Noviteiten attracties op de IAAPA Expo in Orlando
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De grootste attractie-vakbeurs ter wereld gaat over een week open. In de aanloop naar de beurs verklappen
diverse standhouders al welke noviteiten we op de beursvloer mogen verwachten. En daar zitten enkele
bijzondere producten bij...
De IAAPA Attraction Show vindt plaats van 19 t/m 22 november in Orlando (Florida). De congressen starten al
een dagje eerder. Meer informatie: www.iaapa.org/expos/iaapa-expo

De Gamifier maakt van een klimparcours een spelvorm
The Gamifier' wordt gelanceerd door Walltopia, een bouwer van o.a. actieve klimstructuren; Het systeem is
gebaseerd op drie belangrijke elementen. Gasten dragen 1. RFID-armbanden die worden gedetecteerd door 2.
sensoren rond de faciliteit en de gegevens worden verzameld door 3. een game-engine die activiteit volgt.
Hierdoor kan aan een actieve attractie een hele reeks aan onderdelen worden toegevoegd, die de activiteit
omzetten in een spelvorm, zoals scoren, bonussen, quests, tijdritten, groepswedstrijden en schattenjachten.
Zie ook een uitgebreid artikel op Blooloop. Leverancier van het product is Walltopia (IAAPA booth #1686)

Virtual Reality duikt onder water
De Virtual Reality techniek wordt in steeds meer verschillende attracties toegepast. In Orlando zien we voor
het eerst een onderwater-versie, die o.a. geschikt is om een attractie in een zwembad te realiseren. De
gebruiker doet een snorkel en waterdichte VR bril op en neemt plaats achter een apparaat dat een
waterstroom genereert. Kijk zelf maar...

https://www.youtube.com/watch?v=tiZHQM-djWQ&feature=youtu.be
Het product wordt gepresenteerd door Sub Sea Systems; ; "Our indoor booth is 1352, and the outdoor booth
where we’re doing the VR snorkeling demos is 8180."

Midgetgolf innovatie
De ontwikkelaars van het bedrijf Creative works zagen dat het product Midgetgolf nog altijd zeer populair is,
maar dat er al jaren weinig ontwikkeling zit in deze attractie. Met hun nieuwe product 'Lucky Put' willen ze daar
verandering in brengen.
Waar het bij de traditionele midgetgolf aleen gaat om het balltje in zo min mogelijk slagen naar het eindpunt te
krijgen, zit dit spel vol met elementen om extra punten te scoren. De midgetgolfbanen zitten vol met
technologie die voor verassende effecten zorgen. Sensoren volgen het balletje en daarmee kon het
scoresysteem worden geautomatiseerd op een tablet. Dus geen geklooi meer met het handmatig bijhouden
van het aantal slagen.
Meer informatie: www.thewoweffect.com/products/lucky-putt/

Computerspelletjes en trampolinepark groeien naar elkaar toe
Veel ouders zijn nog altijd bang dat een computerspelletjes alleen passief op de bank worden gespeeld. Die
fase zijn we inmiddels wel voorbij. Er zijn steeds meer spellen op de markt waarbij de spelers actief kunnen
deelnemen aan de ervaring. Een van de pioniers op dat gebied is het Finse Valo Motion, die spellen ontwikkeld
voor trampolineparken. Met het spel 'Super Stomp' hebben ze voor het eerst een spel ontwikkeld waarbij twee
spelers tegen elkaar strijden. Beelden zeggen bij dit product meer dan een omschrijving:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=bSHxNkxMr74
Meer informatie: www.valomotion.com

Nog veel meer...
De Engelstalige attractie-website Blooloop.com heeft een zeer uitgebreide voorbeschouwing gemaakt over de
producten die op de IAAPA Expo worden gepresenteerd. Zie www.blooloop.com
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