
Bespreking: Escaperoom Leuven 

Dirk Vandereyken  

H et heeft even geduurd, maar sinds enkele jaren duiken er steeds meer escaperooms op in België. Ook in studentenstad bij uitstek Leuven heeft het fenomeen zijn intrede 

gedaan. Wij gingen op bezoek bij Escaperoom Leuven om er een paar kamers uit te testen en te praten met onze naamgenoot, uitbater Dirk. 

Escaperoom Leuven bevindt zich in een groot pand op de Leuvense Blijde Inkomststraat, vlakbij de faculteit Letteren en de universiteitsbibliotheek. Al bij het binnenkomen valt op dat 

er hier hard is gewerkt aan de sfeer, al wordt dat natuurlijk nog duidelijker in de escaperooms zelf. 

Wie graag eens komt ‘ontsnappen’, heeft drie keuzes: de New York Bank Heist, de Surgery Room en Missing Geisha, met ontsnappingspercentages van respectievelijk 35-40, 50 en 50-

60 procent. De regels zijn zowat identiek voor elke kamer en liggen in de lijn van wat je van escaperooms kunt verwachten: sommige zaken mag je niet proberen te verwijderen en je 

krijgt telkens een uur om te ontsnappen, waarbij een ‘kamer’ meestal bestaat uit meerdere ruimtes. Je moet echter telkens een aantal problemen oplossen voor je een volgende deur 

kunt opendoen. Tussendoor kan je hints krijgen van de ‘gamemaster’, die alles vanuit zijn eigen, goed uitgeruste bureau gadeslaat op een scherm en je zo nu en dan te hulp schiet 

wanneer jouw groep vast komt te zitten. Natuurlijk wil je dat niet te vaak doen, want het is toch allemaal veel leuker als je het gevoel krijgt dat je er zelf in geslaagd bent om te ont-

snappen, maar wij hebben alvast zelden meegemaakt dat er nooit hulp nodig is, al is het omdat je een draaislot verkeerd probeert te openen of omdat je een cruciale hint niet op-

merkt wegens kleurenblindheid, slechtziendheid of stomweg onoplettendheid. 



New York Bank Heist 

I n New York Bank Heist kruipen de spelers in de 

huid van leden van een succesvol misdaadteam 

dat een bankoverval heeft gepland in New York 

City. In de bank zijn er niet alleen veel dollarbiljet-

jes te vinden; de kluis bevat heel wat goudstaven. 

De eerste fase van de overval is al achter de rug; 

de verkenners hebben zich ervan kunnen verge-

wissen dat het gebouw leeg is en hebben zich 

toegang weten te verschaffen tot het kantoor van 

de bankmanager. Daar hebben ze een aantal 

hints en hulpmiddelen verstopt die nodig zullen 

zijn om de job tot een goed einde te brengen. Als 

de boeven er niet in slagen om binnen het uur 

met het geld naar buiten te geraken, zullen ze 

echter gesnapt worden en de gevangenis in moe-

ten. 

Hoewel ook hier iets meer aandacht had kunnen 

besteed worden aan de interne consistentie van 

het verhaal (waarom zouden verkenners hints of 

puzzels achterlaten zonder je eerst de sleutels te 

geven, bijvoorbeeld), is ook de New York Bank 

Heist een erg geslaagde escaperoom van de eer-

ste generatie. Buiten de puzzels en een uitgekien-

de moeilijkheidsgraad staat of valt alles in dit 

soort kamers natuurlijk met de ‘props’ en die 

zitten erg goed. Vals geld, valse goudstaven, een 

indrukwekkende kluis… alles is erg overtuigend 

neergezet, het ziet er allemaal visueel sterk uit, 

het concept zit goed in elkaar en de progressie 

van de ene ruimte naar de andere voelt heel na-

tuurlijk aan.  

Een aanrader! 

Iets wat we altijd kunnen appreciëren, is de mogelijkheid 

om te kiezen tussen escaperooms van verschillende ge-

neraties. Zo is de New York Bank Heist een kamer van 

eerste generatie, waarbij voornamelijk echte (hang)

