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Spelregels & Recepten
Moordspel
“De Onfortuinlijke Bankier”
Hartelijk dank voor het
Onfortuinlijke Bankier”!
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Moordspel
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Zoveel voorbereiding als je wilt
Dit doe-het-zelf-moordspel vergt weinig voorbereiding maar je kunt
er eventueel ook voor kiezen om het spel tot in detail te organiseren.
Vandaar deze extra toelichting op de regels en mogelijkheden van
het spel. Ook als je Moordspel “De Onfortuinlijke Bankier” met een
grotere groep gaat spelen, is het verstandig om dit vooraf toch even
door te nemen.
Het is sowieso raadzaam de voorbeeldpagina’s verderop in dit
document even door te lezen, dat werkt heel verhelderend. Je kunt
eventueel ook alvast een echt spelboekje doornemen. Laat dan de
kraslagen en onthulling achterin nog even ongemoeid, dan blijft alles
voor jou zelf ook nog grotendeels een verrassing.

Speeltijd
Afhankelijk van het aantal deelnemers en het speltempo bedraagt de
speeltijd zo’n anderhalf tot twee uur. Dat is dus zonder de eet- en
andere pauzes.

Doe-het-zelf-spel
Moordspel “De Onfortuinlijke Bankier” wordt niet begeleid door een
presentator maar… door het slachtoffer zelf! Met een beetje hulp van
jou. Vooral qua timing van de drie spelronden is het raadzaam als jij
of iemand anders daar een beetje de leiding in neemt. Niet moeilijk
en wijst zichzelf wel uit. Je kunt ook de begeleiding en presentatie
van het spel volledig in handen nemen. Als je dat leuk vindt, lees dan
vooral verder!

Volg Oscar’s instructies!
Een aantal dagen na de zelfmoord van bankier Oscar Poelvoorde,
ontvangen zes familieleden en bekenden een brief van zijn notaris.
Daarin beweert Poelvoorde dat hij vermoord moet zijn en dat één
van hen dat gedaan heeft. Tijdens een diner moeten deze

verdachten aan de hand van schriftelijke instructies van Oscar
gezamenlijk uitzoeken wie van hen de dader is. Die wordt passend
gestraft. Zo blijft de vuile was binnen maar komt de dader niet weg
met de moord.
Poelvoorde leidt op deze manier dus postuum en schriftelijk zijn
eigen moordonderzoek. Zijn instructies en opdrachten staan
allemaal in de spelboekjes. Zolang deze door alle spelers opgevolgd
worden, wijst het spel zichzelf.

Spelboekjes
Iedere speler heeft een eigen spelboekje nodig. Hierin bevindt zich
een persoonlijke kraskaart die voor elke speler na iedere ronde
andere, extra aanwijzingen kan opleveren. Het is voor het verloop
van het spel dus niet verstandig om spelboekjes te delen. Om de
teksten goed te kunnen volgen, is het sowieso prettig om alles mee
te kunnen lezen. Jonge spelers of mensen met dyslexie mogen
uiteraard samenwerken met iemand die hen kan helpen.

Jonge spelers
Zoals de meeste detectives is Moordspel “De Onfortuinlijke Bankier”
soms vrij complex en bevat het naast moord ook andere volwassen
onderwerpen. Denk aan drugsgebruik, chantage, vreemdgaan, etc.
Nergens expliciet of platvloers, maar misschien minder geschikt voor
heel jonge kinderen. Wij adviseren het spel niet te spelen met
kinderen jonger dan 12.

Onthulling
De onthulling van het moordmysterie bevindt zich achterin het
spelboekje in een gesloten deel dat opengescheurd moet worden.
Maar pas als Oscar Poelvoorde het zegt natuurlijk! De dader en de
bekentenis worden dus aan het eind van het spel bekendgemaakt
aan alle spelers.

Leeswerk
Het script in de spelboekjes is grotendeels schriftelijk. Dat vergt
redelijk wat leeswerk. Absoluut niet vervelend, want de tekst is zeer
komisch en wordt ondersteund met leuke illustraties. Het is wel aan
te raden om de spelers vooraf te vragen hun leesbril mee te nemen,
mochten ze die nodig hebben.

“Acteren”
Een groot deel van de tekst moet worden voorgedragen door de
spelers. Iedereen kan zelf bepalen hoe theatraal en dramatisch dat
gebeurt. Dat is niet eng, maar spelers die liever niet “in the
spotlights” staan, hoeven dat ook niet. Zij kunnen van de
“acteerprestaties” van de rest van de groep genieten en zich
volledig richten op het moordonderzoek. In alle gevallen wordt een
toneelstuk in drie bedrijven voorgedragen waarbij de deelnemers
zowel de acteurs als het publiek vormen.

Politierapport, plattegrond en rouwadvertentie
In de spelboekjes vind je ook een plattegrond, een politierapport en
Oscar’s rouwadvertentie. Je kunt deze gezamenlijk doornemen maar
het is ook leuk om de spelers hier tussen de spelronden door tijdens
de pauzes individueel naar te laten kijken. De documenten kunnen
behulpzaam zijn bij het oplossen van de moord én bevatten verborgen grappen!

Rollen verdelen
De rollen van de personages, Oscar Poelvoorde en de zes
verdachten, kunnen over elk aantal spelers verdeeld worden. Dit kan
ter plaatse bij aanvang van het spel, maar ook een aantal dagen
vooraf. Hiervoor hebben wij een leuke uitnodiging meegestuurd
waarmee je alle gasten in stijl kunt uitnodigen.
Je kunt er ook voor kiezen om geen rollen te verdelen maar af te
wisselen of het hele script door slechts enkele spelers te laten
voordragen. Ook dan blijft het verhaal goed te volgen.

Rolverdeling gezelschappen bestaande uit één tafel
Kies je voor een vaste rolverdeling, dan ga je in geval van kleine
gezelschappen die aan één tafel het spel spelen als volgt te werk.
Kom je acteurs tekort, dan stel je “dubbelrollen” in. Dit betekent dat
dezelfde speler meerdere rollen voor zijn/haar rekening neemt.
Zijn er meer acteurs dan rollen, dan kan er per ronde van acteurs
gewisseld worden. Een personage wordt dan bijvoorbeeld in de
eerste ronde door speler A gespeeld, in de de tweede ronde door
speler B, etc.

