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F.C. De Kampioenen Café opent in Plopsaland De Panne
Het decor van de meest succesvolle en langstlopende televisiereeks van de VRT
verhuist vanaf zaterdag 24 mei naar de foyer van het Plopsa Theater. Bezoekers
kunnen er een ‘dagschotel’ drinken of een hapje eten.

Het enige echte F.C. De Kampioenen Café is tot net voor de kerstvakantie te bewonderen in de foyer
van het Plopsa Theater in Plopsaland De Panne. Het café is iedere dag geopend van 11.30 uur tot 17
uur en doet bij evenementen in het Plopsa Theater ’s avonds ook dienst als Theater Café.
“Bezoekers zullen niet alleen door het decor kunnen wandelen, maar ook echt iets kunnen drinken
en eten in het café,” zegt parkmanager Wim Wauters tevreden. ”Het vult de behoefte van een
bijkomende, originele drankgelegenheid in het Plopsa Theater perfect aan. Want zeg nu zelf: wat is
er origineler dan een ‘choco’ of een ‘dagschotel’ te bestellen in het echte F.C. De Kampioenen Café?”
Ook Steve Van den Kerkhof, CEO van de Plopsa groep, is enthousiast over deze tijdelijke attractie.
“Afgelopen winter ben ik in de bioscoop gaan kijken naar de film van F.C. De Kampioenen. Het viel
me op dat de bioscoopzaal tot de nok gevuld was met de doelgroep van Plopsaland De Panne,
namelijk families met kinderen. Even later bezocht ik samen met Gert de tentoonstelling ‘Lang leve
de tv! 60 jaar televisie.’ in Gent en daar ontstond het idee. Na het succes van de film is het voor onze
bezoekers ongetwijfeld een leuke meerwaarde om het decor in het echt te kunnen zien.”
Gert Verhulst beaamt dit: “Plopsa brengt al jaren de TV-figuren van Studio 100 tot leven in de
parken. De wereld van televisie op een andere manier weergeven, is een belangrijke toegevoegde
waarde van Plopsaland De Panne en het Plopsa Theater. Het verhoogt de beleving van onze

bezoekers door ze een blik achter de schermen te kunnen geven. We sluiten niet uit dat we in de
toekomst ook decors van andere populaire series of programma’s een al dan niet tijdelijk plekje
zullen geven in een Plopsa-park.”
“We vonden het een unieke kans om het decor in Plopsland De Panne aan honderdduizenden
mensen te laten zien. Het is na de film, de ‘F.C. De Kampioenen Expo’ en de tentoonstelling ‘Lang leve
de tv! 60 jaar televisie.’ een mooi verlengstuk van de serie,” voegt Paul Bosqué, Manager VRT Line
Extensions, hier nog aan toe.
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Voor meer informatie neemt u contact op met Gwendy Darras – g.darras@plopsa.be of telefonisch via +32 (0)58/42.98.95
of +32 (0)490/ 64.64.38
Foto’s te downloaden via: https://www.flickr.com/photos/plopsaparks/sets/72157644793105125/
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.

