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Miss België test als eerste het golfslagbad en de
wildwaterbaan van Plopsaqua
Vandaag testen Miss België 2014 Laurence Langen en ontwerper Peter Teichman
het golfslagbad en de wildwaterbaan van Plopsaqua. De werken schieten goed op:
het waterpark opent 2 weken vroeger dan gepland.
Miss België 2014 Laurence Langen en ingenieur Peter Teichman van het Duitse bedrijf API Waterfun
testen vandaag in primeur de wildwaterbaan en het golfslagbad van Plopsaqua. Het golfslagbad en
de wildwaterbaan werden voor de eerste keer gevuld met water. De testen zijn noodzakelijk om het
juiste debiet te bepalen en om de pompen en de golfslagmachines juist af te stellen. Ook de
regenmachines boven het golfslagbad worden voor het eerst getest.
“De testfase is altijd een spannende moment”, zegt ingenieur Peter Teichman,”Het is noodzakelijk
om de stroming van de wildwaterbaan goed af te stemmen op de stroming die we creëren met het
golfslagbad. Belangrijk is ook dat zwemmers mooi door de bochten glijden en de muren niet raken
terwijl ze vooruit gestuwd worden. Alles staat nu op punt.” Peter Teichman wordt wereldwijd
beschouwd als dé expert in het ontwerpen van golfslagbaden en wildwaterbanen.
“Ik vind het een hele eer dat ik als eerste in de wildwaterbaan van Plopsaqua mocht zwemmen en
dat ik Peter Teichman kon ontmoeten. Het is bovendien de eerste keer dat ik een duik nam in een
onbetegeld zwembad op een werf. Best wel uniek eigenlijk”, lacht Laurence Langen, ”Het belooft
heel mooi te worden. Ik kijk al uit naar de opening volgend jaar.”
“De werken schieten goed op,” zegt CEO Steve Van den Kerkhof, ”De eerste zwemmers zullen
Plopsaqua kunnen ontdekken op zondag 22 maart 2015, dat is twee weken vroeger dan eerder
gepland!”
Op de site van Plopsaqua, www.plopsaqua.be, wordt vanaf vandaag afgeteld naar de opening van
het zwemparadijs.
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Peter Teichman is expert in het ontwerpen van golfslagbaden en wildwaterbanen. Zijn vader is de uitvinder van de
golfslagbadtechniek. Hij is eigenaar van het ontwerp- en studiebureau API Water Fun: http://www.apiwaterfun.net/

Beelden van de waterdoop van Plopsaqua met Miss België en Peter Teichman zijn downloadbaar via

https://www.flickr.com/photos/plopsaparks/sets/72157645385482622/
Download de persmap van Plopsaqua:
http://www.plopsa.be/sites/default/files/media/images/PDF/Persmap%20Plopsaqua_NL.pdf
Tel af naar de opening van Plopsaqua via de aftelklok op www.plopsaqua.be
Voor meer informatie neemt u contact op met Gwendy Darras – telefonisch via +32 (0)490/ 64.64.38
Over Plopsa
Plopsa, de themaparkdivisie binnen Studio 100, baat 5 parken uit: het themapark Plopsaland De Panne, het overdekte themapark
Plopsa Indoor Hasselt en de toeristische site Plopsa Coo in België, Plopsa Indoor Coevorden in Nederland en Holiday Park in
Duitsland. In 2013 opende Plopsaland De Panne het Plopsa Theater met 1.400 stoelen.
De Plopsa-parken combineren de magie van de Studio 100-figuren met het plezier van vele topattracties in een unieke omgeving.
Ze ontvangen gemiddeld 2,7 miljoen bezoekers per jaar.
Naast de parken beheert Plopsa ook 2 externe Plopsa Winkels in Wijnegem Shopping Center en in Hasselt.