Rolverdeling grotere gezelschappen
Voor grotere groepen zijn er meerdere mogelijkheden. Je kunt de

personages verdelen onder een vaste “crew” acteurs. Zij beelden
dan en publique het volledige moordverhaal uit. De rest van de
deelnemers kan dan van “de show” genieten en ondertussen in het
eigen spelboekje meelezen.
Als er genoeg spelers zijn, kun je ook iedere ronde door een andere
“crew” acteurs laten uitbeelden. Er zijn drie spelronden.
Tenslotte zou je er ook nog voor kunnen kiezen om per wisseling van
personage een nieuwe vrijwilliger te vragen. ‘En wie gaat er nu de
tekst van Bianca Poelvoorde voordragen? U, Bompa?’. Risico hierbij
is wel dat niemand zich aanbiedt en er ongemakkelijke stiltes vallen.
Sportief en bereidwillig publiek is hiervoor dus wel vereist. Maar dat
zijn jullie uiteraard.

Verkleden
Bij de meeste moordspellen kunnen de spelers zich kleden in de stijl
van het personage. Omdat bij dit spel dus veel van personage
gewisseld kan worden, zijn er geen expliciete kledingsuggesties.
Wel kun je de spelers die je een vaste rol toebedeeld hebt, een
speciale uitnodiging sturen. Deze hebben we meegezonden. Onder
deze uitnodiging vinden de spelers de 6 karakters met een portret
en korte omschrijving van de personages. Zij kunnen dan zelf
proberen er net zo uit te zien. Uiteraard kan je zelf ook voor
accessoires en kledingstukken zorgen die eventueel van speler
wisselen.

Het culinaire gedeelte
Genoeg over het spel, er moet ook gegeten worden. Tenminste, als je
er een echt moorddiner van wilt maken. In de restaurants waar onze
dinerspellen gespeeld kunnen worden, wordt meestal een
driegangenmenu geserveerd: voor-, hoofd- en nagerecht. Het
voorgerecht komt dan meestal tussen de introductie en ronde 1, of
na ronde 1 en dan de twee andere gangen na iedere volgende
ronde. Zo kan jij het ook het beste doen. Houd daarbij rekening met
voorbereidingstijd van het eten en het feit dat een spelronde
maximaal 30 minuten duurt. Pauzes zijn prima, maar als er te lange
gaten tussen de onderdelen vallen, komt dat de beleving van zowel
het spel als van het eten niet ten goede.

Wat gaan we dan eten?
In principe is het spel te combineren met alle denkbare soorten eten.

Maar om het culinaire deel ook in stijl van het spel te houden, zou je
kunnen proberen elementen uit het spel in het diner te laten
terugkomen. Poelvoorde is vogelliefhebber en in het verhaal speelt
de Kwitkwat een belangrijke rol. Kippen, eenden en kalkoenen zijn
ook vogels. Je kunt dus alle soorten gevogelte die je eventueel
opdient Kwitkwat noemen: gerookte kwitkwatfilet, gebraden
kwitkwatborst, etc.
Ook houdt Poelvoorde van koffie met appelflappen, dit werd
uiteindelijk zijn dood. Leuk om als dessert of daarna te serveren.
Zoals gezegd kun je het eten precies zo invullen als je zelf wilt. Kan
ook met afhaalchinees (kwitkwat-kerrie), tapas, hapjes, of helemaal
niks te eten. Maak het zo gek of summier als je maar wil.

Recepten
Voor de keukenprinsjes en -prinsesjes die toch een gastronomisch
festijn van het spel willen maken, heeft de Vlaamse cuisinier Fons
Nicolay speciaal voor Moordspel “De Onfortuinlijke Bankier” destijds
exclusieve en bijpassende recepten gemaakt. Plezant geschreven,
allemaal gemakkelijk te bereiden, verrassend én verrukkelijk! Deze
vind je onderaan dit document.

Muziek
Als je de sfeer helemaal in stijl wil aanvullen, kun je ook nog toepasselijke muziek draaien tijdens het spel en de pauzes. De terugkerende
elementen moeten dan moord, vogels en geld zijn. Als je in Spotify
zoekt op Playlist Moordspel De Onfortuinlijke Bankier, vind je alvast
een aanzetje van ons. Suggesties welkom.
mystery quiz

Speel ook de andere
doe-het-zelfspellen
van Dinerspel.nl
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Instructie 1
Deze brief moet letterlijk, verstaanbaar en het liefst dramatisch voorgelezen
worden. Het maakt niet uit door wie. Verschillende alinea’s mogen ook door
verschillende deelnemers voorgelezen worden.
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Oscar Poelvoorde
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Instructie 2:
Ook de volgende tekst dient verstaanbaar en theatraal voor
gelezen te worden. Het maakt niet uit door wie en wissel elkaar
gerust af, zolang u maar niet vergeet dat het Oscar Poelvoorde is
die vanuit het graf tot u spreekt.

De verdachten

E

E

De eerste verdachte is mijn vrouw Jenny Poelvoorde,
waarmee ik 27 jaar getrouwd was. Ach schat, alles was
koek en ei tussen ons totdat je te weten kwam dat ik
een verhouding had met mijn secretaresse Stefanie Van
Leeuwen. Toen veranderde je in een gierige raaf die
enkel op mijn geld uit was. Maar ik ben zo slim geweest
om een huwelijkscontract af te sluiten met jou. En ik
kon je natuurlijk gewoon onterven. Scheiden zou jou
dus alleen maar windeieren leggen! Of dacht je als
lijkenpikker misschien méér op te kunnen strijken?

