Noviteiten op de IAAPA vakbeurs in Orlando
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De IAAPA Attractions Expo in Orlando - Florida is op 13 november van start gegaan. Veel leveranciers tonen hier
voor het eerst hun noviteiten voor het nieuwe seizoen. Een selectie uit het aanbod...

Geen vogels op onhandige plekken
Vogels horen er bij in de buitenlucht. Toch zijn ze niet overal even handig; bijvoorbeeld in verband met de
vogelpoep, in indoor gelegenheden of op locaties met botsgevaar. De BirdBuffer biedt, naar eigen zeggen, de
meest vogelvriendelijke oplossing om vogels te motiveren om een andere plek op te zoeken. Dat doen zij door
een luchtje te verspreiden waardoor vogels uit de buurt blijven. Mensen ervaren de lucht als een lichte
druivengeur. Meer informatie: www.birdbuffer.com Actieve 'vier op een rij' In de VS zijn redemption games,
spellen waarmee je prijsjes kunt verdienen, populairder dan in ons land. Op de beurs in Orlando worden elk jaar
weer nieuwe varianten spellen gepresenteerd om tickets te winnen. Het bedrijf Baytek Entertainment
presenteert vier nieuwe spellen. Onze aandacht werd getrokken door 'Connect four hoops'. Dit is een actieve
variant op het spel 'vier op een rij'. Twee personen proberen, door kleine basketballen in netjes te mikken, hun
'vier op een rij' te realiseren. Meer informatie: www.baytekent.com

Mixed Reality spelvormen Op de euro
Attractions Show in Amsterdam in september zagen we een enorme groei in Virtual Reality (VR) toepassingen.

Er zijn echter meer technieken in ontwikkeling die kansen bieden voor de recreatiesector. Het bedrijf Creative
Works presenteert in Orlando de Voxel Mixed Reality attractie. Ook hier heeft de speler een bril op. Daarin ziet
de deelnemers, naast het computerspel, ook de omgeving. Voxel Mixed Reality from Creative Works Videos on
Vimeo. Meer informatie: https://thewoweffect.com/products/voxel/

Schermen en zwaardvechten als veilige
recreatiesport MagnetTag heeft een systeem ontworpen waarmee de olympische sport 'Schermen' een
recreatieve variant krijgt. Op de website wordt de spelvorm aangekondigd als de live-variant van een
computerspelletje. Spelers kiezen hun wapensen proberen punten te scoren door het harnas van de
tegenstander te raken. Je kunt je ook verdedigen met en schild. De score wordt automatisch bijgehouden op
een scorepaneel. Het spel is al wat langer op de markt, maar wordt steeds verder doorontwikkeld. Meer
informatie: www.magnetag.com Rijden in een transformer Tot voor kort leek het er op dat transformers
(auto's die in robots kunnen veranderen) alleen in tekenfilms realiseerbaar waren. Ontwikkelaars van Sansei
Technologies hebben een jongensdroom tot leven gewekt door een echte transformer te bouwen waarmee je
ook nog eens een stukje kunt rijden (met 2 personen.). Alleen al het transform proces is een indrukwekkende
vertoning. [gallery link="file" columns="2" size="medium" ids="57561,57562"] Meer informatie: www.sanseitechnologies.com/eng/product/play/ Meer informatie: IAAPA Attractions Expo
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