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WATERGAMES & MORE

Gespecialiseerd in spelen op, rond, met en in water! 

Watergames & More realiseert waterattracties zoals Waterglijbanen, Spray 

Parks, ‘& more’. Van een enkele attractie, tot totaalbelevingen van waterspel 

waarin wij allerlei soorten (gethematiseerde) waterattracties combineren. Ons 

familiebedrijf werd in 2008 opgericht door Paul van den Berg, met als doel om 

zoveel mogelijk mensen op een zorgeloze, veilige en speelse manier te laten 

genieten van water. 

Watergames & More heeft een eigen productlijn van waterglijbanen ontwikkeld. 

In deze brochure staan alle producten uit deze lijn, inclusief de opties om uw 

waterglijbaan te personaliseren. Dankzij de implementatie van uw wensen, 

een hoge kwaliteit, aandacht voor veiligheid en duurzaamheid, bent u bij ons 

verzekerd van een veilige en doelgerichte waterglijbaan die jarenlang meegaat. 

Daarmee verhoogt u de attractiewaarde van uw locatie en kunt u jaarrond 

invloed uitoefenen op uw bezoekersaantallen.

Aandacht en service staan hoog in het vaandel bij ons. Indien gewenst 

ontzorgen wij bij alle stappen van het proces, van analyse en ontwerp tot 

realisatie en onderhoud, en leveren wij u een turn-key project op.
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ONZE WERKWIJZE

Kwaliteit & Expertise  
Wij helpen u graag bij het verhogen van de attractiewaarde van uw locatie. Zwembad, 

openbare ruimte, verblijfsrecreatie, attractiepark of andere recreatieve locatie; door middel 

van de juiste toepassing van waterspel onderscheidt u zich van concurrenten, trekt u meer 

bezoekers en verlengt u de verblijfsduur van uw gasten.  

De glijbanen van onze eigen productlijn combineren hoge kwaliteit met een optimale 

beleving. Door middel van personalisering en maatwerk zorgen wij dat de waterglijbaan 

perfect in het geheel past en met de service van een turn-key oplevering kunt u de 

realisatie geheel (of gedeeltelijk indien gewenst) uit handen geven. 

2



Het proces 

Alle ontwerpen beginnen met het inventariseren van uw 

wensen, eventueel in overleg met een architect en/of  

adviesbureau. Onze inhouse designers creëren op 

basis van alle informatie een uniek ontwerp, binnen 

de veiligheidseisen. Vervolgens realiseren wij uw 

project zo efficiënt mogelijk. Indien gewenst geniet u 

van de totale ontzorging van een turn-key realisatie 

van uw waterglijbaan, inclusief bouwkundige en 

installatietechnische werkzaamheden. De aangewezen 

projectmanager zorgt ervoor dat de werkzaamheden 

goed verlopen, zowel in als buiten Nederland. Wij nemen 

u het project uit handen en leveren uw waterglijbaan 

gebruiksklaar op. 

Maatwerk & Totaalconcepten 

Wilt u een combinatie van waterglijbanen en/of 

een Spray Park? Dat kan! Wij ontwerpen graag een 

totaalconcept voor u. Onze waterglijbanen zijn daarnaast 

te personaliseren door kleurgebruik en speciale effecten, 

zoals multimedia, maar ook door de attractie volledig 

te thematiseren. Om de attractiewaarde te verhogen 

ontwikkelen wij maatwerk decorobjecten, zoals een 

piratenschip, een mascotte, of andere elementen die bij 

uw thema, huisstijl of omgeving passen. 

Kwaliteit 

Watergames & More heeft een eigen lijn van 

waterglijbanen ontwikkeld. Wij hebben de beste 

eigenschappen van verschillende producten 

samengevoegd en daarmee een unieke productgroep 

opgezet. Wij werken uitsluitend met hoogwaardig 

glasvezelversterkt polyester, dat wij volledig in eigen 

beheer maken, en andere hoogwaardige, duurzame 

materialen en producten die Europees gecertificeerd 

zijn. De kwaliteit bepaalt namelijk uiteindelijk de 

uitstraling, het gebruiksplezier en onderhoudsgemak 

van de waterglijbaan. Zo bent u verzekerd van vele 

jaren onbezorgd waterplezier voor u en uw bezoekers!

