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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 Kapitein Roodbaard. 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 vertelt dat er een lijk is gevonden en dat de hulp
van iedereen nodig is om de moord op te lossen. Iedereen wordt naar het lijk gebracht waar de
spelleider Inleiding Moordspel voorleest.
Vervolgens worden alle aanwezigen in groepjes verdeeld. Dit kan ter plekke gebeuren maar
een ander handige manier is door iedereen bij binnenkomst een kleursticker of nummer te
geven. De deelnemers met dezelfde kleur/nummer vormen samen één groep.
Elk groepje krijgt het Moordspel Invulblad mee. Daarop staan aanwijzingen voor het
moordspel. De groepjes ondervragen de verdachten die rondlopen. Elke verdachte wordt
gespeeld aan de hand van een rolbeschrijving. In die rolbeschrijving staat iets over de
achtergrond van de persoon, kleding en een aantal rolgegevens. Aan de hand van de
rolgegevens geeft de speler antwoord op de vragen van de groepjes.
Aan het eind van het moordspel komen alle groepjes en de verdachten samen. Elk groep stelt
een verdacht in staat van beschuldiging. Ze onderbouwen hun beschuldiging door antwoord te
geven op drie vragen:
1. Wat is het moordwapen
2. Wat is het motief
3. Wie is de dader.
Als alle groepjes hun pleidooi hebben gehouden gaat de dader over tot zijn/haar Bekentenis
en is de moord opgelost en het spel afgelopen.
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Inleiding moordspel
Kapitein Roodbaard is vermoord…
Al sinds zijn zesde jaar voer Kapitein Roodbaard over de wereldzeeën. Eerst als kokshulpje
op het piratenschip “De blauwe Spook” maar later als kapitein op zijn eigen schip “De parel
van de Zee”. Na weer een geslaagde rooftocht ging Kapitein Roodbaard met zijn Bootsman
Geurt naar Café “de Kater”. Samen dronken ze op de grote schat die ze veroverd hadden.
Toen Bootsman Geurt even naar de WC ging hoorde hij rumoer en geschreeuw uit het café.
Toen hij terug kwam zag hij Roodbaard liggen: vermoord…
Aan het avontuurlijke leven van Kapitein Roodbaard is een einde gekomen.
***********************
**********************
*****************************
*******************************
**********************
*********************
In het café zijn al een aantal verdachten aanwezig. Zo is er Kapitein Geenbaard, een
piratenkapitein waar Kapitein Roodbaard al jaren ruzie mee heeft. Ook is daar Rita, de kokkin
van “De Parel van de Zee”. Aan boord van het piratenschip had zij onlangs nog een flinke
ruzie met de kapitein. Ook is er Krelis, een havenhandelaar die het gestolen goed van de
piraten koopt. Als hij ook maar even kan probeert hij je te belazeren. Dan is er nog Suus, een
vrouw die dolgraag piraat wil worden maar Blauwbaard wilde haar niet op zijn schip. “ Piraat
zijn is geen vrouwenwerk” vond hij. Als laatste verdachte is er Bootsman Geurt. Hoewel hij
nooit echt ruzie of onenigheid heeft gehad met Roodbaard gedraagt hij zich toch verdacht
volgens velen…
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Moordspel Invulblad
Groep:………………..
Beste speurders. Aan jullie de taak de moordenaar van Kapitein Roodbaard te vinden. De
volgende verdachten staan klaar voor jullie ondervraging:
Krelis – Een onbetrouwbare handelaar die ruzie had met Roodbaard.
Suus – Een vrouw die graag piraat wilde worden maar dit niet mocht van kapitein Roodbaard
Kapitein Geenbaard –Piratenkapitein waar Roodbaard ruzie mee had over een schatkaart.
Bootsman Geurt – De bootsman van Roodbaard. Vriendelijk… maar onbetrouwbaar.
Rita – Kokkin op de boot van Roodbaard. Vlak voor Roodbaards dood hadden ze ruzie…
Deze verdachten kun je ondervragen. Probeer op de volgende vragen antwoord te krijgen:

