeft: Laura, Durk van Tongeren en
Gerda de Jong.
Aan de groepen de vraag om de dader te vinden.

In dit spel is de informatie die de rechercheur halverwege het spel geeft van doorslaggevend
belang. Hierna kan de moord redelijk snel opgelost worden. Een optie is om deze informatie
vlak voor het einde van het spel te geven (bijvoorbeeld een half uur voor het einde) Hierdoor
moeten de groepen snel linken leggen en wordt het spel wat moeilijker.
Aan het eind houden alle groepen een betoog waarin ze antwoord geven op de vraag: Wie is
de dader, wat is het moordwapen en wat is het motief. De rechter spreekt dan het eindoordeel
(de oplossing) uit.

Uiterlijk:
Als rechercheur eventueel in een regenjas met monocle en pijp. Als rechter in een toga met
witte bef.
Rolbeschrijving:
• Legt uit dat het een moordspel is
• Leest de inleiding van het moordspel voor
• Deelt de groepen in en deelt de invulbladen uit
• Tijdens het spel ziet hij er op toe dat alles goed verloopt
• Geeft halverwege nieuwe aanwijzingen aan de groepen

Laura
Achtergrond informatie:

Uiterlijk:
Ze heeft een mooie galajurk en met dure sierraden. Het haar is opgestoken, kortom ze ziet er
uit als een miss. Ze heeft een mes bij zich.
Rolbeschrijving:

•
•
•

•
•

Als gevraagd wordt wie haar bedreigd verteld ze dat Gerda haar bedreigd heeft. “Ze
wilde dat ik stopte met de missverkiezing. Ze vond het onterend voor vrouwen.”
Verdenkt Durk van de moord. Hoorde een keer dat Mischa ruzie had met Durk.
Mischa zei: “Blijf van me af viezerik. Ik wil niks met je.” Durk had toen geantwoord:
“Ik maak je helemaal kapot…!”
Als gevraagd wordt naar een motief voor Durk verteld ze dat Durks vrouw probeerde
Durk te betrappen op een affaire zodat ze van hem kon scheiden en miljoenen van hem
kon claimen. “Mischa zal wel gedreigd hebben naar de pers te gaan en te vertellen
over zijn handtastelijkheden. Als Durk wilde voorkomen dat zijn vrouw ging scheiden
en hij failliet zou gaan moest hij Mischa het zwijgen opleggen.”
Vertelt erg blij te zijn de missverkiezing te hebben gewonnen. “Jammer voor Mischa
maar die had het niet verdiend om Miss te worden. Als je las wat ze allemaal over mij
zei… Net goed dat ze dood is…”
Als gevraagd wordt of Laura rookt of een aansteker heeft ontkend ze dat.

Durk van Tongeren
Achtergrond informatie:

Dit alles maakt Durk niets uit. Hij doet wat hij wil en maalt niet om wat anderen vinden. Nu
hij zich geen zorgen hoeft te maken om geld is hij gaan doen wat hij leuk vindt. Zijn grootste
hobby is “vrouwelijk schoon bewonderen”. Graag omringt hij zich met mooie dames en waar
kun je dan beter zijn dan op een missverkiezing? Durk werd sponsor van de missverkiezing en
kreeg zo toegang tot de mooiste dames van het land… Hij kan nu de hele dag mooie dames
kijken. Maar nu had Durk nogal moeite om het bij kijken te laten… Durk wilde meer…
De vrouw van Durk was op de hoogte van zijn “hobby” en zocht een manier om van Durk te
scheiden. Al jaren boterde het niet zo tussen de twee en het geroddel over de vele affaires van
Durk deed de relatie ook niet veel goeds. Ze zocht naar een manier om van Durk te kunnen
scheiden. Maar ze wilde niet alleen scheiden, ze wilde ook zo veel mogelijk geld van Durk.
Als ze Durk kon betrappen op een slippertje dan had ze bij de rechtbank een stevige zaak en
had ze recht op minstens de helft van hun bezittingen, ettelijke miljoenen.
Aangezien Durk in gemeenschap van goederen was getrouwd zou bij een scheiding zijn
bedrijf ook verkocht moeten worden. Hij zou miljoenen kwijt raken en in de problemen
komen. Een scheiding zou Durk financieel ruineren…
Maar ja, die dames waren toch ook erg mooi…
Uiterlijk:

Rolbeschrijving:
•
•
•
•

Ontkent dat hij een relatie met Mischa wilde en dat zij hem afgewezen had.
Denkt dat Laura het gedaan heeft. “Zij heeft het meeste baat gehad bij de dood van
Mischa. Dit was haar laatste kans om Miss te worden. Ze stond op verlies… Maar
omdat Mischa vermoord werd is zij de nieuwe miss geworden…”
Denkt dat Laura Mischa misschien vermoord heeft omdat Mischa Laura had
afgekraakt in de pers. “Laura is een egocentrisch meisje dat slecht tegen kritiek kan.
Verteld dat Gerda hem bedreigd heeft omdat hij sponsor was van de missverkiezing.
Ze wilde dat de missverkiezing stop gezet zou worden omdat het onterend zou zijn
voor vrouwen.

Gerda de Jong
Achtergrond informatie:
Gerda is een zelfbewuste vrouw. Ze voelt zich op en top vrouw en vindt dat vrouwen in de
maatschappij te weinig serieus genomen worden. Het feit dat vrouwen nog steeds minder
verdienen dan een man in gelijke functie vindt ze een duidelijk teken dat vrouwen te kort
gedaan worden. Ze zet zich in voor de vrouwen emancipatie en kan daarbij stevig optreden.
Een journalist die eens een kritische vraag stelde over feministen sloeg ze in het gezicht. Maar
ze was niet alleen tegen mannen zo fel. Ook vrouwen die zich naar haar mening te weinig
feministisch opstelden kregen een veeg uit de pan. Gerda was op een missie en iedereen die
haar in de weg zat had een groot probleem.

Uiterlijk:
Uiterlijk telt niet voor Gerda. Ze draagt een grote slobbertrui en een vale spijkerbroek. Haar
haar zit wat warrig en ze draagt een grote bril. Gerda rookt shag maar heeft geen vuurtje…
Gerda heeft een mes bij zich.
Rolbeschrijving:
• Vraagt alle groepen om een vuurtje voor haar shagje.
• Vertelt aan alle groepen dat ze het erg vindt dat Mischa doodgestoken is.
• Als gevraagd wordt naar waar haar aansteker is dan zegt ze die per ongelijk thuis
gelaten te hebben.

•
•

•

Vindt het verdacht dat Laura dik op verlies staat in de finale en dan juist dan Mischa
vermoord wordt en Laura toch nog wint.
Als doorgevraagd wordt naar een mogelijk motief voor Laura zegt ze dat ze een
interview van Laura gelezen heeft waarin ze zegt de missverkiezing te willen winnen.
Koste wat het kost… Dit was haar laatste kans, volgend jaar mocht ze niet meer
meedoen en nu wilde ze winnen.
Als gevraagd wordt naar haar alibi antwoord ze dat ze op de wc zat.

Bekentenis

Bewijzen:
Motief:

Gelegenheid:

Wapen:

Aanvullend bewijs:

Bewijs dat het niet een van de anderen was:

