Stampij in de alpacawei
Uitleg
Wat leuk dat je meedoet aan dit moordspel. Je ontvangt een korte inhoud van het verhaal en uitleg
over je karakter. Er zijn diverse manieren waarop dit spel gespeeld kan worden. Hieronder leg ik 2
opties uit:
Optie 1
Jullie groep wordt in tweeën gesplitst. De ene helft krijgt een personage toebedeeld en beschikt over
alle informatie. Eventueel kan het spel samen voorbereid worden voordat het verhaal wordt
gespeeld. Je bent verder vrij om er van alles bij te verzinnen en met iemand samen te werken. De
andere helft gaat de moord oplossen door op onderzoek uit te gaan en de personages te
ondervragen. Aan deze groep wordt later ook gevraagd wie zij verdenken.
Optie 2
Jullie spelen allemaal mee in het spel en de personages worden onderling verdeeld. Je beschikt
daarbij alleen over de informatie die voor jou personage bedoeld is. Als het spel start, ga je op
onderzoek uit en met de andere personages in gesprek. Stel vragen aan elkaar om erachter te komen
wat er is gebeurd en wie de mogelijke dader kan zijn. Je bent vrij om er van alles bij te verzinnen en
het voor een ander misschien lastig te maken. Ook kun je met iemand samenwerken, maar dat kan
natuurlijk ook de moordenaar zijn.
Bij beide opties is het aan de moordenaar om zichzelf zo lang mogelijk verborgen te houden. Doe je
dat door op de achtergrond te blijven of juist op de voorgrond te treden? Ben je scheutig met je
informatie of houd je wat achter de hand?
De organisator laat weten hoe dit spel gespeeld gaat worden en kan zelf ook meespelen. Mocht dit
laatste zo zijn, lees dan niet alle personages van tevoren door of de laatste pagina van dit document.
Tussen de personages bevindt zich namelijk de dader.
Aan het einde roept de organisator iedereen bij elkaar en wordt er gevraagd wie jij verdenkt. Heb je
dan genoeg informatie verzamelt om de moordenaar aan te kunnen wijzen? Heeft de moordenaar
zichzelf misschien al verraden? Of hebben anderen zich verdacht gemaakt en is de moordenaar
onder de radar gebleven?
Tijdsduur
Als organisator is het belangrijk om het spel in de gaten te houden. Je kunt daarbij zelf bepalen
hoelang het moordspel duurt. De ervaring is dat de meeste moordspellen tussen de 45 en 60
minuten duren. Merk je dat het enthousiasme minder wordt, dan kun je altijd eerder afronden.
Het is ook een mogelijkheid om mensen langer in karakter te laten zijn door het spel bijvoorbeeld
tijdens een diner of weekend weg te spelen.
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Korte inhoud van het verhaal
Ergens in Nederland staat een huisje waar het echtpaar Theo en Thea woont. Met veel liefde en
aandacht zijn ze al jaren bezig dit huisje op te knappen en het helemaal naar wens te maken. Om het
huis hebben ze land, waar ze een moestuin hebben, kippen rondscharrelen en ook een stel alpaca’s
in een weiland staan. Op een ochtend, als Theo bij de alpaca’s gaat kijken, verandert hun leven
drastisch. In het weiland van de alpaca’s vindt Theo namelijk het lichaam van een onbekend persoon.
Wie is dit en waarom is dit bij de alpaca’s gebeurd?
Aantal personages
Dit moordspel is geschreven voor 8 personen.
Personages
- Theo en Thea van Tenen
Theo en Thea wonen samen in een lieftallig huisje ergens in Nederland. Ze hebben een
moestuin en verschillende dieren rondom hun huis lopen.
- Low en Linda van Landen
Low en Linda zijn de buren van Theo en Thea. Ze zijn goed met elkaar bevriend en helpen
elkaar wanneer nodig.
- Cora de Crosser
Cora woont in hetzelfde dorp als Theo, Thea, Low en Linda. Zij mag een stukje land van Theo
en Thea gebruiken voor het crossen.
- Lars van Laren
Lars woont aan de andere kant van Low en Linda en is de eigenaar van camping Grasland
- Pieter Post
Pieter is de nieuwsgierige en roddelende postbode van het dorp.
- Rikie Rocks
In de zomer verblijft Rikie op camping Grasland en organiseert zij een groot feest.
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Theo van Tenen
Theo woont samen met zijn lieftallige Thea. Een paar jaar geleden hebben ze dit huisje gekocht en
hebben het hier erg naar hun zin. De naaste buren wonen wat verder weg, zodat ze veel ruimte en
rust om zich heen hebben. Ze hebben sinds kort drie alpaca’s en hopen steeds meer dieren een
plekje te kunnen geven.

