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ESCAPE NOW! 
Wees vindingrijk en vertrouw op je vrienden bij het 

oplossen van de puzzels voor de tijd verstreken is! 
 

ONDERDELEN 

6 p ionnen  -  rood, groen,  blauw, geel,  oranje & paars 

60 act iekaarten  -  11 kaarten per karaktereigenschap + 5 ‘ lucky shots’  
logisch  -  opmerkzaam  -  handig  -  volhardend  -  spraakzaam  -  lucky shot 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 puzzelkaarten  -  combinaties van de karaktereigenschappen  
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DOEL VAN HET SPEL 

ESCAPE NOW! is een coöperatief spel waarbij  de deelnemers trachten te 
ontsnappen uit een wil lekeurige escape room binnen de 60 ‘minuten’. De 60 
actiekaarten stellen minuten voor, wat betekent dat de deelnemers de 
puzzels van de escape room dienen op te lossen voordat de 60ste kaart is 
gespeeld. Anders dan bij andere coöperatieve spellen, mag er tijdens dit 
spel niet met elkaar gecommuniceerd worden. Uitzonderli jk kan dit als er 
één actiekaart wordt opgeofferd. Als een team er in slaagt de escape room 
op te lossen, staan het aantal ongebruikte kaarten gelijk aan het aantal 
overgebleven minuten. Zo kunnen teams elkaars ti jdsrecords verbeteren! 
 
 

OPSTELLING 
De puzze lkaarten worden neergelegd zoals hieronder afgebeeld. Afhankelijk 
van de moeil ijkheidsgraad wordt een andere opstel ling gekozen (de 3 
niveaus worden beschreven in het Engels). De afgebeelde blauwe kaarten 
zi jn de kaarten die open liggen (met de afbeelding naar boven) en de oranje 
kaarten zijn de puzzels die gedekt liggen. De 2 overgebleven puzzelkaarten 
worden gedekt terzijde gelegd. Enkel de puzzelkaarten die open l iggen, 
kunnen opgelost worden. Enkel nadat een voorgaande puzzel werd opgelost, 
mag een gedekte puzzel opengedraaid worden. 
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De pij len geven aan welke gedekte puzzelkaarten mogen omgedraaid worden 
als de voorgaande puzzel werd opgelost. Indien meerder pij len naar 
eenzelfde puzzel wijzen, betekent dit dat eerst alle voorgaande puzzels 
opgelost moeten worden. Zoals je kan zien, is de laatste puzzel steeds een 
dubbele puzzel: deze is iets moeili jker om op te lossen (zie ook pagina 6).  

 

HOE LOS JE EEN PUZZEL OP? 

Er zijn 5 verschil lende actiekaarten, die overeenstemmen met de karakter-
eigenschappen (LOGISCH, HANDIG, VOLHARDEND, OPMERKZAAM en SPRAAKZAAM) die 
nodig zi jn om puzzels op te lossen. Iedere puzzelkaart is een combinatie van 
deze karaktereigenschappen. Om een puzzel op te lossen, dienen in totaal 5 
actiekaarten naast de puzzelkaart te worden gelegd die overeenstemmen 
met de karaktereigenschappen die afgebeeld staan op de puzzelkaart,  
waaronder minstens één kaart van beide karaktereigenschappen. 
 

Voorbeeld: Anna wil deze puzzel oplossen. In vorige beurten werden 
reeds 4 HANDIG kaarten afgelegd. Anna heeft enkel nog een HANDIG kaart 
op hand en kan dus deze puzzel niet oplossen, daar minstens één kaart 
van beide karaktereigenschappen aanwezig moet zijn. Er moet een 
VOLHARDEND actiekaart gespeeld worden om deze puzzel op te lossen. 
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In de stapel actiekaarten is er een 6de type actiekaart: LUCKY SHOT.  
Deze kaart is een bonuskaart. Deze kan ingezet worden op 2 manieren: als 
een kopie van eender welke karaktereigenschap of als een manier om een 
puzzel op te lossen met minder dan 5 actiekaarten! 

Voorbeeld: Leon en Anna wil len deze puzzel samen oplossen en tot 
dusver is er slechts één groene LOGISCH actiekaart gespeeld (1). Geen 
van beide heeft nog een groene LOGISCH kaart of blauwe OPMERKZAAM op 
hand, maar hebben beide een LUCKY SHOT!  Om een puzzel  te kunnen 
op lossen met  minder dan 5 act iekaarten met een LUCKY SHOT,  d ienen 
be ide karaktereigenschap-act iekaarten reeds aanwezig te z i j n .   
Dus, Leon, speelt in zijn beurt zi jn LUCKY SHOT en gebruikt die als een 
blauwe OPMERKZAAM kaart (2). Nadien speelt Anna in haar beurt haar 
LUCKY SHOT en gebruikt deze om de puzzelkaart ineens op te lossen (3) 

  

 
 

                (2) 
     (1) 
 
 
 
 
               

       (3) 

Van zodra een puzzel is opgelost, kante l  de puzze lkaart en laat de 
actiekaarten l iggen. Afhankelijk van de gekozen opstelling (zoals te zien in 
het overzicht op pagina 3), wordt eventueel de volgende puzzel omgedraaid. 