Pluspunten

 Afstemming op uw wensen, locatie en budget 

 Snel schakelen door inhouse designafdeling

 Volledige ontzorging dankzij turn-key oplevering 

 Onderhoudsvriendelijke en duurzame producten

 Spectaculaire licht- en geluidseffecten
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Spelenderwijs ontdekken
Deze kleine waterglijbanen tot 1 meter hoog, worden veel uitgevoerd in peuter- en  

kinderbadjes, of in Spray Parks. Omdat dit type waterglijbaan kort is, kan het 

hellingspercentage oplopen tot maar liefst 70%, zonder dat peuters te veel vaart maken  

op de waterglijbaan. De Discoverer kan in vele vormen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld in  

de vorm van een regenboog, of in de vorm van een dier. In de vorm van uw logo of mascotte 

vormt deze waterglijbaan een mooie toevoeging aan uw locatie. 

DISCOVERER 
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Uitvoeringen

Design

Gebruikswijze

Opties Vrijwel elke gewenste RAL-kleur

Gethematiseerd

350 tot 2000 mm

Hellingshoek: 10 tot 70%

Landing: peuterbadje of Spray Park

Kenmerken Discoverer
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Meer informatie?  

info@watergamesandmore.com  

+31 (0) 79 206 50 60



Avontuurlijk spelen
Voor de kleine bezoekers biedt de Adventurer eindeloos vermaak. Deze waterglijbanen zijn 

1 tot 3 meter hoog, waardoor ze niet te spannend zijn, maar wel verrassend, doordat de 

Adventurer in elke gewenste vorm te ontwerpen is. Net als onze grote glijbanen worden ook 

onze kleine waterglijbanen gemaakt van hoogstaand glasvezelversterkt polyester, die we in 

zeer veel RAL-kleuren kunnen leveren. Bovendien is het mogelijk om de glijbanen volledig te 

laten aansluiten op (bestaande) speelstructuren, platformen en muren.

ADVENTURER

6



Kenmerken Adventurer

Uitvoeringen

Design

Gebruikswijze

Waterstroom

Combinatiemogelijkheid

Opties

0,18 - 2,4 m³/u

Speelstructuur

Vrijwel elke gewenste RAL-kleur of doorzichtig

Glasvezelversterkte kunststof trap 

Volbad verzinkt stalen trap (met optie natlaksysteem, in kleur)

800 mm

600 mm 

Vrij te vormen (bochten, verloop, helling naar wens)

Hellingshoek: 10 tot 70%

Landing: bassin, peuterbadje of Spray Park
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Meer informatie?  

info@watergamesandmore.com  

+31 (0) 79 206 50 60



WAVERIDER 
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Met de hele familie
De WaveRider is waarschijnlijk de oudste en meest gewaardeerde waterglijbaan in 

zwembaden. Niet gek, want met deze waterglijbaan kun je met familie of een groep  

vrienden tegelijk naar beneden glijden. Omdat de WaveRider open en veilig is, is hij ook  

erg geschikt voor gezinnen met (jonge) kinderen. Een ideale attractie voor alle generaties.



Uitvoeringen

Design

Gebruikswijze

Waterstroom

Opties

Min. 6 m³/u per meter breedte

Vrijwel elke gewenste RAL-kleur of doorzichtig

Thermische & akoestische Isolatie  (indien gesloten)

Multimedia-effecten

Daglichteffecten 

Glasvezelversterkte kunststof trap 

Volbad verzinkt stalen trap (met optie natlaksysteem, in kleur)

1 of meerdere banen, van elk 2000 mm tot 5000 mm

Vrij te vormen (verloop en helling naar wens)

Starthoogte: max. 8 meter

Hellingshoek: 10 tot 35%

Max. snelheid: 8 m/s

Landing: bassin of catch unit

Kenmerken WaveRider

1 of meerdere banen, van elk 2000 mm tot 5000 mm
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Meer informatie?  

info@watergamesandmore.com  

+31 (0) 79 206 50 60



SUPERSLIDER 
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Meer banen, meer fun
De SuperSlider is erg geliefd bij liefhebbers van waterglijbanen. Wat is er immers leuker dan 

naast elkaar naar beneden glijden? De lengte van de waterglijbaan en het aantal hobbels 

vergroten het plezier. En hoe meer banen, hoe groter de strijd! Om sneller te gaan kan er   

een mat gebruikt worden: men glijdt dan net als een surfer over het water.