R

B

De volgende verdachte is Stefanie Van Leeuwen, mijn
piepjonge en aantrekkelijke secretaresse, hoewel ze
zichzelf liever executive management assistant noemt.
M’n duifje, jij verafgoodde mij! Totdat bleek dat ik geen
nest met jou wilde bouwen. Om je je bek te doen
houden, heb ik ooit iets over een erfenis laten vallen.
Maar ik heb je blij gemaakt met een dode mus, want ik
was altijd al van je plan je in te ruilen voor een nieuwe
secretaresse. Dit keer één met echt blond haar en nóg
grotere borsten.
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Dan is er mijn bloedeigen zoon Theo, het uilskuiken.
Nooit heb ik een grotere mislukking meegemaakt dan
meneer de “kunstschilder”. Ieder vogeltje zingt zoals
het gebekt is, maar hoe is het mogelijk dat deze idioot
míjn genen bezit? Vierentwintig en nog nóóit iets
afgemaakt. Ja, drank, drugs en feesten… dát kon hij
wel. En komen schooien bij zijn vader! Ik heb een tijd
mijn kop in het zand gestoken, maar op een bepaald
moment moest ik hem wel verstoten. Het enige wat hij
nog van mij kon verwachten was een erfenis, maar dan
moest ik wel eerst dood. Och Theo jongen, heb je dan
eindelijk toch iets kunnen afmaken? Je vader?
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Dan een echte paradijsvogel: mijn spirituele coach
Moyana. Ze is helderziende maar ze noemt zichzelf
liever een genezend medium. Ze heeft mij een tijd
lang mentaal in balans gehouden. In het begin voelde
ik mij inderdaad kiplekker. Ik heb op haar verzoek
zelfs een fonds opgericht dat na mijn dood een groot
bedrag zou uitkeren aan haar vzw ‘Moyanology’.
Vanaf dat moment geraakte Moyana zelf compleet uit
balans. Ze kwam aandraven met boodschappen van
mijn overleden oma en ze wilde dat ik duurzaam en
spiritueel zou gaan bankieren. Wat een nonsens! Ik
stopte met de sessies en wilde het fonds opheffen. Ze
was razend kwaad! Zou deze heks mij dan toch de
geestenwereld in hebben gejaagd?
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Ook verdacht: Pol Deceuninck, een cliënt van mij.
Bijnaam: Het Oor. De heer Deceuninck is crimineel
maar hij noemt zichzelf liever ondernemer. Hij wilde
geld witwassen bij mij en daar heb ik toen inderdaad
mijn handen aan vuil gemaakt. Het leverde veel op…
maar vooral spijt. Hij begon me af te persen en dreigde
dat wanneer ik niet betaalde, ik binnen de kortste
keren een paar vingers minder zou hebben. Ik koos
eieren voor mijn geld en jarenlang betaalde ik
doodsbang. Maar nu heb ik de betalingen aan
Deceuninck stopgezet. Heeft Het Oor mij dan toch bij
het oor te pakken gekregen?
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De laatste verdachte is Jean-Pierre De Nolf, maffioso,
maar hij noemt zichzelf liever topadvocaat. Meer dan
twintig jaar was hij mijn advocaat en goede vriend. Of
dat dacht ik toch, want ook Jean-Pierre bleek onder
mijn duiven te schieten. Na mijn dood zou Jenny een
groot deel van de aandelen van mijn bedrijf in haar
bezit krijgen, met Jean-Pierre als adviseur. En toen zij
wilde scheiden was hij er als de kippen bij om haar
echtscheidingsadvocaat te zijn. Verdomme JeanPierre, jij bent verliefd op mijn vrouw! Je kon natuurlijk
niet wachten om haar als zielige weduwe te veroveren,
met erfenis en al! Om dan met mijn pluimen te gaan
lopen! Als er iemand een motief had om mij te
vermoorden, dan was jij het wel, valse haan!

LD

Bandensporen:
- Bridgestone scooterbanden
- Eenwieler

E

Getuigen:
Buurtonderzoek heeft geen bruikbare getuigenverklaringen opgeleverd. Wel
heeft de nachtportier van Hotel la Plume rond 5.50u een deux chevaux (2cv) zien
wegrijden van Helweg-Straat. Ook meent hij een donkerkleurige Jaguar te
hebben zien parkeren bij Helweg-Straat rond 5.50u.

E

Uittreksel rapport patholoog anatoom
Sectie wees uit dat het slachtoffer is overleden aan een overdosis Slapydunol,
een zwaar vloeibaar slaapmiddel. De huisarts van het slachtoffer heeft
verklaard dat Poelvoorde dit middel al jaren gebruikt en mogelijk een grote
hoeveelheid in zijn bezit had.

B

Het slachtoffer heeft vlak voor zijn dood behalve de Slapydunol nog zwarte
koffie met suiker gedronken en een appelflap gegeten. De Slapydunol is
volgens de technische recherche niet aan de koffie toegevoegd. Wijze van
toedienen is onbekend.
Het slachtoffer verkeerde ten tijde van het overlijden in goede gezondheid. Er
zijn geen aanwijzingen of sporen gevonden van een geweldsdelict.
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Voorlopige conclusie recherche:
Hoewel een eventueel misdrijf niet wordt uitgesloten, wijst niets daarop.
Vooralsnog moet dus uitgegaan worden van zelfmoord. Er zijn geen sporen van
geweld of een worsteling gevonden. De bandensporen en voetafdrukken kunnen
van toevallige voorbijgangers zijn en dateren mogelijk al van tijdstippen
voordat Poelvoorde arriveerde.

O

Toen mevrouw Poelvoorde het slachtoffer namens de familie als vermist opgaf,
werd zij hierover verhoord. Het bleek dat Poelvoorde depressief en verward was.
Hij verkeerde in ernstige huwelijksproblemen, had zijn relatie met zijn
secretaresse beëindigd en had geen contact meer met zijn zoon. Nader onderzoek
wees uit dat hij ook verdacht werd van witwaspraktijken en dat hij grote
belastingschulden had. Hierdoor was hij zo wanhopig dat hij had besloten zijn
hele vermogen te verbrassen.
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De namaakvogel in zijn hand was een imitatie van de uiterst zeldzame Kwitkwat.
Poelvoorde was een enthousiast vogelaar. Kennelijk heeft hij gedacht een echte
Kwitkwat te kunnen waarnemen maar bleek dat iemand een grap met hem heeft
uitgehaald. Waarschijnlijk is die teleurstelling, bovenop de problemen die hij
al had, reden voor hem geweest om een overdosis slaapmiddel te nemen.
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08-11-1949

12-06-2009
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De vogel is gevlogen…

E

Geheel onverwacht heeft onze lieve echtgenoot, vader, broer en oom besloten zijn
vleugels uit te slaan om zijn laatste vlucht te maken.

