
 

 

PERSBERICHT – VRIJ VOOR PUBLICATIE 

 
 

DRIFTEN ALS IN MARIO KART IN DE KOEPEL 
Crazy Karts Arnhem opent binnenkort haar deuren 
 

Arnhem, 19 mei 2021 – Binnenkort is het mogelijk; driften en racen door de Koepelgevangenis van 
Arnhem. De nieuwste aanwinst van Prison Experience opent binnenkort.   
 
De opening van Crazy Karts Arnhem moest heel even op zich laten wachten vanwege de COVID-19 
maatregelen, maar stap 3 van het openingsplan van de overheid, maakt binnen activiteiten voor 4 
personen binnenkort weer mogelijk. Daarom opent Crazy Karts Arnhem 9 juni haar deuren. 
Bedrijfsleider Jeroen Alosery van de Koepelgevangenis & Prison Experience Arnhem vertelt: “Met een 
elektrische kart racen door een voormalige gevangenis, wie wil dat nou niet? Het is een jongensdroom 
die uitkomt. Vanwege de maatregelen m.b.t. COVID-19 virus konden wij diverse activiteiten van 
Prison Experience niet meer aanbieden. Daarom brainstormde we over corona-proof activiteiten en 
werd Crazy Karts Arnhem geboren.”   
 
Crazy Karts Arnhem is een real life “Mario Kart” beleving waarbij het draait om driften, snelheid en 
behendigheid. Stap net als in het wereldberoemde videospel in een kleine elektrische kart. Niet als 
Mario of Luigi maar als beruchte gevangene Frits Ferstappen, Barry Bots of Trage Trudy. Door op de 
juiste manier te driften door het parcours, kan de snelste tijd neergezet worden voor een succesvolle 
“ontsnapping” uit de gevangenis. Het parcours, voorzien van hooibalen, verkeersborden, stoplichten 
en rook- & lichteffecten, loopt dwars door de Koepel heen van de gevangenis.  
 
De Crazy Karts haalt een snelheid van maximaal van 22km/u en beschikt enkel over een gaspedaal 
en drifthendel. Door het ontbreken van een rempedaal wordt men uitgedaagd om met de juiste 
techniek de perfecte drift neer te zetten en zo als eerste de finish te behalen. In de Prison Shoot-Out 
variant wordt de beleving naar een hoger niveau getild. In deze variant gaan gevangene in teams de 
strijd met elkaar aan en worden de karts voorzien van ballonen en laserguns.  
 
Reserveren voor Crazy Karts is vanaf heden mogelijk via de website van Prison Experience onder de 
voorwaarden dat stap 3 van het openingsplan van de overheid wordt uitgevoerd. Kijk voor meer 
informatie op www.prisonexperience.nl  
 

OVER KOEPELGEVANGENIS & PRISON EXPERIENCE ARNHEM 
De Koepelgevangenis is in 1886 door Johan Metzelaar ontworpen en heeft door de jaren heen 
verschillende functies gehad. Van penitentiaire inrichting, gevangenis, huis van bewaring tot een 
opvangcentrum. Inmiddels is de voormalige gevangenis een populaire locatie (Prison Experience 
Arnhem) voor Escape rooms (voor kids en volwassen), teambuilding spellen, GPS games en 
rondleidingen door het historische gebouw.  
 

http://www.prisonexperience.nl/

