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Plopsaland De Panne maakt van wachten een attractie
De wachtrij van ‘Het Bos van Plop’ werd afgelopen winter uitgebreid met een interactieve
belevenis: ‘Knopperdeknop’. Plopsa werkt voor dit proefproject samen met Gelotology.
Het proefproject loopt nog tot eind april en zal daarna geëvalueerd worden.
In ‘Het Bos van Plop’, één van de populairste attracties van Plopsaland De Panne, loopt momenteel
een proefproject dat de wachtrij omtovert tot een heuse attractie. Plopsa werkt voor proefproject
‘Knopperdeknop’ samen met Gelotology.
Op verschillende plaatsen in de wachtrij zijn knoppen bevestigd zodat kinderen kunnen meespelen
met spelletjes die door Kabouter Klus op een groot scherm worden aangekondigd. De
aankondigingen van Klus zijn voorzien van tweetalige ondertitels, zodat alle bezoekers van het park
de spelletjes kunnen spelen. De spelletjes zijn gethematiseerd en gelinkt aan de attractie ‘Het Bos
van Plop’, zoals ‘Mollenvanger’ en ‘Verploppertje’.
“Afgelopen winter kreeg ‘Het Bos van Plop’ een grondige update. De verlichting werd vervangen door
moderne LED-spots, de figuren werden voorzien van nieuwe kledij en ook de decoratie werd in
verschillende scènes herzien. De pretparkbeleving doortrekken tot in de wachtrij past helemaal in de
filosofie van Plopsa”, legt Parkmanager Wim Wauters uit, “De interactieve spelletjes maken het
wachten voor ouders en kinderen plezant. We zijn tevreden over de positieve reacties tot nog toe.
Deze toevoeging versterkt de interactieve belevingen die we de voorbije jaren in het park
introduceerden, denk hierbij aan de applicatie Anubis The Ride en onze Plopsaland App. ”
Bedenkers Hans Kerkhoff en Raoul Maris van Gelotology sleutelen voor en na de openingstijden van
Plopsaland De Panne verder aan het wachtrijproject. “We zoeken een evenwicht tussen het
entertainen van de bezoekers en het garanderen van de vooruitgang van de wachtrij. Ook de
spelletjes zelf zijn we momenteel aan het finetunen. We werken ze iedere dag bij”, aldus het duo.
Eind april wordt het wachtrijproject geëvalueerd.
Noot voor de redactie:
In bijlage vindt u bijhorende foto van Hans Kerkhoff, Raoul Maris en Wim Wauters. Meer foto’s zijn
downloadbaar via https://www.flickr.com/photos/plopsaparks/sets/72157643587303333/

Bekijk “The making of-video”: https://www.youtube.com/watch?v=BYSSf8TUS14
Gelotology is een jong Leuvens bedrijf die zich richt op het creëren van positieve oplossingen bij minder
aangename gebeurtenissen. Oprichters zijn Hans Kerkhoff en Raoul Maris, beiden hebben een
communicatieverleden.
Voor meer informatie of beeldmateriaal 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 2010 werd het eerste Nederlandse park, Plopsa Indoor Coevorden,
geopend. Eind 2010 werd het bestaande Duitse Holiday Park overgenomen.
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.