1. Wat is het moordwapen?

2. Wat is het motief?

************************

*********************

Aan het eind moet iedere groep een verdachte in staat van beschuldiging stellen. Daarbij moet
je antwoord geven op de bovenstaande vragen.
Veel succes!
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Beschrijving van de rollen.
In het moordspel zijn verschillende rollen. Het lijk hoeft niet door een persoon gespeeld te
worden, dat kan ook door een pop/kussen onder een laken te leggen.
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 hoort een
toelichting die je in staat stelt om je in je rol in te leven. Ook staat er een kledingadvies.
Natuurlijk kun je er zelf dingen bij bedenken qua kleding en rol, maar pas op dat je niet de
inhoud van het spel verandert. Als je de inhoud verandert loop je namelijk het risico 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 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.
*******************************
**************************
************************************
*****************************
*******************************
****************************
*****************************
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Spelleider
De spelleider staat bij het lijk en leest de Moordspel Inleiding voor, daarna legt hij het
moorspel uit. Hij maakt de groepjes en geeft elk groepje een Moordspel Invulblad.
Halverwege roept hij de groepjes bijeen en toont nieuwe bewijzen:
• Een halve schatkaart is gevonden in de hand van Roodbaard. Vermoed wordt dat de
moordenaar de andere helft heeft.
• ****************************************
Aan het eind leidt de spelleider de rechtbank. Elk groepje wijst een dader aan en motiveert de
keuze. Als alle groepjes zijn geweest gaat de moordenaar over tot de Bekentenis.
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Bootsman Geurt
Jarenlang voeren Bootsman Geurt en Kapitein Roodbaard samen over de wereldzeeën. Vele
schepen hebben ze geënterd en ook vele schatten hebben ze begraven.
Roodbaard was altijd een harde piraat. Meer kracht dan wijsheid zei Geurt altijd. Zelf was
Geurt precies het tegenovergestelde: Hij was slim maar niet zo sterk. Soms stak het Geurt wel
dat Roodbaard alle triomfen op zijn naam kreeg terwijl het toch Geurt was die bijna altijd de
tactiek bepaalde. Maar uit de schaduw van Roodbaard komen was niet zo gemakkelijk…
Dat Kapitein Roodbaard dood is lijkt Geurt niet zo heel veel te doen. Hij is niet boos en ook
niet verdrietig. Het enige wat je van hem kan zeggen is dat hij heel vriendelijk is. Bijna te
vriendelijk!
Kleding:
Geurt ziet er uit als een piraten bootsman. Blauw/wit shirt, rode bandana en rode band om zijn
middel. In zijn borstzak draagt hij een stukje papier met daarop de helft van een schatkaart.
Hij draagt een mes en een pistool achter zijn broeksriem.
Rolgegevens:
• Vertelt kapitein Geenbaard van de moord te verdenken. Die had ruzie met Roodbaard
over een schatkaart.
• Vertelt dat Suus of Rita het niet gedaan kan hebben volgens hem. “Dat doen vrouwen
niet!”
• Vertelt dat Krelis en Roodbaard vaak ruzie hadden. Krelis had Roodbaard eens lading
verrotte appels verkocht. Roodbaard wilde Krelis terug pakken en verkocht toen Krelis
drie vaten met gouden munten. De vaten zaten echter vol met zand.
• Bevestigt dat Rita ruzie heeft gehad met Roodbaard op “De Parel van de Zee”.
*******************************
**************************
************************************
*****************************
*******************************
****************************
• *****************************
• Als het over de schatkaart gaat vertelt hij dat Krelis een kaart in zijn zak stopte.
Misschien was het de schatkaart?
• Als hem naar het papier in zijn borstzak gevraagd wordt laat hij het met tegenzin zien.
• Zegt dat hij met Roodbaard in het café was maar op dat moment naar de wc was. Toen
hij terug kwam was Roodbard vermoord.
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Kapitein Geenbaard
*******************************
**************************
************************************
*****************************
*******************************
****************************
*****************************
Kleding:
Heeft een ooglapje voor zijn oog en een steek op zijn hoofd. Natuurlijk heeft Geenbaard geen
baard. Verder zit er een papagaai op zijn schouder en hangt er een zwaard aan zijn heup. In
zijn binnenzak heeft hij een pistool.
Rolgegevens:
• Ontkent dat hij Roodbaard vermoord heeft. Was in gesprek met Krelis over een
scheepslading.
• Bevestigt dat hij ruzie had met Roodbaard. “Hij heeft nu zijn verdiende loon.”
• Als gevraagd wordt wie hij zelf verdenkt vertelt hij dat hij Bootsman Geurt verdenkt.
Die heeft hem eens benaderd met het plan om Roodbaard te vermoorden. Geurt zou
dan kapitein worden en samen met Geenbaard schepen gaan overvallen. Geenbaard
wilde niets van het plan weten.
• Ontkent dat Geurt dronken was toen hij dit voorstelde.
• Bevestigt een pistool en een zwaard te hebben.
• Vertelt dat Krelis het niet gedaan heeft. “Daar zat ik mee te praten toen ik allemaal
lawaai hoorde. Toen ik ging kijken was Roodbaard dood”.
*******************************
**************************
************************************
*****************************
*******************************
****************************
• *****************************
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Suus
Als dochter van de burgemeester was het de bedoeling dat Suus zou trouwen met een rijke
koopman. Suus zelf had andere plannen: Zij wilde piraat worden. Helaas voor haar stonden
veel piratenkapiteins niet toe dat vrouwen mee gingen als piraat. Dat zou ongeluk brengen.
Vrouwen mochten wel mee, maar dan onderdeks in de kombuis. “Als ik alleen mee kan om te