B

Oscar Poelvoorde

Bankier en vogelaar, maar zelf noemde hij zich liever ornitholoog.

R

Hasselt:

Tienen:
Drachten:
Oostende:

O

O

Lier:

Jenny Poelvoorde-van Vliet
Theo Poelvoorde
Adriaan Poelvoorde
Anne Poelvoorde-Westerterp
Jan Poelvoorde
Lisette Poelvoorde
Gerda Poelvoorde-de Boer
Hans de Boer
Arnout de Boer
Laurens Poelvoorde
Marlies Poelvoorde

Oscar ligt thuis opgebaard, alwaar geen bezoek.

V

De crematie zal op 16 juni om 13.00u plaatsvinden in Uitvaartcentrum ’t Witte Licht
te Urnhout. Na de plechtigheid is er koffie met appelflappen en gelegenheid tot
condoleance.
In plaats van bloemen graag een schenking aan vzw Red de Kwitkwat.

www.dinerspel.be

Recepten voor “De Onfortuinlijke Bankier” van Fons Nicolay
Als u van het moordspel “De Onfortuinlijke Bankier” een echt moorddiner wilt
maken, zult u wat tijd in de keuken moeten doorbrengen. Wij hebben de Vlaamse
cuisinier Fons Nicolay bereid gevonden speciaal voor dit moordspel bijpassende
recepten te bedenken. Allemaal gemakkelijk te bereiden en gebaseerd op betaalbare
en gangbare ingrediënten.
Het slachtoffer Oscar Poelvoorde is vogelliefhebber en in het verhaal speelt de
zeldzame kwitkwat een prominente rol. Wanneer u gevogelte serveert, kunt u doen
alsof het om kwitkwatvlees gaat. In het verhaal komen ook appelflappen voor. Deze
zou u als dessert kunnen serveren, samen met koffie in plastic bekertjes. Fons Nicolay
heeft nog een heel aantal andere suggesties voor u bedacht.
Wij wensen u en uw gasten veel plezier met zowel de culinaire voorbereidingen als met het spel.

Hellekip (Kwitkwat uit de hel)
 Pik een bevallig kippetje weg uit het hoenderhok, liefst zonder dat de haan het weet... Mocht dit
teveel herrie geven, koop er dan eentje, eentje dat liefst reeds geslacht is, bij AH?...
 Thuis gekomen knip je met een stevige schaar de ruggengraat, de wervelkolom weg. Dus twee maal
juist naast de ruggengraat knippen en het weggeknipte stukje geef je maar aan Blacky of poesie
mauw.... Er is toch niet al te veel aan te eten. Met een stevig getand mes lukt dit met een beetje
handigheid ook wel…
 Leg het kippetje nu met de geamputeerde zijde op een keukenplank en druk met je volle gewicht op
de borst. Als dit goed gedaan is, heb je nu een heel platte kip!
 Kruid de platte kip nu met een kruidenmengsel bestaande uit een theelepel kerriepoeder, één met
scherp paprikapoeder, en één met zwarte peper en evenveel zout;
 Bak het kippetje even aan in een braadpan met olie tot ze aan de twee zijden een mooi gebronsd
kleurtje gekregen heeft;
 Leg de kip met de borstzijde naar boven in een ovenschaal en smeer een royale eetlepel sterke
mosterd uit over de kip. Bestrooi met een klein handvolletje paneermeel;
 Stop de kip nu in een zeer hete oven... alsof Beëlzebub zelve de oven opgestookt heeft... Een
twintigtal minuutje verblijf in dit hellevuur is wel voldoende....!
 Laat de kip nu enkele minuten tot bezinning komen en verdeel in vier stukken. Twee borstjes voor de
heren en twee dijtjes voor de dames...! Of is het nu net andersom?
 Eet hier een lekkere frisse salade bij een dipsausje dat je maakt door een eetlepel sojasaus, een
eetlepel gewone azijn en een lepel ketchup goed te mengen. Dip de stukjes kip in het sausje! Veeg
met een stukje krakend vers stokbrood je bord leeg.
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Snel exotisch garnalensoepje
Benodigdheden :
-

diverse groenten in fijne reepjes gesneden, bijvoorbeeld, prei, ui, wortel, bamboescheuten,
champignons, eigenlijk is elke groente geschikt
Zwarte Chinese paddenstoelen smaken natuurlijk zeer exotisch !
Er zijn maar weinig groenten nodig, een grote eetlepel per persoon is voldoende
1 ei per 4 personen
6 kleine gamba’s per persoon of andere reuzengarnalen
Neutrale kippenbouillonblokjes
Enkel druppels sesamolie
Enkele druppels sojasaus
Vétsin indien gewenst
Zout en zwarte peper

Bereiding:
•
•
•
•
•
•
•

Breng water, bouillonblokjes en groenten aan de kook. Laat één minuut koken;
Haal het darmkanaaltje uit de gamba’s en snijd de garnalen in de lengte in twee;
Voeg de garnalen bij de soep en breng terug aan de kook. Slechts zeer even;
Kruid met peper en zout, sojasaus en enkele druppels sesamolie;
Voeg indien gewenst wat vétsin toe;
Een ei loskloppen en al roerend door de hete soep roeren;
Serveer in de typische Chinese kommetjes met een porseleinen lepeltje...