Uitvoeringen

Design

Gebruikswijze

Waterstroom

Opties

6 m³/u per meter breedte/track

Vrijwel elke gewenste RAL-kleur of doorzichtig

Thermische & akoestische Isolatie  (indien gesloten)

Multimedia-effecten

Daglichteffecten

Glasvezelversterkte kunststof trap 

Volbad verzinkt stalen trap (met optie natlaksysteem, in kleur)

2 tot oneindig x 1000 mm 

Vrij te vormen (verloop en helling naar wens)

Hellingshoek: 10 tot 25%

Gem. snelheid: ≤5 m/s tot 10 m/s

Max. snelheid: 8 m/s tot 14 m/s

Landing: bassin of catch unit

Kenmerken SuperSlider

2 tot oneindig x 1000 mm 
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Meer informatie?  

info@watergamesandmore.com  

+31 (0) 79 206 50 60



CHALLENGER 
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Veelzijdig & Uitdagend
De Watergames & More Challenger is de meest populaire waterglijbaan voor jonge én oudere 

gebruikers. De waterglijbaan kan worden uitgerust met uiteenlopende special effects, zodat 

de gebruiker na iedere bocht een nieuwe verrassing ontdekt. Zo verandert een standaard 

Challenger in een spannende, donkere waterglijbaan, of juist in een magisch verlichte 

waterglijbaan met kleurrijke en betoverende spiralen en geluidseffecten. 



Uitvoeringen

Design

Gebruikswijze

Waterstroom

Combinatiemogelijkheid

Opties

90 - 120 m³/u

Met Dazzler (zie pagina 26) of Jiggler (zie pagina 28)

Vrijwel elke gewenste RAL-kleur of doorzichtig

Thermische & akoestische Isolatie (indien gesloten) 

Multimedia-effecten

Daglichteffecten 

Glasvezelversterkte kunststof trap 

Volbad verzinkt stalen trap (met optie natlaksysteem, in kleur)

800 mm / 1000 mm / 1200 mm

1000 mm 

Vrij te vormen (bochten, verloop en helling naar wens)

Hellingshoek: 10 tot 20%

Gem. snelheid: ≤5 m/s tot 10 m/s

Max. snelheid: 8 m/s tot 14 m/s

Landing: bassin of catch unit

Kenmerken Challenger
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Meer informatie?  

info@watergamesandmore.com  

+31 (0) 79 206 50 60



DOUBLEDIVER
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Dubbel zo veel plezier
Race tegen elkaar in deze spannende DoubleDiver. Het start-stop-systeem geeft de twee 

bezoekers aan wanneer ze tegelijk kunnen starten. Dan begint de race! Wie zal er als eerste 

beneden zijn? Redenen genoeg voor de verliezer om nog eens de strijd aan te gaan, waardoor 

deze waterglijbaan de bezoekers stimuleert om te blijven glijden.



2000 mm 

Kenmerken DoubleDiver

2x 800 mm / 2x 1000 mm 

2x 1000 mm 

(vraag naar de mogelijkheden voor glijden op een mat) 

Uitvoeringen

Design

Gebruikswijze

Waterstroom

Combinatiemogelijkheid

Opties

90 - 120 m³/u per waterglijbaan

Met Dazzler (zie pagina 26) of Jiggler (zie pagina 28)

Vrijwel elke gewenste RAL-kleur of doorzichtig

Thermische & akoestische Isolatie (indien gesloten) 

Multimedia-effecten

Daglichteffecten 

Glasvezelversterkte kunststof trap 

Volbad verzinkt stalen trap (met optie natlaksysteem, in kleur)

Vrij te vormen (bochten, verloop en helling naar wens)

Hellingshoek: 10 tot 20%

Gem. snelheid: ≤5 m/s tot 10 m/s

Max. snelheid: 8 m/s tot 14 m/s

Landing: bassin of catch unit

2000 mm 
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Meer informatie?  

info@watergamesandmore.com  

+31 (0) 79 206 50 60



SPEEDRIDER
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Adrenaline gegarandeerd
Een ritje in de SpeedRider levert gegarandeerd een flinke dosis adrenaline op! Deze 

waterglijbaan is namelijk super steil en snel: in slechts een paar seconden is de bezoeker 

beneden. Daarmee is de waterglijbaan perfect voor durfals. Omdat de SpeedRider zo snel  

is, kunnen er veel mensen in een korte tijd gebruik van maken. Door effecten toe te voegen 

(zoals lichtflitsen en muziek) wordt de waterglijbaan nóg spectaculairder. 