sloten worden gebruikt, terwijl de Surgery Room een 

recentere soort ruimte is. Wij proberen beide uit, aange-

zien een andere groep zich op dezelfde dag al aan Mis-

sing Geisha waagt. Zelf moeten we het met een (te) klein 

team zien te stellen, want hoewel we New York Bank 

Heist met z’n drieën kunnen aanvangen, moeten we als 

duo de Surgery Room weten te verslaan en dat blijkt niet 

zo simpel te zijn… 

Surgery Room 

W e beginnen met de Surgery Room. Die heeft een 

behoorlijk leuk achtergrondverhaal: je wordt 

wakker in een donkere operatiekamer in een oud zieken-

huis. Het laatste wat je jezelf kunt herinneren, is dat je in 

een vergaderzaal van een hotel zat te luisteren naar een 

lezing van een dokter. Daarna nodigde de dokter je uit 

om iets te komen drinken, maar wat er vervolgens ge-

beurde, is een beetje mistig. De achtergrond wordt leuk 

uit de doeken gedaan in een knap gemaakt filmpje, al-

leen is de escaperoom bedoeld voor een groep van 4 tot 

5 (of maximum 6) personen en voelt het dus een beetje 

bevreemdend aan dat het verhaal is opgebouwd rond 

een enkele persoon — al is dit ook het geval bij veel an-

dere escaperooms. De puzzels blijken echter erg gevari-

eerd te zijn, met een mooie mix van doordenkertjes, 

visuele hints, allerhande rekwisieten en sloten. Jammer 

genoeg halen we het zelf niet op tijd, gedeeltelijk omdat 

we problemen hebben met een puzzel waarin het be-

langrijk is om een bepaalde zaken te herkennen die we 

met z’n tweeën niet voldoende kunnen onderscheiden, 

waardoor we kostbare tijd verliezen. 

Wat er gebeurt als een van jouw teamleden net een fotoshoot  

achter de rug heeft, maar toch op tijd wil komen ontsnappen 



Nee, eigenlijk niet. Dit was het eerste pand dat we zijn gaan 

bekijken en dat zat meteen goed. Op 15 januari hebben we 

de sleutel gekregen en op 3 maanden tijd hebben we alles in 

orde gebracht – of, neen, het heeft maar 2 maanden ge-

duurd. We zijn begonnen met 2 kamers en een goeie maand 

daarna hebben we de derde kamer geopend. Daarvoor heb-

ben we 12 uur per dag hard gewerkt. 

Heb je na die eerste escaperooms wel meer research ge-

daan? Ben je op verschillende locaties gaan kijken? 

Ja, we zijn elke week ergens anders naartoe gegaan. Soms 

bezochten we 2 escaperooms per dag en je moet toch al 

even rijden om naar, pakweg, Gent te gaan. Er waren toen 

ongeveer 30 escaperooms in België en we hebben gepro-

beerd om op zoveel mogelijk plaatsen te gaan bekijken hoe 

ze dat aanpakten, wat we anders zouden doen en of we nog 

goed zaten met ons concept. Ik heb er nu al 45 gedaan. 

Merk je ook dat het steeds gemakkelijker wordt voor jou? 

Je wordt iets beter, maar ik denk toch… Goh, je krijgt er wel 

meer inzicht in, maar of je er dan 20 of 40 gedaan hebt… Ik 

denk niet dat zoiets veel verschil maakt. De eerste 5 escape-

rooms leer je wel bij en dan doe je er af en toe eentje om 

eens iets anders te zien, maar na een tiental keer weet je 

wel: ‘dit is iets met magneten, dit werkt met uv, ik moet 

goed rondkijken,’ enzovoort. 

Blijft het voor jullie leuk om andere escaperooms aan te 

doen? 

Ja, het is toch altijd iets nieuws. De laatste tijd gaat het ook 

goed. Ons ontsnappingspercentage stijgt wel, maar het is 

niet zo dat we overal uit geraken. De laatste 8 of zo wel, 

maar toch… Er hangt veel af van de ‘gamemaster’, hè; die 

kan je kraken of maken. Als je er vanaf het begin doorvliegt 

en hij denkt dat je professional bent, gaat hij mogelijk minder 

Interview 

N adat we de twee kamers (telkens bijna succesvol) 

doorlopen hebben, zitten we samen met Dirk, een 

van de twee bedenkers en uitbaters van Escaperoom Leu-

ven.  

BeauSense Magazine: De eerste escaperoom werd al in 

2007 geopend in Japan, waarna Signapore en San Francisco 

volgden. Het fenomeen kwam overwaaien naar Europa, 

maar toch duurde het tot enkele jaren geleden voor we 

een sterke toename van het aantal escaperooms in België 

zagen. Heb je enig idee hoe dat komt? 

Dirk: Dat is met alles zo, vrees ik. Ik denk dat het komt om-

dat België een klein land is, waardoor het even duurt voor 

nieuwigheden bij ons worden geïntroduceerd. In Nederland 

is het sneller gegaan. 

Hoe ben jij voor het eerst op het idee gekomen om jouw 

eigen escaperooms te openen? 

Toen ik een flyer zag van een escaperoom in Utrecht. Ik heb 

die meegebracht, maar het duurde een tijdje voor ik hem 

ook daadwerkelijk bekeek. Ik kijk altijd uit naar unieke kan-

sen of zakelijke ideeën, en ben dan ook steeds geïnteres-

seerd in folders en nieuwe dingen. Die flyer zat tussen een 

pakje andere brochures die ik had meegenomen. Ik vertelde 

erover aan mijn vriendin en nog voordat we onze eerste 

escaperoom hebben bezocht, hadden we al beslist om er 

zelf iets mee te doen. We hebben onze domeinnaam geregi-

streerd en we zijn pas daarna naar een escaperoom in Ant-

werpen gegaan. Dat is nu 2 jaar geleden. Onze vrienden von-

den het ‘wauw’, waarna we hen hebben verteld dat we er 

ook mee gingen beginnen.  