koken dan kan ik net zo goed thuis blijven” , zei Suus.
Suus wist niet van ophouden. Vaak was ze te vinden in café de Kater en probeerde ze
kapiteins ervan te overtuigen dat ze haar aan boord moesten nemen. Een aantal keer probeerde
ze het ook bij Kapitein Roodbaard. Om van haar gezeur af te zijn stelde hij voor dat Suus een
gevecht zou houden met een piraat. Als ze zou winnen mocht ze mee.
*******************************
**************************
************************************
*****************************
*******************************
****************************
*****************************
Kleding:
Suus draagt een nette jurk. Haar haar is netje in model. In haar doen en laten is ze een nette
vrouw.
Rolgegevens:
• Ontkent Roodbaard vermoord te hebben. Denkt zelf dat Rita het gedaan kan hebben.
“Als je wist hoe Roodbaard over vrouwen op schepen dacht… Dan kan ik me
voorstellen dat Rita hem een keer goed zat is geworden.”
• Vertelt gehoord te hebben dat Roodbaard en Rita vlak voor de moord ruzie hebben
gehad.
• Ontkent een pistool te hebben. Heeft wel een dolk bij zich om zichzelf te beschermen.
• Vertelt Geurt maar een sneu type te vinden. “Hij was veel slimmer dan Roodbaard,
maar Roodbaard kreeg altijd het meeste geld.”
*******************************
**************************
************************************
*****************************
*******************************
****************************
• *****************************
• Ontkent dat ze de dolk kocht om Roodbaard te vermoorden. Dat was alleen voor
bescherming van zichzelf.
• Vertelt dat ze Rita naar het café zag lopen en is haar gevolgd. Hier hoorde ze dat
Roodbaard vermoord was.
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Krelis
Aangezien Krelis nogal gauw zeeziek is was Piraat worden niets voor hem. Hij begon toen
maar een handeltje in de haven. Van de piraten kocht hij de gestolen goederen op en leverde
proviand voor hun zeereizen. Maar Krelis nam het niet zo nauw met de handel. Als hij
iemand een poot uit kon draaien dan deed hij dat. Zo verkocht hij Roodbaard eens een lading
rotte appels. Roodbaard was woedend en zwoer wraak. Een paar zeereizen later bood
Roodbaard Krelis drie tonnen gevuld met gouden munten. Toen Krelis had betaald en de
tonnen openmaakte bleek dat ze slechts gevuld waren met zand !!
Krelis en Roodbaard konden niet met elkaar en niet zonder elkaar. Ze hadden elkaar nodig om
geld te verdienen. Allebei waren ze op hun hoede en probeerden elkaar een hak te zetten.
Krelis schijnt eens een keer gezegd te hebben dat hij Roodbaard eens te grazen zou nemen:
“En wel zodanig dat we daarna geen last meer van hem hebben…”
Kleding:
*******************************
**************************
************************************
Rolbeschrijving:
• Ontkent Roodbaard vermoord te hebben.
• Vertelt dat Rita of Geurt het gedaan moet hebben. “Roodbaard was een
verschrikkelijke kapitein. Na één zeereis kreeg je al de neiging die vent te
vermoorden”
•
Vertelt dat hij met Geenbaard in gesprek was toen ze lawaai hoorden. Toen ze
samen gingen kijken was Roodbaard dood.
• Ontkent iets van een schatkaart af te weten. Weet wel dat Geenbaard en Roodbaard
ruzie hadden om een schatkaart.
• ***************************
• Vertelt dat Rita vroeger haar man vermoord heeft.
• Als hem naar de kaart gevraagd wordt laat hij een papiertje zien met daarop
bestellingen van boter, meel en bier.
• ********************************
•
Was met Geenbaard in gesprek toen ze hoorden dat Roodbaard vermoord was.
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Rita
Nadat Rita haar man vergiftigd had omdat hij zweetvoeten had ging ze op de grote vaart. Al
snel kwam ze terecht op het schip van Kapitein Roodbaard. Ze kwam in de kombuis te werken
en voer de hele wereld over. Roodbaard en Rita meden elkaar een beetje. Allebei waren ze
eigenwijs en telkens als ze een woord met elkaar wisselden liep het uit op ruzie. De laatste tijd
liep de spanning hoog op tussen Rita en Roodbaard. Na een aantal slechte rooftochten had
Roodbaard niet genoeg geld voor het eten. Rita moest bezuinigen maar wilde daar niks van
weten.
***************************
**********************
Kleding:
De kleding van Rita is smerig. Ze heeft een vieze jurk aan met daar overheen een wit schort.
In haar hand heeft ze een deegroller. Ook heeft ze een brief bij zich.
Rolgegevens:
• Bevestigt dat ze haar man vermoord heeft.
• Vertelt dat ze Suus verdenkt. “Dat wijfie was razend toen Roodbaard haar niet op het
schip liet”.
• Ontkent dat ze een mes of een pistool heeft. Heeft alleen een deegroller bij zich.
• Vertelt dat Bootsman Geurt wel een pistool heeft.
• ******************************
• **************************
• Bevestigt dat Geenbaard en Roodbaard elkaar niet konden luchten of zien. “Er kan er
maar één de beste zijn en ze dachten allebei dat ze die ene waren.”
• Vertelt dat ze op het schip was toen ze hoorde dat Roodbaard was vermoord. Ze is zo
snel mogelijk gekomen.
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Bekentenis:
*******************************
**************************
************************************
*****************************
*******************************
****************************
*****************************
*******************************
**************************
************************************
*****************************
*******************************
****************************
*****************************
Bewijzen:
*******************************
**************************
************************************
*****************************
*******************************
*********************************************************
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