7.30 uur
De wekker van Theo gaat en hij staat op om te gaan ontbijten. Naast hem draait Thea
zich nog een keer om. Graag was hij ook nog even blijven liggen, want vannacht was het laat
geworden. Toen Thea sliep heeft hij stiekem de koffers gepakt voor hun overnachting. Vanmiddag
neemt hij haar mee en nu moet hij zorgen dat alles gereed is en de dieren genoeg eten en drinken
hebben.

9.15 uur
Bij de alpaca’s aangekomen ziet Theo iets donkers achteraan in de wei liggen en hij
loopt er naartoe. Dichterbij gekomen blijkt het een vrouw te zijn. Theo knielt bij haar neer en schudt
aan haar schouders, maar ze geeft geen reactie. Dan ziet hij ook een wond aan haar hoofd en
realiseert hij zich dat ze niet meer ademt. Snel rent hij terug naar huis om Thea te waarschuwen en
112 te bellen.
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Thea van Tenen
Thea woont samen met haar man Theo. Een paar jaar geleden hebben ze dit huisje gekocht en
hebben het hier erg naar hun zin. De naaste buren wonen wat verder weg, zodat ze veel ruimte en
rust om zich heen hebben. Ze hebben sinds kort drie alpaca’s en hopen steeds meer dieren een
plekje te kunnen geven.
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Low van Landen

7.30 uur
Samen met Linda zit hij aan het ontbijt. Linda vertelde dat ze vannacht gestommel
rondom hun huis hoorde. Ze is gaan kijken waar het geluid vandaan kon komen, maar kon niets
vinden. Low was toen nog niet thuis, maar heeft ook niets gezien toen hij thuiskwam. Hij besluit om
straks even bij de buren langs te gaan om te vragen of zij iets hebben gemerkt.
8.30 uur
Low gaat langs bij de buren om te vragen of zij vannacht iets hadden gehoord. Theo
is al wakker en geeft aan niets te hebben gehoord. Low vraagt gelijk of ervoor vanavond en morgen
nog iets van hem wordt verwacht als de buren een nachtje weg zijn. Low neemt daarop afscheid en
wenst ze veel plezier.
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Linda van Landen
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Cora de Crosser

7.30 uur
De wekker gaat en Cora gaat straks eerst even aan haar motor klussen voordat ze
vanmiddag een rondje kan rijden.
8.00 uur
Snel eet Cora haar ontbijt en kijkt ondertussen welke motorcross wedstrijden er
vandaag op tv worden uitgezonden. Ze neemt ze op om vanavond een belangrijk toernooi terug te
kunnen kijken.
8:30 uur
Cora neemt haar kop koffie mee naar de schuur, zet de muziek aan en begint aan de
motor te sleutelen. De vorige keer ratelde de ketting harder dan anders. Bij het loshalen blijkt dat
deze versleten is. Tegenvaller, want nu moet ze eerst nog naar de motorwinkel om een nieuwe te
halen. Het vervangen was vorige keer ook al een hele klus en dus zal ze hier vandaag wel zoet mee
zijn.
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Lars van Laren
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Pieter Post
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Rikie Rocks
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Wie is nu dan toch de moordenaar?
Onderstaande alleen lezen als je als organisator niet meedoet aan het spel!
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