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LANCERING HEKSEN SNELTEST 

Amsterdam 31-3-2021 The Amsterdam Dungeon heeft vandaag de lancering aangekondigd van hun 
nieuwe ‘Heksen Sneltest’ om de veiligheid van alle gasten in hun attractie en het team te 
garanderen. Terwijl de voorbereidingen plaatsvinden om The Amsterdam Dungeon -hopelijk snel- te 
heropenen, heeft het team besloten dat elke gast, voordat hij de attractie betreedt, de test moet 
ondergaan om te bewijzen dat hij of zij geen heks is. 
"Er zijn goede heksen en slechte heksen en in de 17e eeuw was het een stuk gemakkelijker om ze te 

identificeren", legt Quinten Luykx, General Manager bij The Amsterdam Dungeon, uit. "We willen er 

gewoon voor zorgen dat we zeker weten wie er naar onze attractie komt en of we slechte heksen in 

ons midden hebben." 

Alle gasten die een negatief resultaat laten zien, mogen de attractie betreden om de donkerste tijden 

uit de geschiedenis te beleven. Daarmee wordt niet 2020 bedoeld, maar de griezelige martelkamer 

met de niet altijd even redelijke beul tot het zenuwslopende Galgenveld waar je meer doden dan 

levenden zult treffen.  

Voor diegenen die een positief resultaat hebben  is hun lot is bezegeld en zal de definitieve straf 

worden afgehandeld in de rechtbank, wat ook bekend staat als de Bloedraad. 

"We hebben tal van COVID-veiligheidsmaatregelen getroffen om terugkerende gasten te 

verwelkomen, inclusief afstandsmaatregelen, handdesinfectie stations en aangescherpte 

schoonmaak werkzaamheden", legt Quinten Luykx uit. "Maar het zijn vooral die stiekeme heksen 

waar we voorlopig goed op moeten letten." 

De echte sensatiezoeker die dapper genoeg is om zich in de diepten van The Dungeons te wagen, kan 

nu kaartjes boeken voor heropening. Mits het geen heks is….. 

 

 

Noot voor de redactie; 

Een bezoek aan The Amsterdam Dungeon duurt ongeveer 60 minuten. Gewillige gasten (slachtoffers) 

gaan mee op een rondleiding door de donkerste geschiedenis van Nederland door middel van 

verschillende live-acteur shows. Er zijn diverse gezondheids- en veiligheidsmaatregelen getroffen, 

waaronder een groepsgrootte beperking voor een COVID-veilige ervaring.  

Voor meer informatie;  
Rae Panka Rae.Panka@merlinentertainments.biz 
+31 (0)20 – 523 06 28 
https://www.thedungeons.com/amsterdam/ 
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