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Spel Jacht naar de Macht brengt 
deelnemers naar de mooiste piekken 

DE DON SUOWT 
DORDMCMT 



en maffiakopstuk regeert de stad met harde 
hand. Dordtenaren ontvangen offers they 
cannot refuse, dwars l iggers verdwijnen 
zonder een spoor na te laten. Rivaliserende 
families zijn het zat. Ze eisen het hoofd van 

de Don. Een klopjacht op de capo di tutti capi voert hen 
via Ary Scheffer en gebroeders De Witt naar de Lange 
IJzeren Brug en het Drierivierenpunt. Adembenemende 
snapshots , hilariteit en adrenalinekicks op een kleine 
vierkante kilometer. 

Gleufhoeden op, smartphone en platte-

grond bij de hand. Interactief stadsspel Jacht 

naar de Macht kan beginnen.Wat doen we, 

afpersen of omkopen? Een rechteraan de 

Steegoversloot staat wel open voor wat 

handgeld, maar hij wil meteen 25.000 euro 

hebben. Liever eerst een bedrijf afpersen. 

Dat kost tenminste niets. 

"Tactiek is bepalend in het spel"vertelt Niek 

van Hees, coordinator bij Stad Unique, het 

bedrijf dat Jacht naar de Macht organiseert. 

"Deelnemers ontvangen via smartphones, 

die wij uitdelen, vragen over de geschiede-

nis van Dordrecht, over een stadsmonument 

of over de maffia. De keuze voor afpersen en 

een goed antwoord brengt geld in het laatje. 

Omkoping kan voor dubbele inkomsten zor-

gen. Maar als een familie het verprutst, kan 

ze naar het geTnvesteerde bedrag fluiten." 

Ontmaskerd 

Een juist beantwoorde vraag levert tevens 

een hint over de Don op. Elke familie moet 

de boss vinden om te kunnen winnen. Pas 

daarna komen de opbrengsten in beeld. 

Gedurende anderhalf uur van het spel zien 

de spelers op hun smartphone hoeveel geld 

tegenstanders hebben verzameld en of de 

godfather al is ontmaskerd. Het laatste half 

uur van Jacht naar de Macht verdwijnen de 

tussenstanden. 

Niek van Hees:"Die onzekerheid vergroot de 

spanning. In de eindfase kan er nog van alles 

veranderen. Een familie stijgt van de vierde 

naar de eerste plaats omdat ze letterlijk van 

locatie naar locatie rent en vragen goed 

beantwoordt. Een ander team heeft al een 

berg geld, maar kan de Don niet vinden." 

Een koortsachtige zoektocht volgt. En dan 

kan het zomaar gebeuren dat argeloze 

voorbijgangers voor maffiabaas worden 

uitgemaakt. De hilariteit is compleet als 

een stadsbewoner het spelletje meespeelt 

en een team minutenlang bezighoudt. 

"Sommige mensen zijn geboren acteurs. In 

werkelijkheid is de Don een van onze mede-

werkers, man of vrouw. De Don wandelt op 

het speelveld van pakweg 900 bij 900 meter 

of zit op een terras. Op een bankje met een 

boek, dat kan ook." 

Omsingeld 

Jacht naar de Macht begint en eindigt 

in grand cafe Dordts Genoegen aan de 

Voorstraat. Organisator Stad Unique ver-

strekt instructies, met sfeerbeeld en -geluid 

op de achtergrond, en vraagt spelers zich 

in Italiaanse families te verenigen. Eenmaal 

terug krijgen ze de statistieken op een groot 

scherm te zien. Waar bevond Famiglia di 

Luca zich in de laatste minuten? Omsingelde 

ze de Don of ging ze compleet van de map 

af? De Don heeft foto's genomen. Daarop 

is te zien hoe dat stel 'stronzi' de verkeerde 

tekst Martin Neyt foto's Stad Unique 

kant uit liep. 

"Een visueel overzicht van de successen 

en blunders draagt bij aan het spelplezier. 

Naderhand zie je mensen, onder het genot 

van een drankje,echt even bijkomen van de 

kick. Het competitie-element maakt Jacht 

naar de macht geschikt voor bedrijfsuitjes, 

bachelorparty's,familiedagen.We kunnen de 

vragenlijst op verzoek een persoonlijk tintje 

geven,ze gaan dan over het bedrijf of het 

bruidspaar." 

Het spel zorgt er volgens Niek van Hees met

een voor dat deelnemers een goede indruk 

krijgen van de stad."Ze komen op de mooi-

ste plekken. Als ze voorbijgangers betrek-

ken in de vragen, leren ze ook nog eens de 

Dordtenaar kennen. Stad Unique voert Jacht 

naar de Macht al een tijdje in Utrecht en 

Arnhem uit, maar Dordrecht heeft iets heel 

bijzonders. Kijk nu om je heen, 't is toch net 

Florence." 


