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MaffiaMoord 

 

Maffiaspel voor familiegroepen, vriendengroepen  

en personeelsuitjes en alle andere groepen die het leuk vinden om  

ondergedompeld te worden in de wereld van de maffia 

 

Acteurs zetten de sfeer  

Spannend, intrigerend, hilarisch en .... aanstekelijk. 

De hele groep is opgedeeld in groepjes van ongeveer 8 personen per tafel. Dan komen de 

acteurs op. Die zetten meteen de sfeer van het spel neer. 

Ze maken duidelijk (al spelend) wie ze zijn en wat het doel van het spel is. 

Daarna begroet ieder zijn/haar 'eigen tafel' en gaat 

het spel pas echt van start ... 

 

Iedere tafel een acteur 

Hoe groter de totale groep, des te meer acteurs! 

Niet alleen heeft elke tafel zijn eigen acteur: 

iedereen krijgt ook een speciale band met hem of 

haar. Je bent lid lid van hun 'famiglia' of maffiaclan 

en is hij of zij jouw Godfather. Hij of zij leert je de 

fijne kneepjes van het het maffiose vak. 

 

Je lekker maffioos gedragen 

Eervol stelen, bedreigen en chanteren lekker uit je 

dak gaan maar altijd .... eervol. 

Want alle maffioso hebben respect voor elkaar èn 

voor de Capo di tutti Capi: de baas aller bazen. 

 

Spelgegeven 

Drie Maffiafamiglia's zijn bijeen.  

De Gorgonzola's, de famiglia van de Capo di Tutti Capi (de Godfather) Vitalo di Gorgonzola.  

En de famiglia di Pizza en di Pasta: de rijkste famiglia's. Zij zullen zich meten in twee takken 

van sport van de maffia: de wapens en de prostitutie.  

De wapens door (een aantal malen) een aanslag te plannen en uit te voeren, de prostitutie 

door middel van een veiling bij opbod van ‘hoeren'.  

Daarnaast spelen er de nodige interne conflicten binnen de maffialeiding: 3 acteurs spelen 

ieder een dubbelrol. Samen met de machtsstrijd tussen de famiglia's onderling leidt dat 

uiteindelijk tot .... moord.  

MaffiaMoord is zowel een "moord" als een "maffia" spel. Het accent ligt echter duidelijk op 

het maffiose. 

 

Speldoel 

De strijd om de machtigste = rijkste famiglia. In de eerste plaats het spel van verdedigen 

en aanvallen in de "aanslag".  

In de tweede plaats door het achterhalen van de waarde van de ‘hoeren' en op slimme wijze 

op hen bieden als ze geveild worden.  

En in de derde plaats door mee te gaan in het spel tussen de zes karakters van de acteurs: 

wie van de zes blijkt uiteindelijk de machtigste te zijn? 

 

Spel 

MaffiaMoord is een actief spel. Alle deelnemers zijn maffioso en bezig hun famiglia het 

rijkste en machtigste te maken. Maar hoe actief men is, bepaald men zelf.  

Daarnaast is er ook van het spel tussen de acteurs onderling te genieten. Hoewel... maar al 

te vaak blijkt dat men zo in het eigen maffiose spel opgaat, dat lang niet alles wat er zich 

afspeelde door iedereen opgemerkt wordt.  
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MaffiaMoord is er ook in een verlengde versie (4-5 uur). In deze versie worden de Moorden 

uiteindelijk via het puzzelen van de maffioso (u dus) opgelost. 

 

Gegevens 

Dit spel is voor 3 groepen: minimaal 15, maximaal 30 gasten. 

De aanbevolen groepsgrootte is 6-9 gasten. 

Er komen drie acteurs die elk twee rollen spelen. 

De spelduur is naar keuze ongeveer 3, 4 of 5 uur. 

Het spel is niet geschikt om te combineren met barbecue, fondue, gourmet en dergelijke 

maaltijden. 

 

   
 

Locatie 

Wij hebben geen eigen locatie maar spelen waar u wenst mits de locatie/restaurant aan de 

volgende basisvoorwaarden voldoet 

• geen geluidshinder van andere gasten en geen muziek 

• royaal loopruimte rond tafels: de ruimte dient ongeveer 50% groter te zijn dan bij 

normaal gebruik 

• een extra speelvlak van 2 x 2 meter is vereist 

• alle gasten hebben zicht op het speelvlak 

• kleedruimte met tafel en stoelen 

 

Tarieven 

• online offerte: http://www.livingtale.nl/offerte-maffiamoord.html  

• spelprijs € 825 

• reistijd en autokosten per km € 0,60 

• prijzen zijn exclusief catering en 9%BTW 

• catering en eventuele verblijfkosten spelers zijn voor rekening van de klant 

 

 

andere maffiaspelen 
 

MultiMaffia 
ga u te buiten aan ‘eervol’ stelen, 

bewaken, bedreigen en beschermen 
22-200 gasten   5+ acteurs 3 uur 

MaffiaPoker 
pokerclinic (leer ‘maffioos’ pokeren) en 

maffiaspel in één - extra lang en relaxed   
12-40 gasten   5 acteurs 4 of 5 uur 

FamilieEer subtiel spel van bedreigen en chanteren 14-40 gasten   5 acteurs 3 uur 

 

MultiMaffia https://www.livingtale.nl/maffiaspel-multimaffia.html    

MaffiaPoker https://www.livingtale.nl/maffiaspel-pokermaffia.html  

FamilieEer https://www.livingtale.nl/maffiaspel-familieeer.html  

 

  

http://www.livingtale.nl/offerte-maffiamoord.html
https://www.livingtale.nl/maffiaspel-multimaffia.html
https://www.livingtale.nl/maffiaspel-pokermaffia.html
https://www.livingtale.nl/maffiaspel-familieeer.html


• 3 • 
 

598-351251  •  post@livingtale.nl  •  www.livingtale.nl 
 

Ander type spelen   

moordspelen https://www.livingtale.nl/moordspel.html   

detectivespelen https://www.livingtale.nl/detectivespel.html  

theaterdiners https://www.livingtale.nl/theaterdiner.html  

rollenspelen https://www.livingtale.nl/rollenspelen.html  

teambuildingspelen https://www.livingtale.nl/teambuilding.html  

alle spelen https://www.livingtale.nl/allespelen.html  
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