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-De bloedstollende real life gameDoor 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 midden in een bloedstollend ‘point and click’ computerspel, waardoor er meer adrenaline door je lichaam giert dan wanneer je gaat parachutespringen!”.
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