Luikse salade
Benodigdheden :
-

500 g gekookte aardappelen. Vastkokende, bijvoorbeeld Charlotte
500 g gekookte groene boontjes
250 g gezouten of gerookt spek
witte azijn, peper, zout
olie

Bereiding :
• De lauwe gekookte aardappelen in plakjes snijden;
• Het spek in reepjes snijden en even blancheren. Daarna bakken in olie of boter;
• De aardappelen en de gekookte boontjes toevoegen en het geheel lichtjes bakken;
• Peper toevoegen en blussen met een scheut azijn;
• Deze salade wordt lauwwarm opgediend. Men kan ook kleine nieuwe aardappeltjes gebruiken.
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Appelbeignets
Benodigdheden voor 4 personen
-

2 zachte appelen
Poedersuiker
250 g bloem
een snuifje zout
2 eetlepels olie
1 eierdooier
1 ½ dl blond bier ( een pilsje, niet uit de koelkast)
2 dl water
2 eiwitten
frituurolie

Bereiding :
• Giet de bloem in een mengkom;
• Maak een kuiltje in het midden van de bloem en doe er het zout, de olie en de eierdooier in. Meng er
langzaam het bier en het water onder;
• Laat 10 minuten rusten;
• Klop de eiwitten tot sneeuw en spatel onder het mengsel;
• Laat nu een half uur rusten alvorens te gebruiken;
• Bereid de appels ondertussen voor;
• Schil ze, en steek er met een appelboor het klokhuis uit...
• Het bovenste en onderste kleine schijfje mag je er af snijden en nu reeds opeten;
• Verdeel nu de appel in zes regelmatige mooie schijfjes;
• Bestuif de appelschijven lichtjes met bloem alhoewel dit niet echt nodig is;
• Doop elke schijfje in het beslag en laat ze met niet te veel tegelijk, zes stuks bijvoorbeeld, mooi bruin
bakken in een oliebad van 180°C.
De bereiding van beignets is heel eenvoudig. Het belangrijkste is het frituurbeslag. Frituurbeslag wordt op
dezelfde manier gemaakt als pannenkoekenbeslag. Alleen is het mengsel iets dikker en wordt de melk
vervangen door blond bier. In het beslag worden schijfjes appel gewenteld, vervolgens bakt men alles in hete
olie. Het bakken gebeurt aan beide kanten, dat wil zeggen dat men halfweg het bakproces de beignets moet
keren .
Hoe lichter het beslag, hoe fijner de smaak. Het deeg moet bij het bakken lichtjes transparant zwellen.
Serveer de hete beignets dadelijk na het bakken, rijkelijk bestrooid met fijne poedersuiker, anders gaat het
krokante van de beignet verloren.
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Koffie

Koffie zetten volgens de methode van Lucky Luke. Lucky Luke leert aan zijn paard, Jolly Jumper, hoe koffie
gezet wordt in de prairie. Neem een pannetje water en breng dat aan de kook op het kampvuur. Voeg nu
koffie toe. Gooi een hoefijzer in de koffie. Als het hoefijzer zinkt moet er nog meer koffie toegevoegd
worden....
Zing dan gans de nacht : I am a poor lonesome cowboy...

Koffie drilpudding... ( Mokkabavarois)
Benodigdheden:
-

250 gram melk
250 gram slagroom
100 gram suiker
4 eidooiers
1 grote opgehoopte eetlepel oploskoffie!
8 gram gelatine in blaadjes. Kijk hiervoor op de verpakking naar het gewicht van elk blaadje want dat
kan anders zijn naargelang het merk van de gelatine.