Opmerking:  Voor de meer ervaren spelers kunnen de gebruikte actiekaarten 
op de aflegstapel worden gelegd om hun geheugen op de proef te stellen. 
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De laatste puzzel , die uit 2 actiekaarten bestaat, moet opgelost worden 
met 8 act iekaarten! Dus om de eindpuzzel op te lossen zi jn er 3 of 4 
verschi llende karaktereigenschappen nodig. In het meest gunstige scenario, 
als een LUCKY SHOT wordt gebruikt, kan de eind-
puzzel met slechts 4 kaarten worden opgelost. 
T ip :  Bewaar jouw LUCKY SHOT tot op het einde. 
  

Voorbeeld: Deze laatste puzzel bestaat uit 
volgende 2 afgebeelde puzzelkaarten.  
Om deze puzzel te kunnen oplossen met 
slechts 4 actiekaarten, moeten de teamleden 
eerst een SPRAAKZAAM, een LOGISCH en een 
VOLHARDEND actiekaart gespeeld hebben 
alvorens ze een LUCK SHOT actiekaart kunnen 
spelen om de klus te klaren. 

 
 

EEN NIEUW SPEL STARTEN 
Nadat de opstell ing werd gekozen en de puzzelkaarten zijn neergelegd, kiest 
iedere speler zijn/haar pion. Deze pion geeft tijdens het spel aan welke 
puzzel de desbetreffende speler aan het oplossen is. 
 

Iedere speler kri jgt 4 actiekaarten en bekijkt deze. Zonder hun kaarten te 
verklappen, overleggen de spelers wie er als eerste zijn of haar pion op één 
van de open puzzels zet. Alle andere spelers zetten dan hun pion met de 
wijzers van de klok mee. Tip :  degene die als eerste zijn/haar pion neerzet, is 
vaak iemand die een puzzel kan oplossen zonder de hulp van iemand anders. 
 

De overbli jvende actiekaarten worden in een gedekte trekstapel in het 
midden van de tafel gelegd. Gedurende de loop van het spel zullen 
actiekaarten moeten afgelegd worden in een eveneens gedekte aflegstapel. 
Om beide stapels (trek- en aflegstapel) niet te verwisselen wordt 
aangeraden om de aflegstapel te vormen in de speeldoos. 
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BEURTEN SPELEN 

De speler die zijn/haar pion als eerste plaatste, mag als eerste aan beurt. 
Nadien spelen de overige spelers beurtelings met de wijzers van de klok. 
Per beurt mag je maar één actie u i tvoeren, te kiezen uit volgende 4 acties: 
 

  1   Los  de puzzel op  
Kies één van jouw actiekaarten en plaats deze aan de puzzelkaart 
waarop jouw pion staat. Zie ook sectie: ‘Hoe los je een puzzel op?’. 
 

  2   Verplaats naar een andere puzzel  
Om je pion naar een andere puzzel te verplaatsen, moet je één 
actiekaart u i t  je  hand gedekt af leggen op de aflegstapel. De puzzel 
naar waar je wil gaan, hoeft niet aanpalend te zi jn aan jouw huidige 
puzzelkaart. Meestal wordt deze actie gekozen nadat een puzzel werd 
opgelost, maar soms is dit ook voordien nodig. Als een onopgeloste 
puzze l wordt achtergelaten zonder pion, worden alle overgebleven 
actiekaarten naast de huidige puzzelkaart afgelegd op de aflegstapel.   
 

Voorbeeld: Elke (rood) is aan zet, maar heeft geen overeenstemmende 
actiekaarten meer op hand. Ze wil haar pion verplaatsen naar de 
andere puzzelkaart en legt hiervoor één van haar actiekaarten gedekt 
op de aflegstapel. De voorheen gespeelde actiekaarten worden niet 
verwijderd omdat Jack (oranje) nog op de puzzelkaart aanwezig is! 
 
 

 
 
 
 
 

                + legt 1 actiekaart gedekt af
  



- 8 - 
 

  3  Vul actiekaarten aan 
Trek een aantal act iekaarten van de trekstapel totdat je er 5 op 
hand hebt. K ies nadien één kaart u it  jouw hand en leg deze gedekt 
af op de aflegstapel. Naar het einde van het spel toe, kan je beslissen 
om minder kaarten bij te trekken, zodat je je medespelers de kans kan 
geven om zelf nog kaarten te kunnen trekken in hun beurt. 

 

Voorbeeld: Jack, Anna, E lke en Leon zijn op weg naar de laatste grote 
puzzel. In de trekstapel zijn nog 8 actiekaarten aanwezig. Jack, die aan 
beurt is , beslist om kaarten bij te trekken omdat hij nog maar één 
onbruikbare op hand heeft. In plaats van er 4 te trekken, berekent hi j 
dat als hij  er slechts 2 trekt (en er nadien 1 aflegt) er nog genoeg 
kaarten zullen overblijven voor de andere spelers. 
 