Kenmerken SpeedRider

800 mm / 1000 mmUitvoeringen

Design

Gebruikswijze

Waterstroom

Combinatiemogelijkheid

Opties

90 -120 m³/u

Met Dazzler (zie pagina 26) en Jiggler (zie pagina 28)

Vrijwel elke gewenste RAL-kleur of doorzichtig

Thermische & akoestische Isolatie (indien gesloten) 

Multimedia-effecten

Daglichteffecten 

Glasvezelversterkte kunststof trap 

Volbad verzinkt stalen trap (met optie natlaksysteem, in kleur)

Vrij te vormen (bochten, verloop en helling naar wens)

Hellingshoek: >20%

Max. gem. snelheid: >14 m/s

Landing: catch unit

600 mm / 700 mm

600 mm / 700 mm
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Meer informatie?  

info@watergamesandmore.com  

+31 (0) 79 206 50 60



THRILLSEEKER 
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Voor echte sensatiezoekers
Dit is onze meest extreme waterglijbaan. Hij is dan ook alleen geschikt voor gebruikers 

die bovengemiddeld dapper zijn. De ThrillSeeker is vooral spectaculair vanwege zijn 

enorme steilheid en extreem hoge snelheid. Hij is nóg sneller dan de SpeedRider. 

Hoe hoger het startpunt, hoe spannender de rit! 



Uitvoeringen

Design

Gebruikswijze

Waterstroom

Opties

90 - 120 m³/u

Vrijwel elke gewenste RAL-kleur of doorzichtig

Thermische & akoestische Isolatie (indien gesloten) 

Multimedia-effecten

Daglichteffecten 

Glasvezelversterkte kunststof trap 

Volbad verzinkt stalen trap (met optie natlaksysteem, in kleur)

800 mm / 1000 mm 

1000 mm 

Vrij te vormen (verloop en helling naar wens)

Hellingshoek: >20%

Max. gem. snelheid: >14 m/s

Landing: catch unit

Kenmerken ThrillSeeker
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Meer informatie?  

info@watergamesandmore.com  

+31 (0) 79 206 50 60



VOYAGER
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Bon Voyage
Snel, spannend en spectaculair: de Watergames & More Voyager heeft het allemaal! Deze 

extreme waterglijbaan kan worden bedwongen in een band of op een mat en kan door 

meerdere mensen tegelijk worden gebruikt. Voor nóg meer aantrekkingskracht kunnen  

special effects aan de waterglijbaan worden toegevoegd, zoals LED-verlichting, 

geluidseffecten en muziek.



Kenmerken Voyager

Uitvoeringen

Design

Gebruikswijze

Waterstroom

Combinatiemogelijkheid

Opties

90 - 120 m³/u

Met Dazzler (zie pagina 26) of Shocker (zie pagina 24)

Vrijwel elke gewenste RAL-kleur of doorzichtig

Thermische & akoestische Isolatie (indien gesloten) 

Multimedia-effecten

Daglichteffecten 

Glasvezelversterkte kunststof trap 

Volbad verzinkt stalen trap (met optie natlaksysteem, in kleur)

1400 mm 

1400 mm 

Vrij te vormen (bochten, verloop en helling naar wens)

Hellingshoek: +/- 8%

Max. gem. snelheid: ≤5 m/s

Landing: bassin of catch unit

2400 mm 

2400 mm 
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Meer informatie?  

info@watergamesandmore.com  

+31 (0) 79 206 50 60



GLOBETROTTER
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Bedwing de wilde rivier
De Globetrotter kan naar wens worden ontworpen. Door het hellingspercentage en de inzet van 

heuvels en tussenbassins (poelen) is de waterglijbaan rustig of wild te maken, al naargelang 

de doelgroep. Zowel kinderen en tieners, als volwassenen, zullen zich niet snel vervelen in de 

Globetrotter. Deze waterglijbaan is heel geschikt voor drukbezochte locaties. Door de breedte 

en aard van deze waterglijbaan, is de bezoekerscapaciteit enorm hoog en toch veilig. 