Breng de melk aan de kook;
Zet de gelatineblaadjes te week in veel ijskoud water tot ze mals worden;
Klop de dooiers met de suiker tot het mengsel goed schuimig wordt;
Giet hier de kokende melk bij terwijl je goed roert;
Zet bovenstaande bereiding op een klein vuurtje en laat al roerend zachtjes verwarmen tot de
basisroom dikker wordt. Let op want de massa kabbelt snel!
Als de room gebonden is voeg je de geweekte gelatine en de oploskoffie er bij. Even roeren;
Laat dit afkoelen in een metalen kom in een andere grote kom gevuld met ijsblokjes of koud water.
Regelmatig roeren;
Klop de zeer koude slagroom tot hij dik wordt... ( Of laat dit door iemand anders doen...)
Na enige tijd zal de basisroom met de gelatine plotseling snel dikker worden. Op dat ogenblik roer je
met een garde, de geklopte slagroom er bij;
Giet dit nu in een vorm die zeer lichtjes ingewreven is met olie;
Laat de pudding goed afkoelen in de koelkast en keer de pudding nadien om op je beste zondagse
serveerschaal. Versier met chocolade koffiebonen en/of bitterkoekjes.
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Appelflappen
Benodigdheden:
- 4 plakjes diepvries bladerdeeg
- 2 stevige eetappels, geen moesappels ( Golden, Granny Smith)
- 2 eetlepels rozijnen, geel of bruin naar keuze
- 1 theelepel kaneel indien gewenst
- 4 eetlepels suiker of ietsje minder als je op de slanke lijn moet letten.
- kopje water of beter nog een geklutst ei.
Zo wordt het lekker:
 Laat het bladerdeeg ontdooien en warm de oven voor op 200 graden Celsius;
 Schil de appels, snij in vier stukken en haal het klokhuis eruit. Snij de appels dan in blokjes en doe ze in
de kom samen met de rozijnen en 2 eetlepels suiker. Meng alles goed door elkaar;
 Indien je graag de smaak van kaneel hebt mag er ook een lepeltje kaneel doorgemengd worden;
 Indien de bladerdeegvelletje kleiner zijn dan 15 centimeter zijde, rol ze dan een beetje uit tot ze
minstens deze afmeting hebben;
 Leg op ieder velletje bladerdeeg een hoopje appelmengsel. Maak met je vinger of een borsteltje de
randen nat van het bladerdeegpakketje. Vouw het pakketje in een driehoek dicht. Druk de randen
goed aan met een vork en leg ze op de bakplaat. De plaat moet niet eerst geboterd worden;
 Maak de bovenkant van de appelflappen nat met je vinger of dat borsteltje van daarnet;
 Strooi er nog wat suiker bovenop maar laat de overtollige suiker er ook weer afglijden;
 Prik nu met een vork enkele decoratieve gaatjes in de flap, anders kan deze ontploffen tijdens het
bakken, of de randen kunnen open gaan en dan valt de vulling er uit;
 Bak daarna de appelflappen in 15 a 20 minuten gaar. Daarna kun je ze met een gerust hart en
geweten lekker opeten bij een kopje koffie.....
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Coq au vin (Kwitkwat au vin)
Coq au vin is een zeer oud gerecht. Het is verbonden met de Bourgondische keuken. Daar noemt men het
“coq au chambertin”. Ik raad jullie niet aan om chambertin te gebruiken bij de bereiding. Reserveer die maar
voor andere genoegens.... In het Nederlands spreken we over “haantje in rode wijn”.
Voor het echte ding heeft men een haan nodig, een stevige haan, die al enige tijd op het erf heeft rond
gelopen en als eens een of meerdere kippetjes “gepakt” heeft. Buiten enkele begenadigden die hun eigen
kippen nog kweken zal daar moeilijk aan te komen zijn. Gebruik anders een gevleesde en dure kip met een
“label”.
Laat de poelier de kip in acht stukken verdelen, want ik zie dat in de supermarkt nog niet gebeuren... In dat
geval is er maar één oplossing, het zelf doen.
Snijd de twee bouten los en verdeel die in twee stukken juist tussen het gewricht.
 Verdeel het borststuk in een drietal mooie stukken en zorg er voor dat de kip niet verhakkeld wordt;
 Sommige recepten schrijven voor om de stukken kip nu te marineren in rode wijn. Niet doen!
 De saus krijgt daardoor vele witte tikjes afkomstig van de vleeseiwitten die in de rode wijn opgelost
zijn;
 De bereiding is eenvoudig. De stukken kip kruiden met peper en zout en door bloem wentelen. De
meeste bloem er ook weer af schudden;
 Deze stukken kip kleuren in boter tot ze mooi bruin zijn;
 Laat de pan nog even op het vuur staan maar doe de stukken kip over in een mooie pan die later ook
op de tafel kan gezet worden;
 Overgiet de stukken aangebraden kip met rode wijn, voeg een stevige borrel cognac toe en een
kruidenbosje. Dat is een busseltje met wat tijm, laurier en enkele peterseliestengels, met een touwtje
samengebonden;
 Flamberen is niet nodig tenzij om je huisgenoten te imponeren en let op voor de dampkap of de
gordijnen... Opgebrande cognac voegt niet veel extra waarde toe!
 Nog wat peper en zout en laat de stukken kip nu maar sudderen. Zo lang mogelijk. Voor een goed uit
de kluiten gewassen haan zal een uurtje toch wel nodig zijn! Dit hangt natuurlijk af van de leeftijd van
de haan en hoe dikwijls hij al achter de hennetjes aan gezeten heeft, een supermarktkip heeft een
drie kwartiertjes nodig. (Dat soort hanen weet zelfs niet wat een hen is!)
 Als rode wijn kan best één of andere krachtige rode wijn gebruikt worden, niet te goedkoop want dat
levert ook een goedkope saus op maar een fortuin hoeft hij ook niet te kosten;
 Sommigen doen er ook bruine fond bij. Klassiek is dit niet. Maar wel goedkoper want dan is er minder
wijn nodig. Dan moet je wel bruine fond hebben, uit een bokaaltje misschien? Enkele gehakte teentjes
knoflook mogen er ook bij...maar het hoeft niet.
Lees verder op de volgende pagina…
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Maak ondertussen de garnituren klaar.
Benodigdheden:
- Gezouten spekjes
- Champignons, 100 gram
- Zilveruitjes. 100 gram
Dit garnituur is ook een klassieker, het wordt ook wel een “”garniture grand mère” genoemd. Op
grootmoeders wijze...













Het spek in blokjes of reepjes snijden. Dit zijn reepjes zonder zwoerd of kraakbeen;
Bak de spekjes in de pan die nog steeds binnen handbereik staat;
Bak daarna de champignons in dezelfde pan. Snijd ze wel eerst in mooie hapklare brokjes;
De zilveruitjes moeten gepeld worden. Leg ze daarom enkele minuten in een kommetje met zeer heet
water. De pel wordt daardoor soepel en kan nu gemakkelijk verwijderd worden. Zorg er ook voor om
het worteltje er niet volledig af te snijden, de uitjes vallen anders in ringen uit mekaar. Of gebruik
zilveruitjes uit de diepvriezer als die ergens te vinden zijn, desnoods een grof gesneden grote ui!
Geef de uitjes ook een kleurtje;
Het spek mag vanaf het begin bij de bereiding gevoegd worden. Voeg de zilveruitjes en champignons
pas op het einde toe, laat ze een kwartiertje meestoven. Anders komen er rubberachtige
champignonballetjes te voorschijn en kapot gestoofde uitjes;
Normaal zou de saus voldoende moeten gebonden zijn door de bloem die aan de kip kleeft maar als
ze niet voldoende dik is kan ze bijgebonden worden met één of ander. Tegenwoordig bestaat er van
die zeer gemakkelijk bruikbare strooimaïzena. Anders met wat aangeroerd aardappelzetmeel of
maïszetmeel;
Proef ook even of de kruiding in orde is. Peper en zout is voldoende, er moet niets anders bij;
Het gerecht kan perfect de dag voordien klaar gemaakt worden en daarna terug opgewarmd. Meestal
geeft dit een nog beter resultaat;
Wat serveert men hierbij: een gewoon gekookt aardappeltje of zoals de Fransen het doen met pasta.
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Visballetjes
Benodigdheden:
-

Bereid dit gerecht met resten van gekookte witte vis zoals kabeljauw, schelvis, wijting...
Of gebruik goedkope visfilets uit de diepvriezer die gewoon gekookt worden en een beetje gezouten
water
Evenveel gekookte aardappelen als vis, nog warm
Bijvoorbeeld 250 gram van elk, zowel vis als aardappelen
Een klein beetje zeer fijn gesneden bieslook en peterselie
Twee eieren
Paneermeel

Voor de saus:
-

een blik tomatenblokjes, klein model
Enkele teentjes knoflook
Een kleine ui of een grote sjalot
Een paar takjes basilicum, liefst vers maar gedroogd is ook goed
Olijfolie.
Kippenbouillonblokje

