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MAASSLUIS’ ZWEMBAD FLINK ONDER HANDEN GENOMEN

䊱 De nieuwe interactieve glijbaan
van sport- en recreatiebad de Dolfijn in Maassluis is bijna klaar.
,,Glijden was nog nooit zo spectaculair.’’
䊴 Manager Richard Ritmeester
voor de ‘visuals’, die vooral de
kleinsten moeten vermaken.
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Dol-fijn aantrekkelijker
Zwemliefhebbers opgelet: sport- en
recreatiebad de Dol-fijn geldt straks als
een van de modernste van de regio. Zo
krijgt het Maassluise zwembad een
interactieve glijbaan en talloze ‘visuals’ die de
aantrekkelijkheid moeten vergroten.
Sandra Don
Maassluis

f iemand weet wat een nieuw
ventilatiesysteem voor een
zwembad weegt? Het is een
vraag die de wenkbrauwen van de
medewerkers deze middag in sporten recreatiebad de Dol-fijn doet fronsen. Men gist er op los, maar niemand weet het exacte antwoord.
,,Zo’n systeem weegt liefst 1.500
kilo’’, luidt het antwoord van een
medewerker van de firma Boekestijn,
die vandaag speciaal met zijn grootste kraan is uitgerukt om het ding op
z’n plek te hangen. In de machinekamer op de eerste verdieping van het
Maassluise zwembad dus.
De Dol-fijn is tot 30 juli gesloten in
verband met een grote verbouwing.
Het bestuur heeft ruim 3 ton gekregen om het zwembad aantrekkelijker
te maken. Ook heeft het zelf gespaard. Met het totale bedrag wordt
onder meer een nieuwe interactieve
glijbaan aangeschaft, heeft het kleuterbad nieuwe elementen en speeltoestellen gekregen waardoor kinderen zich nu in een sprookjesbos wanen, en hangen er overal visuals. Dat
zijn tekeningen aan de muur die inspelen op de beleving van de bezoekers. Zo wordt het verhaal van de
prinsessen, maar ook dat van bijvoorbeeld de haaien verteld.
Hoe interactief de nieuwe glijbaan
is, die ook nog eens helemaal geïsoleerd is waardoor de kosten enorm

O

dalen, toont manager Richard Ritmeester even later met een filmpje
op zijn computerscherm.
Bezoekers geven straks bovenaan
de trap van de glijbaan aan onder begeleiding van welk thema zij naar beneden willen glijden. In de baan bevinden zich sensoren, die kunnen
worden aangetikt en waarmee punten worden verdiend. Ook is er muziek te horen. Uiteindelijk gaat de bezoeker dwars door een 3D-waterscherm en plonst hij of zij in het water. ,,Het wordt echt een spectaculair
avontuur’’, weet Ritmeester, die zelf
ook staat te popelen om de attractie

Je glijdt straks door
een watergordijn waar
een beeld op wordt
geprojecteerd
–Richard Ritmeester

uit te proberen. ,,Je glijdt als het ware
door een watergordijn waar een
beeld op wordt geprojecteerd. Een levensechte ervaring.’’
En het leuke is dat al die bezoekers
tijdens het glijden worden gefotografeerd. ,,Daar begint ons marketingverhaal’’, gaat de manager verder.
,,Want die foto’s kun je per e-mail
toegestuurd krijgen. Voor de bezoeker een leuk aandenken, voor ons
ideaal om een adressenbestand op te

bouwen en mensen te binden.’’
De verbouwing wordt ook aangegrepen om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Zo krijgt het pand
een likje verf. Bovendien wordt het
23 jaar oude ventilatiesysteem vervangen. Dat is ook de belangrijkste
reden dat het zwembad een paar weken dicht is. ,,Zonder ventilatiesysteem is het hier niet te harden’’, verzucht Ritmeester. ,,Daarnaast is het
gewoon niet handig om nu klanten
over de vloer te hebben. Er ligt of
staat overal materiaal, mensen zijn
druk. Zwemmen is nu niet ideaal.’’

Entreeprijzen
Wie denkt dat de verbouwing van de
Dol-fijn leidt tot een verhoging van de
entreeprijzen, heeft het mis. ,,Nee zeg,
daarmee zou je jezelf gelijk uit de
markt prijzen. Dat doen we dus niet.
Een dagje zwemmen is nu al best prijzig. Bovendien zijn we een basisvoorziening en dat willen we blijven ook.

䊱 Ook vinden er tijdens de verbouwing
van de Dol-fijn onderhoudswerkzaamheden plaats en krijgt
het zwembad een likje
verf.

De drempel blijft dus laag.’’
Maar, als de werkzaamheden straks
achter de rug zijn, heeft Maassluis
wel een enorm modern en voor de
regio uniek zwembad. ,,Daarmee onderscheiden wij ons van de rest. Ik
ken geen interactieve baden in deze
omgeving’’, zegt Ritmeester. ,,De
dichtstbijzijnde is die in Nieuwegein.
Ik verwacht daarom dat we echt veel
meer bezoekers gaan trekken. De
Dol-fijn wordt een trekpleister. We
hebben straks ook een bad dat voor
ieder iets wils heeft. Zowel peuters,
kleuters, tieners als ouderen kunnen
hier terecht. Dat we daarvoor een
paar weken moesten sluiten is, als
mensen het resultaat zien, snel vergeten. Wij glijden interactief de toekomst in.’’
De Dol-fijn is vanaf 30 juli weer
open. De officiële, feestelijke opening
die door wethouder Kees Pleijsier
wordt verricht, staat gepland voor
vrijdag 25 augustus.