Kenmerken Globetrotter

Uitvoeringen 

Design

Gebruikswijze

Waterstroom

Combinatiemogelijkheid

Opties

450 - 1000 m³/u 

Met Challenger (zie pagina 12) of Voyager (zie pagina 20)

Vrijwel elke gewenste RAL-kleur of doorzichtig

Thermische & akoestische Isolatie (indien gesloten) 

Multimedia-effecten

Daglichteffecten 

Glasvezelversterkte kunststof trap 

Volbad verzinkt stalen trap (met optie natlaksysteem, in kleur)

Vrij te vormen (bochten, poelen, heuvels en helling naar wens)

Hellingshoek: 0 tot 13%

Max. gem. snelheid: ≤5 m/s 

Landing: bassin of catch unit

2000 mm (poelen 6000 mm)

2000 mm (poelen 6000 mm)
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Meer informatie?  

info@watergamesandmore.com  

+31 (0) 79 206 50 60



TOE TE VOEGEN ELEMENT:  
SHOCKER 
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Sensationeel & verrassend
De Shocker is een van de wildste en meest extreme glijbanen, die de gebruiker prikkelt en de 

aandacht trekt van de toeschouwer. De start is spannend en mysterieus, omdat de gebruiker 

niet ziet wat er komen gaat. De plotselinge val verrast en zorgt voor een sterke versnelling. 

Vervolgens glijdt de gebruiker tegen een muur omhoog. En dan natuurlijk weer naar beneden! 



Uitvoeringen

Design

Gebruikswijze

Waterstroom

Combinatiemogelijkheid

Opties

240 m³/u

Altijd met een Voyager (zie pagina 20)

Vrijwel elke gewenste RAL-kleur of doorzichtig

Thermische & akoestische Isolatie (indien gesloten) 

Multimedia-effecten

Daglichteffecten 

Glasvezelversterkte kunststof trap 

Volbad verzinkt stalen trap (met optie natlaksysteem, in kleur)

2000 mm tot 6000 mm

Vrij te vormen (verloop en helling naar wens)

Hellingshoek: >10%

Landing: bassin of catch unit

Kenmerken Shocker

1400 mm tot 2400 mm

2000 mm tot 6000 mm 1400 mm tot 2400 mm
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Meer informatie?  

info@watergamesandmore.com  

+31 (0) 79 206 50 60



TOE TE VOEGEN ELEMENT: 
DAZZLER 
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Duizelingwekkend spannend
Geef uw bezoekers een ervaring die ze nooit meer vergeten. Als ze de Dazzler in glijden, 

eventueel met een band of mat, worden ze verrast door de open ruimte en de speciale vorm. 

Vervolgens glijden ze omhoog tegen de wanden van de kegelvormige Dazzler. Het gaat alle 

richtingen op! Dit brengt een wezenlijk andere beleving met zich mee dan glijden in een 

buiswaterglijbaan. Perfect te combineren met een Challenger of Voyager, voor een ultieme 

waterglijbaanrit.



Uitvoeringen

Design

 

Gebruikswijze

Combinatiemogelijkheden

Opties

Altijd met een Challenger (zie pagina 12) of Voyager (zie pagina 20) 

Vrijwel elke gewenste RAL-kleur of doorzichtig

Thermische & akoestische Isolatie (indien gesloten) 

Multimedia-effecten

Daglichteffecten 

Glasvezelversterkte kunststof trap 

Volbad verzinkt stalen trap (met optie natlaksysteem, in kleur)

6000 mm op breedste punt bij 6000 mm lang

Hellingshoek: 8 tot 10%

Max. snelheid: 14 m/s

Landing: apart bassin, catch unit of vervolg Challenger/Voyager

Kenmerken Dazzler

6000 mm op breedste punt bij 6000 mm lang

6000 mm op breedste punt bij 6000 mm lang
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Meer informatie?  

info@watergamesandmore.com  

+31 (0) 79 206 50 60



TOE TE VOEGEN ELEMENT: 
JIGGLER
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Waar het om draait... 

