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"Jullie plannen zitten prima in elkaar", zegt advocaat Magniski tegen de vier bendeleiders. "Jullie inbrekers uit
Amsterdam gaan zo snel mogelijk naar de kluis in de kamer van de conservator van het Rijksmuseum. De digitale
slotdecoder van de hackers uit Almelo gaat jullie daarbij helpen. En kom nu in actie, we hebben niet de hele
nacht!"

Wat

Deze online escape room, waar de nadruk ligt op het maken van
puzzels, past in het verhaal van de Real Life Escape Game "After the
Heist/After the Heist - Online”. Het verhaal van "The Heist Begins"
vindt plaats in de tijdlijn van "After the Heist", maar wordt in de
(online) real life game niet uitgespeeld. De game is zowel in het
Nederlands als in het Engels beschikbaar.

Wie

Je speelt in groepen van 1-5 deelnemers. Er kunnen meerdere games
gelijktijdig worden gespeeld. De game wordt niet begeleid. De game
is ontworpen voor deelnemers van 10 jaar of ouder.

Hoe

Deelnemers dienen over een desktop/laptop/tablet/smartphone te
beschikken met een videobelapplicatie (Zoom, Teams, Discord) voor
de communicatie. Het leukste is als een van de deelnemers het
scherm met de website van de escape room deelt. Het is ook
mogelijk dat andere deelnemers ook inloggen.

Met meerdere teams kan in competitie worden gespeeld. De eindtijd
kan worden gedownload en worden gedeeld.

Hulp nodig?

Geef elkaar de ruimte. Wellicht dat je medespeler het wel weet. Per
puzzel worden er 3 hints gegeven. Het raadplegen ervan kost vooral
eergevoel. Of, als in competitieverband wordt gespeeld, extra tijd
die bovenop je eindtijd moet worden bijgeteld. Er worden geen
oplossingen gegeven. Het is in de praktijk gebleken dat dit niet
nodig is.

Pay off

Naast een leuke tijd, doe je ervaring op met probleemoplossen,
samenwerken en online communiceren. Het wordt pas echt
spannend als je in teams tegen elkaar gaat strijden om de snelste
tijd.

Tijdsduur

Er loopt een klok mee. Er is echter geen tijdslimiet. Doorgaans
neemt de game een uur(tje) in beslag.

Prijzen

15 euro per groep van maximaal 5 deelnemers. Boeken en afrekenen
kan via de website. Neem contact op per mail als je meerdere
groepen tegelijkertijd wilt boeken.