Was het moeilijk om een geschikte locatie te vinden? 

moeite doen om je te helpen en je niet zoveel tips geven. 

Hoe bepaal je zelf eigenlijk wat voor tips je aanreikt en 

wanneer je dat doet? 

We werken met gemiddeldes die we tijdens de eerste 

maanden hebben opgebouwd. We hebben briefjes waar 

de spelleiders naar kunnen refereren. 

Ik merk dat je vaak het woord ‘gamemaster’ gebruikt. 

Dat is een term die ik vooral van ‘tabletop’ rollenspelen 

ken. Speel je zelf ook? 

Soms noemen ze dat ‘gamehost’, wat betekent dat je het 

spel begeleidt. Ik ben zelf echter geen online of tabletop 

gamer. Dat is volledig anders. Ik ben onlangs wel een vir-

tual reality game gaan spelen met een aantal vrienden. 

Dat was de max. 

Je hebt hier al drie kamers, zou je graag nog verder uit-

breiden? 

We zijn bezig met een escapehouse op de Tiensestraat. 

Over een maand of twee kan het opengaan. De bedoeling 

is dat je iets langer dan een uur krijgt om het hele huis te 

doorlopen. Anders krijg je misschien een burn-out. 

Het filmpje dat ons werd getoond in de Surgery Room 

was heel degelijk. Ben je van plan om dergelijke audiovi-

suele hulpmiddelen ook vaker te gebruiken? 



dienen. Ook de studenten die we hier hebben zijn 

goede escapers. Ik denk dat je dat wel voelt. Dit is 

geen franchise waar we de studenten op ‘looks’ of zo 

selecteren. De mensen die hier werken hebben 

meestal ook al de kamers doorlopen voor ze komen 

solliciteren. Als iemand hier komt solliciteren, vragen 

we altijd hoeveel kamers hij of zij al heeft gedaan. De 

sfeer is ook erg belangrijk. Onze gamemasters werken 

bovendien samen in een ruim bureau en met hoofd-

telefoons aan, zodat ze zich kunnen concentreren op 

de games. We denken aan ons personeel, alles is hier 

voorzien. Verder zorgen we ervoor dat iedereen wat 

tijd heeft tussen de spelen door. We hebben opge-

merkt dat de meeste escaperooms blokken van an-

derhalf uur hanteren, maar eenmaal jouw game is 

afgewerkt, staat de volgende groep er dan al. Die 

mogen dan niet horen wat jij hebt meegemaakt. 

Daarom zorgen we ervoor dat je na het buitengaan 

nog een half uur tijd hebt. Zo moet de volgende 

groep ook nooit wachten.  

Fantastisch! Wij hebben er alvast enorm van geno-

ten.  

We gaan ook voor de nieuwe kamer een film hebben. De 

film waar jij over praat hebben we trouwens niet zelf ge-

maakt; dat was een regisseur uit Leuven. Ik ben heel tevre-

den over die Surgery trailer. 

Wat doe je om jouw zaak in de kijker te brengen en te hou-

den? 

Promoten is een online verhaal. Daar zit ook onze doel-

groep. Verder sponsoren we zo nu en dan studenten en la-

ten we flyers drukken, al delen we die niet actief uit. Ten-

slotte is er nog de mond-aan-mond reclame. Als de mensen 

die hier komen een foto achterlaten op Facebook, is dat 

altijd een beetje gratis publiciteit voor ons. We zijn daar tel-

kens een paar uur per week mee bezig. 

Je zegt dat jouw doelgroep op de sociale media zit. Over 

welke demografie hebben we het dan voornamelijk? Merk 

je dat er vooral mensen uit Leuven zelf komen, of bereik je 

ook de rest van Vlaanderen? 

Vooral over mensen tussen 20 en 35 jaar oud, al is dat moei-

lijk te zeggen. Er komen ook Nederlanders langs, net als in-

woners van West-Vlaanderen en zo. Dat gebeurt vooral tij-

dens het weekend. Tijdens de week krijgen we meer Leuve-

naars en bedrijven over de vloer. 

In het buitenland hebben we vaak opgemerkt dat de men-

sen die in escaperooms werken die goed draaien meestal 

zelf gepassioneerd zijn door de hobby. Hoe kies je hier 

jouw personeel? 

Escaperoom Leuven is opgestart en wordt gerund door men-

sen die zelf ook graag ‘escapen’. Dat geldt ook voor de men-

sen die hier werken. Ze halen overal toptijden. Vorige week 

zijn ze naar Mechelen gegaan en waren ze al na 30 minuten 

buiten. Dat was meteen de snelste tijd ooit. Hier werken 

echte ‘ontsnappers’, niet gewoon mensen die willen bijver-

Enkele teamleden van Escape Room Leuven 
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