 

De Jiggler is een draaikolk van plezier! De bezoeker stapt eerst in een SpeedRider, die voor een 

goede versnelling zorgt. Vervolgens wordt de gebruiker de Jiggler in geslingerd, waar hij op 

hoge snelheid ronddraait. Uiteindelijk volgt een val door een gat in het midden van de Jiggler 

in het zwembad, of vervolgt de gebruiker zijn rit in een Challenger. Om het nog spannender te 

maken, kunnen er licht- en geluidseffecten worden toegevoegd.



Uitvoeringen

Design

Gebruikswijze

Waterstroom

Combinatiemogelijkheden

Opties

150 m³/u

Beginpunt: Altijd met een SpeedRider (zie pagina 16) 

Eindpunt: Mogelijk met een Challenger (zie pagina 12)

Vrijwel elke gewenste RAL-kleur of doorzichtig

Thermische & akoestische Isolatie (indien gesloten) 

Multimedia-effecten

Daglichteffecten 

Glasvezelversterkte kunststof trap 

Volbad verzinkt stalen trap (met optie natlaksysteem, in kleur)

6000 mm / 9000 mm diameter

Hellingshoek: >20%

Landing: apart bassin of vervolg in Challenger

Kenmerken Jiggler

6000 mm / 9000 mm diameter
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Meer informatie?  

info@watergamesandmore.com  

+31 (0) 79 206 50 60



RAFTRAMBLER
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Vlot de waterglijbaan af 
 
In een één- of tweepersoonsraft glijden de bezoekers op hoge snelheid naar beneden over een 

dunne laag water. De glijbanen kunnen ook worden gebruikt door bezoekers die gekleed zijn, 

waardoor de waterglijbaan ook te gebruiken is bij minder goede weersomstandigheden. In 

combinatie met een bandenlift, hoeven uw bezoekers de rafts niet zelf omhoog te tillen. 



Uitvoeringen

Design

Gebruikswijze

Waterstroom

Combinatiemogelijkheden

Opties

≥ 25 m³/u per track

Met bandenlift

Vrijwel elke gewenste RAL-kleur of doorzichtig

Thermische & akoestische Isolatie (indien gesloten) 

Multimedia-effecten

Daglichteffecten 

Glasvezelversterkte kunststof trap 

Volbad verzinkt stalen trap (met optie natlaksysteem, in kleur)

1400 mm

Vrij te vormen (verloop en helling naar wens)

Hellingshoek: gem. 22%

Landing: catch unit

Kenmerken RaftRambler

1400 mm

1400 mm

1400 mm

Geschikt voor aanhouden kleding 
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Meer informatie?  

info@watergamesandmore.com  

+31 (0) 79 206 50 60



Compleet & spectaculair
Om uw waterglijbaan compleet te maken en volledig naar smaak te ontwerpen, bieden 

wij veel elementen die aan onze glijbanen toegevoegd kunnen worden, zoals catch units, 

trappen, isolatie en multimedia-effecten. 

Multimedia-effecten zijn een ideale toevoegen aan uw waterglijbaan. We kunnen onze 

glijbanen uitdagend, razendsnel en interactief maken. Voor uw doelgroep een avontuur, 

voor u een waardevermeerdering waarmee u de attractiewaarde van uw locatie verhoogt. 

Bezoekers worden steeds opnieuw verrast door de mogelijkheden en blijven daardoor 

terugkomen. 

PERSONALISEER 
UW WATERGLIJBAAN
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Catch unit

Watergames & More biedt veilige oplossingen voor het landen in en verlaten van de waterglijbaan.  

Met een catch unit minimaliseert u de kans dat bezoekers op elkaar botsen. Dankzij het ondiepe  

water in de catch unit kunnen gebruikers snel de waterglijbaan verlaten. Wij bieden verschillende  

soorten catch units, die natuurlijk volledig naar wens in vrijwel elke RAL-kleur en thema kunnen worden 

uitgevoerd.

Glasvezelversterkte kunststof trap of volbad verzinkt stalen trap 

Een goede trap is essentieel voor de veiligheid van de gebruikers én voor de uitstraling van de attractie. Daarom 

ontwerpen wij de trappen, net als de glijbanen, volledig op maat en, indien gewenst, passend bij het thema. Wij 

zorgen daarmee voor een naadloze aansluiting op de waterglijbaan. 