  4  Stel een vraag  
Wanneer je een vraag wil stellen, leg je de bovenste kaart van de 
trekstapel gedekt op de af legstapel (zonder er naar te kijken!) 
Aangezien er als basisregel niet wordt gecommuniceerd, wordt er bij  
deze actie één gesloten vraag toegestaan: het antwoord op de vraag 
mag slechts uit één woord bestaan, zoals bi jvoorbeeld “Ja” , “Nee”, 
“Hier”, “ Ik” of “Blauw”. De vraag wordt aan iedereen gesteld en elk mag 
hierop om beurt antwoorden. Vermijd verdere dialogen of uitgebreide 
antwoorden! Dit zijn enkele voorbeelden van gesloten vragen: 

- “Wie heeft er een LUCKY SHOT?” 
- “Moet ik naar een andere puzzel verplaatsen?” 
- “Van welke kleur heb je de meeste kaarten?” 
- “Naar welke puzzel moet ik eerst gaan?” 

 

Opmerking :  als bi j uitzondering, maar er één vraag gesteld worden 
ti jdens het spel, zonder dat dit als een actie wordt beschouwd: 
“Hoeveel kaarten heb je nog in je handen?” . 
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TO ESCAPE OR NOT TO ESCAPE? 
Jullie team heeft het spe l gewonnen als de laatste (dubbele) puzzel werd 
opgelost. Het aantal overgebleven kaarten in de handen van alle deelnemers 
plus het aantal overgebleven kaarten in de trekstapel bepalen hoeveel 
minuten er resteren.  
Indien een speler ti jdens zi jn/haar beurt geen kaarten op hand heeft en er 
geen actiekaarten meer te rapen vallen in de trekstapel, is het spel 
onmiddel l i jk  afgelopen voor jul lie team, zelfs als de overige spelers nog 
kaarten op hand hebben! 
 
 

TIPS VAN DE MEESTER 

 Tel de actiekaarten  
Van de vijf karaktereigenschappen zijn er telkens 11 actiekaarten en op 
de puzzelkaarten is iedere karaktereigenschap in totaal 4 maal 
afgebeeld. Bereken zelf maar… ;-) De gespeelde actiekaarten aan een 
puzzelkaart bli jven liggen als de puzzel werd opgelost. Ervaren spelers 
kunnen er voor kiezen om de gespeelde actiekaarten op de aflegstapel 
af te leggen nadat de puzzel werd opgelost (zie ook pagina 5) . 

 

 Vul je hand niet te vaak bi j  
Om de efficiëntie te verhogen kan je je soms best verplaatsen of zelfs 
een vraag stellen… 

 

 Streef naar de perfecte t iming  
Het loont niet altijd de moeite om een puzzel snel op te lossen. Soms is 
het beter om een actiekaart bij  te houden voor later. 

 

 Neem de beurtvolgorde in acht  
Dit is een tip voor de profs. Sommige dilemma’s worden opgelost door 
de beurtvolgorde in acht te nemen om zo 1 à 2 minuten te winnen… 
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REGELS VOOR 2 SPELERS 
In een spel voor 2 spelers gelden dezelfde regels, met dit verschil dat er 
een 3de fictieve speler meespeelt. Beide spelers spelen dan afwisselend met 
een 3de pion en een 3de set van 4 handkaarten (bij  aanvang van het spel). 
Deze 3de set handkaarten wordt gedekt tussen beide spelers gelegd en 
wordt in de richting van de andere speler geschoven nadat de vorige speler 
een actie heeft ondernomen (dit om duideli jk aan te geven wie er met de 
3de pion speelt) . De term actie betekent hier elke actie die het bekijken van 
de 3de set handkaarten inhoudt : een puzzel oplossen, een pion verplaatsen, 
kaarten bijtrekken, een vraag stellen, maar ook een vraag beantwoorden 
alsook de eerste puzzelkaart k iezen bi j  aanvang van het spel .  

 
TE GEMAKKELIJK VOOR JOU? PROBEER DIT! 
Zoals in echte escape rooms, lukt ontsnappen vaak beter met iets minder 

deelnemers… Als je het spel al goed onder de knie hebt, kan je LUCKY SHOT 

kaarten uit de trekstapel halen en volgende aantallen behouden: 

    4 LUCKY SHOTS bij  4  spelers (dus je trekstapel telt nog 59 actiekaarten) 

    3  LUCKY SHOTS bij 3  of 2 spelers (dus 58 actiekaarten in plaats van 60!) 
 

En als je ESCAPE NOW! helemaal beheerst, kan je het op je eentje proberen in 
SOLO MODUS  door s lechts 2 LUCKY SHOT kaarten in jouw trekstapel te laten. 
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