Bereiding:
Bereid eerst de saus:
• Fruit de fijngesneden ui of sjalot, samen met de gehakte knoflook in olijfolie;
• Voeg de tomaten uit blik er bij en een half blokje kippenbouillon;
• Laat een twintigtal minuutjes sudderen onder deksel en proef dan of er voldoende peper en zout in
zit, zo niet, kruidt dan bij! Mocht de saus te zuur smaken, voeg dan een lepeltje suiker bij. Laat nog
een tijdje pruttelen tot je de saus nodig hebt;
• Voeg de gehakte basilicum bij de saus, enkele minuten voor het opdienen.
Nu de visballen...!
• Verkruimel de gekookte maar afgekoelde vis. Meng deze met de tot puree gestampte aardappelen,
peper en zout, de groene kruiden en de versnipperde ui;
• Voeg één geklutst ei bij de massa en meng alles grondig.
• Vorm hiermee afgeplatte ballen;
• Klop het andere ei in een diep bord en haal de ballen door dit ei en daarna door paneermeel;
• Bak tot mooi lichtbruin in een anti-kleefpan in wat boter of olie. Doe dit op een klein vuurtje, laat
eventueel goed doorwarmen in de oven.
Om op te dienen schep je een lepel saus op een bord en leg een visbal in de saus. Nooit geen saus over een
gepaneerd gerecht uitscheppen...!
Serveer hier indien gewenst pasta bij maar een stukje stokbrood is even lekker.
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Blinis met gerookte zalm en zure room
Blinis zijn kleine mini boekweitpannenkoekjes die vroeger, ten tijde van de Russische Tsaren gegeten werden
voor de maaltijd begon, bij het aperitief. Er stonden tafels klaar met allerlei hapjes, waaronder die blinis en er
waren allerhande dranken naar keuze ter beschikking... Er werden daar heel wat neuten versast zodat de
stemming aan tafel steeds opperbest was van bij het begin van het banket...
Benodigdheden :
- 100 g gewone bloem
- 100 g boekweitmeel
- 10 g verse gist
- 4 dl lauwe melk
- een halve theelepel zout
- 2 eieren
- gerookte zalm
- zalmeitjes
- zure room
- zakjes dille
- boter of olie
Bereiding :
•
•
•
•
•
•

Los de gist op in een beetje lauwe melk. Bereid het beslag door alle ingrediënten te mengen
zonder klontjes zoals een pannenkoekenbeslag. Voeg het zout als laatste toe. Laat rijzen in een
warme plaats tot het volume verdubbelt;
Bak hiervan kleine pannenkoekjes in een ring, zorg er voor dat uniforme koekjes bekomen
worden. Het kan ook gedaan worden in een poffertjespan;
Doe dit op een laag vuurtje, het beslag verbrandt snel;
De blinis kunnen nadien opgewarmd worden;
Beleg ze met een sneetje gerookte zalm, leg hierop een schepje zure room, versier met de
zalmeitjes of een klein schepje nepkaviaar en een takje dille;
Dien de blinis op terwijl ze nog lauw zijn.
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Zalm, haring of tonijntartaar
Benodigdheden:
-

Zorg voor een mooi stuk van zeg maar, 200 gram zalmfilet, of evenveel tonijn
Twee nieuwe harinkjes doen het ook wel
Een eetlepel of twee lekkere olijfolie
Het sap van een halve citroen of limoen
Peper en zout
Een theelepel kappertjes, lichtjes gehakt
Evenveel gehakte peterselie
Evenveel sjalot, zeer fijn gehakt
Een paar sprietjes bieslook

Bereiden:
• Snij de vissen in zeer kleine blokjes, piepkleine blokjes. Hakken kan ook maar hak niet te fijn;
• Meng de vis eerst met de olie, bij de maatjes niet te veel olie gebruiken!
• Voeg nu peper en zout en het citroensap toe.
• Nu kunnen de verse kruiden en de kappertjes onder de vis gemengd worden;
• Laat de tartaar niet te lang staan vooraleer op te dienen. Het visvlees zal dan verkleuren;
• Leg een hoopje van dit mengsel op een stukje brood of een toastje. Liefst een zelf gemaakt stukje
toast. Versier met kleine sprietjes bieslook en een kappertje of een eetbaar bloemetje.
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Eendenborst met verse vijgen en portsaus
-

Gooi mooie stukjes wit brood naar de eendjes in de vijver in de hoop om er zo eentje langs de oever te
krijgen. Indien je er niet in lukt om een eend te pakken te krijgen ondanks dat je gans je lunchbox er al
aan verkwist hebt, koop dan een eendenborst in de nabijgelegen supermarkt
Mochten ze er ook vijgen hebben of bij de nabijgelegen Turk, neem dan ook twee tot drie vijgen per
persoon mee

