
Horror, detective of mis-

daadverHalen 

“Geen kamer ter wereld is het-

zelfde”, weet Frits. “Iedere kamer 

heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen 

mysterie die je als team op moet 

lossen”. De meeste Escape Rooms 

hebben een thema uit het horror, 

detective of misdaadgenre. Zo 

moet je bijvoorbeeld in de ene 

kamer met zijn allen binnen een 

uur een moord oplossen, en in 

de andere moet je de kamer zien 

te verlaten voordat er een bom 

afgaat. Mariken, de vrouw van 

Frits, is net zo enthousiast als 

haar man: “Bij ons word je met 

je team opgesloten in een oud 

postkantoor. Via een beeldscherm 

verteld een meisje dat haar opa, 

een postbeambte, hier op raadsel-

achtige wijze verdwenen is, en ze 

verzoekt jullie om het mysterie op 

te lossen”. Dan begint de klok te 

tikken… “Je moet al je zintui-

gen gebruiken om uit de kamer 

te komen, en de tijdsdruk zorgt 

ervoor dat er snel moeilijke keuzes 

gemaakt moeten worden; je moet 

je zenuwen goed onder controle 

weten te houden! Je kunt overi-

gens ten alle tijden op de nood-

knop drukken, en je staat buiten”, 

stelt Mariken gerust. Niet alleen 

het spel, maar ook het ontwerpen 

en bouwen van de kamer vind 

het echtpaar van Dijk verslavend: 

“Je kunt er al je creativiteit op 

loslaten”, glundert Frits. “Van het 

verhaal construeren, en de puzzels 

en raadsels uitknobbelen tot de 

technische kant van het project 

en de testrondes: het is geniaal 

leuk!”.

teambuilding 

“De allereerste kamer werd in 2011 

in het Mekka van de Escape Rooms, 

Boedapest (Hongarije), geopend. 

Sindsdien is het concept explosief 

gegroeid tot honderden Escape 

Rooms over de hele wereld”. Het is 

de ultieme teambuilding activiteit 

voor vrienden, collega’s en familie. 

“Er kunnen ook opnames gemaakt 

worden voor bijvoorbeeld een 

bedrijfspsycholoog, die later met het 

team hun samenwerking tijdens het 

spel kan bespreken”. 

arrangementen 

De Escape Room is gevestigd in 

het oude kantoor van verrassend 

feestpaleis Bison Bowling Maars-

sen, waar Frits en Mariken tevens 

eigenaar van zijn. “De kamer zit 

boven onze bowling, dus naast 

de gangbare arrangementen, 

kunnen we vanaf de opening van 

de Escape Room begin 2016, 

ook arrangementen tussen beide 

bedrijven aanbieden”. Je kunt 

de Escape Room aanvullen met 

bijvoorbeeld Jungle Bowling, 

Gold Digger's Mine, the London 

Room of het Bali restaurant. “En 

natuurlijk niet te vergeten onze 

Bison Magic Bowling Show!”, sluit 

Frits trots af.            
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Film en geluidseffecten versterk-

ten de ervaring. De kamer zelf is 

briljant met allerlei leuke technie-

ken en uitdagende puzzels.
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The Escape Room
-De bloedstollende real life game- 
Door Sabine Monden

 

“De Escape Room is een avontuurlijk interactief spel waarbij je als team in een themakamer wordt opgesloten”, vertelt een enthousiaste Frits van Dijk, eigenaar van 

Escape Room Maarssen. “De spelers moeten door middel van het zoeken naar sleutels, codes en aanwijzingen, en door het oplossen van puzzels en raadsels de kamer 

binnen 60 minuten proberen te verlaten”. Sinds 2011 schieten de Escape Rooms wereldwijd als paddenstoelen uit de grond; het is een razende hype. “Je waant je mid-

den in een bloedstollend ‘point and click’ computerspel, waardoor er meer adrenaline door je lichaam giert dan wanneer je gaat parachutespringen!”. 


