Noviteiten gespot op de Euro Attractions Show
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De Euro Attractions Show (EAS) was dit jaar groter dan ooit. Het was dan ook een tijdrovende klus om de hele
beursvloer te scannen op nieuwe producten. In de aanloop naar de EAS waren er dit jaar niet heel veel noviteiten
aangekondigd d.m.v. een persbericht. Gelukkig bleek er op de beursvloer toch nog voldoende nieuws te
ontdekken.
In een eerder artikel schreven we al over de grote trends op de beursvloer. Daarin komen o.a. de diverse
toepassingen van virtual reality (VR), drones en technologische ontwikkelingen aan bod. In dit artikel bekijken
we de ontwikkelingen op productniveau... [gallery ids="56844,56937,56842"]

Een goedkopere en flexibele optie voor skydiven
Skydiven is inmiddels een bekend fenomeen in de recreatiewereld. De hele installatie met een glazen
luchtkolom is een forse investering. De firma Aerodeum presenteert op de beurs een alternatief. Een
verplaatsbare skydive installatie, met inplaats van een glazen kolom een vangnet rondom de installatie.
Volgens de mensen op de stand is deze attractie in aanschaf 1/8 van de prijs van een 'officiële' skydive
installatie. Het product is verplaatsbaar en daarmee ook geschikt voor bijvoorbeeld een seizoensopstelling.
Meer informatie: https://aerodium.technology/flying/ Een kartbaan met een looping Onder de naam 'Karting
Impossible' presenteert de Duitse firma HeineMack een looping in een kartbaan. [gallery link="file"
columns="2" size="medium" ids="56959,56935"] Om dit op een kartbaan toe te passen moet er wel met karts
van de Kartcoaster worden gereden. Die zijn uitgerust met een systeem om de kart tijdens de looping stevig in
de baan te houden. De coureur in de kart maakt 'gewoon' gebruik van autogordels. Een systeem met bredere
beugels, zoals in een achtbaan, zou de bewegingsvrijheid van de chauffeur teveel beperken. meer informatie:

www.kartcoaster.com
Verplaatsbare Waterjump attractie Een waterjump
installatie, waar je via en glijbaan wordt gelanceerd, is nog maar net in Nederland geïntroduceerd. Het Franse
Acro Games heeft een nieuwe variant op de markt gebracht op een drijvend ponton. Daardoor is de attractie
verplaatsbaar geworden. Dat kan handig zijn voor locaties waar de waterjump attractie in de winter moet
worden opgeborgen. Meer informatie: www.acro-games.com Meer controle over het parkeerplan Iedere
attractie van enige omvang kent het 'parkeerprobleem'. Zeker op drukke dagen is het een hele puzzel om
iedereen snel een plek te geven. Voor de gast is de wachttijd voor de parkeerplek een slechte start van de dag.
Met het systeem van Surespot kan de gast al van tevoren een plekje boeken in een parkeergarage of het
parkeerterrein. Dit kan worden verkocht als een VIP behandeling. Als de auto bij de entree wordt herkend
(bijvoorbeeld via een qr code ophet geprinte ticket), dan gaat er een systeem in werking die de route aangeeft
naar de gereserveerde plek. Daarvoor worden de lampjes(foto 2) op het wegdek geactiveerd. Meer informatie:
www.surespot.com [gallery link="file" columns="2" size="medium" ids="56940,56941"]

Zelf optreden in een tekenfilm Techniek maakt steeds meer leuke nieuwe
toepassingen mogelijk. Bij dit product kun je jezelf of je gasten laten optreden als tekenfilmfiguur. Gesproken
teksten worden via de microfoon vervormd tot een cartoonstemmetje. Als je gebruik maakt van sensoren op je
lichaam, dan volgt het tekenfilmfiguur jouw bewegingen. Zo kun je een heel eigen aangepaste show maken,
die iets nieuws toevoegt aan de standaard animatie. Het product 'Live animation show' wordt geleverd door
het franse bedrijf XD productions. Meer

informatie:https://www.xdprod.com/portfolio/interactive-entertainment/
Augmented reality Het bedrijf Breeze Creatieve heeft zich helemaal toegelegd op nieuwe technologietoepassingen voor de recreatiesector. Op hun stand zijn vooral veel Augmented Reality toepassingen te
vinden, waarbij een virtuele laag een de werkelijkheid wordt toegevoegd. In tegenstelling tot VR is er voor deze
techniek geen lastige VR-bril nodig. OP deze show introduceert Breeze voor het eerst de 'head tracker'. Een
slimme camera detecteert een hoofd en vormt deze om. Op de foto hiernaast werd mijn hoofd veranderd in
een halloween-pompoen. Deze toepassing heeft vooral een hoge gadget-factor. Meer informatie:

www.breezecreative.com

Gaan robots mensen
vervangen in attractieparken? De robot 'robothespian' van Engineered Arts is in staat om een conversatie aan
te gaan met het publiek. De robot is inmiddels van de vierde generatie en heeft zijn plekje gevonden in diverse
science centers. Daar heeft de robot een rol als docent en entertainer. Op deze show stond een robot die ook
op een robot lijkt (zie foto). Het bedrijf ziet dat er ook vraag is naar robots die op mensen lijken, of juist op een
schattig huisdier. Meer informatie: www.engineeredarts.co.uk
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