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De vele gezichten van de
West-Vlaamse escape games
Dirk Van Thuyne, freelancejournalist

Op korte tijd maakte Vlaanderen uitgebreid kennis met het fenomeen van de escape games. Zo kreeg het
concept heel wat aandacht dankzij het televisieprogramma De code van Coppens, waarbij de broers Staf
en Mathias Coppens in elke aflevering twee duo's Bekende Vlamingen opsloten in een escape room. Het
VTM-programma haalde gemiddeld bijna 900.000 kijkers. Ook radiozender Qmusic sprong op de kar door
enkele dj's in een escape room op te sluiten.
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Illustratie 2: Geograﬁsche spreiding van de escape rooms en escape games in West-Vlaanderen
Bron: escapegamesbelgium.be
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