
VCS ESCAPEROOM

Hier is dan eindelijk de primeur: de online VCS 
escape room. Deze bestaat uit 4 leuke, maar lastige 
puzzels. Voor degenen die niet bekend zijn met het 
fenomeen escaperoom volgt hier een korte uitleg. 

Je wordt middels een verhaal meegenomen in 
een denkbeeldige situatie waarin je opgesloten 
raakt. Alleen door het vinden van codes kun je 
ontsnappen. Deze codes kun je vinden door 4 
puzzels op te lossen. Je begint met puzzel 1 en als 
je deze puzzel hebt opgelost ontvang je puzzel 2 
etcetera. Wees erg creatief in het oplossen van de 
puzzels. Denk vooral out of the box. De oplossing 
kan heel anders zijn dan je zou denken. Kom je 
er niet uit vraag dan gerust om een hint. Heb je 
alle puzzels opgelost, dan maak je kans op een 
leuke prijs die hoogstpersoonlijk bij jou wordt 
thuisbezorgd. 

Je kunt ervoor kiezen om de VCS escaperoom 
alleen te spelen, maar je mag ook samenwerken, 
bijvoorbeeld met jouw teamleden of met jouw 
eigen huishouden. Vaders, moeders, opa’s en oma’s 
mogen ook meehelpen. Bedenk dan wel dat je de 
prijs dan moet delen. Succes ermee en natuurlijk 
veel plezier!



VCS ESCAPEROOM
Spelregels

1. Iedere deelnemer start met 250 punten
2. Kun je de oplossing van een puzzel/raadsel niet    

 vinden, vraag dan een hint via Whatsapp  
 (06-23433947). Geef hierbij aan wat je al gevonden/  
 bedacht hebt. Je krijgt dan de juiste hint om weer   
 verder te kunnen. Het vragen van een hint kost je 10  
 punten en kan maximaal 2x per dag.

3. Denk je de oplossing van een puzzel/raadsel te     
 weten, stuur deze dan via Whatsapp (06-23433947).   
 Is de oplossing niet juist, dan kost dat je 25 punten   
 en zal je verder moeten zoeken naar de oplossing. Is  
 de oplossing juist, dan ontvang je de volgende  
 puzzel/raadsel.

4. De VCS escaperoom start op 6 februari en eindigt op  
 21 februari om 22:00 uur.

5. Voor iedere dag eerder dan de einddatum dat je alle   
 puzzels/raadsels hebt opgelost krijg je 10 punten.

6. De winnaar is degene die alle puzzels heeft opgelost  
 en daarmee de meeste punten heeft behaald.

7. De beste 5 deelnemers ontvangen een leuke prijs die  
 hoogstpersoonlijk thuis wordt bezorgd.

8. De prijsuitreiking zal plaatsvinden op dinsdag 23    
 februari.