Een eendenborst is voldoende voor twee en een halve personen. Hoe je dat praktisch oplost laat ik aan de
lezer over.
Bereiden:
• Haal thuis het dikke gele vel van het borstvlees. Laat dit vel, in reepjes gesneden, zachtjes uitbakken
op een klein vuurtje in een klein braadpannetje. Niet laten oververhitten want dan kleurt het vet bruin
en dat mag niet;
• Het vet daarna afgieten in een kommetje. De kaantjes die overblijven laat je wel goed bruin kleuren
en laat daar een koffielepeltje sojasaus over heen druppelen, schudt alles goed mekaar... en
gegarandeerd, na een paar minuten blijft er niets meer van over, hoe goed je ook probeert om je te
beheersen;
• Doe toch maar een poging en probeer om jezelf te bedwingen. Hou de eendenkaantjes bij in een klein
kommetje;
• Snijd het korte steeltje van de vijgen en kerf de vijg kruiselings redelijk diep in. Duw de vijg een beetje
open. Stop er een piepklein nootje boter in en strooi er eveneens een koffielepeltje fijne suiker in. Ook
bruine suiker is mogelijk. Indien je de smaak graag hebt strooi er dan ook nog een snuifje
kaneelpoeder overheen;
• Zet de vijgen nu in een juist passend schaaltje dat ovenvast is. Schenk een kwistige hoeveelheid
portwijn bij de vijgen, en schuif ze in een hete oven. Als ze beginnen open te komen in de oven en
goed warm geworden zijn haal ze dan uit de oven en laat ze even rusten;
• Terwijl kruid je de gestroopte eendenborst met peper en zout en bak ze langs weerzijden mooi bruin
in een beetje boter. Twee minuten langs weerzijden is voldoende lang tenzij je het vlees volledig
doorbakken wil, maar dan wordt het droog en taai!
• Laat de eendenborst ook even rusten in de nu gedoofde oven met de deur open;
• Giet het vocht van de vijgen in het pannetje waarin de eendenborst gebakken werd en kook even op.
Voeg desnoods een scheut extra port toe. Proef even. De saus mag eventueel lichtjes gebonden
worden met een vleugje express sausbinder. Wil je de saus een ietsje pittiger voeg er dan een
scheutje sojasaus bij;
• Snij nu de eendenborst schuinweg in mooie reepjes en serveer met de vijgen. Strooi de kaantjes van
het vel, als er nog over zijn, over het vlees.
Vergeet ook niet om een portie krieltjes te bakken in het vet van de eend dat je opgevangen hebt. Stop een
takje rozemarijn bij de aardappeltjes, dat past goed bij de vijgen.
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Kip cordon bleu
Een cordon bleu, een blauw lintje... werd vroeger toegekend aan excellente koks of kokkinnen als teken van
waardering. Een beetje zoals nu de sterren aan de betere restaurants.
Het klassieke recept wordt gemaakt met kalfslapjes... maar dat is inderdaad duur... kip is heel wat
beursvriendelijker en ook sneller gaar.
• Neem een kleine kipfilet en maak een zijdelingse diepe snede in de filet. Plooi deze nu open en stop
de filet, open, in een grote stevige plastic zak. Geef er een paar meppen op met de zijkant van een
keukenbijltje of de platte kant van een mes;
• Leg nu op een zijde een sneetje gekookte ham van goede kwaliteit en een sneetje jonge Hollandse
kaas;
• Plooi de filet dicht en druk alles goed aan;
• Klop een ei los in een diep bord en haal de filet er door. Daarna door paneermeel. Klop het
paneermeel goed aan. Geef er desgewenst nogmaals een paar mepjes op, niet te hard slaan dus;
• Laat het vlees nu in een braadpan met veel boter en een scheut olie een mooi kleurtje krijgen;
• Stop de ‘cordon bleu’ nadien nog een vijftal minuutjes in de oven om doorgaar te worden en om de
kaas te doen smelten;
• Snij de ‘cordon bleu’ doormidden zodat de ham en de kaas zichtbaar worden en leg op een bord;
• Serveer met erwtjes en aardappelpuree.
Namens Dinerspel.nl en Fons Nicolay:
Veel plezier met het bereiden en smakelijk eten!
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Moyanology: de weg naar vrijheid, vreugde en verlossing!
Waarom beperken wij onszelf? Het leven is geen vogelkooi! Moyanology is de weg
naar vrijheid, vreugde en verlossing. Ontdoe u van uw ketenen en voel wat
spirituele balans is.
Moyana wist al op jonge leeftijd dat ze bijzondere gaven had. In haar nabijheid
leefden mensen op en werden bevangen met een onverklaarbaar gevoel van vreugde.
Moyana ontwikkelde door de jaren haar beroemde balansmodel ofwel de “spirituele
eenwieler”.
Moyana: „Balans is alles. Ieder mens heeft de gave om te balanceren, zowel fysiek als spiritueel.
Hoe minder ballast, hoe beter. Materiële zaken en rijkdom brengen de mens in onbalans. Gooi die
verplichtingen en verantwoordelijkheden van je af! Geld trekt je de afgrond in! Laat mij die
vreselijke ketenen van je afnemen. Ik zorg dat je nooit meer hebzucht of geldzorgen kent! Meer
dan Lucht, Water, Aarde en Vuur hebben we niet nodig. Laten we naakt zweven op een zee van
gelukzalige tevredenheid, puur en zuiver! Ontdoe je van het verleden en rol met mij op slechts één
wiel een nieuwe dimensie in: Spirituele Balans!‟

In de Moyanology is balans het hoogste goed. Maar materiële verleidingen en
moderne behoeften bedreigen die balans. Consumptie, vluchtig genot en geldzucht
verstoren ons spirituele evenwicht, zonder dat we het door hebben. Moyanology
neemt die last weg en leert je om volmaakt vrede te hebben met jezelf en te genieten
van onstoffelijk plezier.
Hoewel Moyanology voor iedereen open staat, zijn het vooral rijke en machtige
mensen die baat hebben bij deze leer. Moyanology laat alle financiële en
prestatiegerichte Westerse stressfactoren verdwijnen en doet zakenmensen, artiesten
en slachtoffers van oud geld weer zichzelf zijn.
Moyana: „Geld is spiritueel vergif in handen van het individu. Verblind door winstbejag kan de
geest onmogelijk in balans komen. Alleen een bolwerk van wijsheid kan bezit en rijkdom op een
verstandige manier aanwenden. Moyanology beheert graag uw vermogen op een
milieuvriendelijke en spirituele manier. Zodat u alle geestelijke vrijheid hebt om aan uw eigen
spirituele balans te werken. Zonder materiële, financiële en emotionele beperkingen. Wees moedig
en geeft u zich over aan onze visie. Vertrouw op het goede van Moyanology, velen gingen u voor.‟

Daarnaast biedt Moyanology een spiritueel alternatief voor de hedendaagse, kille en
onpersoonlijke geneeskunde. Het lichaam is geen machine en een geest die niet in
balans is, kan ziekten verergeren of zelfs veroorzaken. Voor elke moderne medische
behandeling is er een spiritueel alternatief. Zeewiermassage in plaats van antibiotica
en poweryoga en groepsmantra’s in plaats van chemotherapie.
Moyana „Mijn geneeswijzen zijn omstreden maar duizenden mensen over de hele wereld

varen er wel bij en blaken van gezondheid. Het voert te ver om hier de precieze werking van
mijn helende krachten uit te leggen, maar komt u gerust naar één van mijn “spreadings”
en ik help u van uw kwalen af.‟