De mogelijkheden voor de aankleding zijn eindeloos. Volbad verzinkt stalen trappen kunnen indien gewenst 

afgewerkt worden met een natte lak systeem, in iedere gewenste RAL-kleur. Op trappen van glasvezelversterkt 

kunststof is er zelfs ruimte voor advertenties. 

Spiltrappen zijn met name geschikt voor beperkte ruimtes. Wanneer er meer ruimte beschikbaar is, of wanneer 

het een mat- of bandenglijbaan betreft, adviseren we een toren met tussenvloeren.  

Net als bij onze waterglijbanen, staat ook bij de trappen de veiligheid van de gebruikers hoog in het vaandel. We 

maken de treden bijvoorbeeld antislip en uiteraard voldoen onze trappen aan de relevante  

wet- en regelgeving. 
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Thermische & akoestische isolatie 

Een waterglijbaan, zeker één die deels buiten is gelegen, zorgt voor veel warmte- en dus energieverlies. 

Om dit te voorkomen adviseren wij om een isolatielaag aan te brengen. Deze laag werkt zowel warmte- als 

geluidsisolerend. Voor uw bezoekers is de waterglijbaan merkbaar warmer in gebruik. Ook voorkomt het tocht 

en condensatie aan de binnenzijde van de waterglijbaan, wat ook het comfort van de waterglijbaanrit ten goede 

komt. 

Wanneer thermische en akoestische isolatie wordt toegepast, wordt er een 2e schaal om de waterglijbaan 

aangebracht, waardoor tussen de twee lagen isolatiemateriaal kan worden aangebracht. Hierdoor kunnen we een 

grote laagdikte creëren van het isolatiemateriaal om tot een zeer hoge isolatiewaarde te komen. 

De flensverbindingen tussen de buissegmenten van de waterglijbaan worden ook voorzien van isolatiemateriaal. 

De minimale laagdikte van de thermische en akoestische isolatie is hierdoor 50 tot 80 mm (gelijk aan de 

flenshoogte van de waterglijbaan). Dit leidt tot een isolatiecoëfficiënt van 0,7 W/m²K. 

Alle hardware van de multimedia-effecten blijven makkelijk toegankelijk voor regulier onderhoud. Dankzij de 

besparing op energiekosten betaalt deze geringe extra investering zich binnen enkele jaren terug. 



Daglichteffecten en transparante delen

Met daglicht creëert u een sprookjesachtig effect in uw waterglijbaan. Tijdens de 

productiefase kunnen symbolen en figuren in de wanden van de waterglijbaan worden verwerkt. 

Deze effecten kunnen gecombineerd worden met LED-verlichting. Voor een extra spectaculair 

effect, binnen én buiten de waterglijbaan, kunt u enkele delen zelfs helemaal transparant maken (niet mogelijk in 

combinatie met isolatie). Deze transparante buisdelen zijn van acryl gemaakt. 

Multimedia-pakket

De aantrekkingskracht van waterglijbanen wordt grotendeels bepaald door speciale effecten en technische 

snufjes. Om die reden hebben wij een innovatief en kwalitatief hoogwaardig pakket aan multimedia-effecten 

voor waterglijbanen ontwikkeld. Hiermee kunnen wij u een zorgeloze exploitatie bieden en kunt u uw gasten een 

spectaculaire beleving bieden.

MODULAIR

Het programma bestaat uit diverse componenten, met een basis die het mogelijk maakt om klein te beginnen 

en later uit te breiden. De RGB-W LED’s zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen en vormen, welke tot op de 

centimeter nauwkeurig op lengte gemaakt kunnen worden en in allerlei vormen op de waterglijbaan aangebracht 

kunnen worden. Op de volgende pagina vindt u de mogelijkheden binnen het programma.

TECHNISCH HOOGWAARDIG

De onderdelen van het systeem zijn expliciet ontwikkeld voor in zwembaden en industriële omgevingen. 

Dit houdt in dat het volledig water- en luchtdicht is afgeschermd van de zwembadatmosfeer en een hoge 

gebruikscapaciteit aankan. Dit maakt het systeem veilig en 99,99% storingsvrij, wat in de branche nog niet 

eerder gezien is. Het intelligente systeem is echter simpel en intuïtief in het gebruik en de dagelijkse bediening. 

MAATWERK

Thema’s kunnen op maat worden gemaakt en de LED’s kunnen in alle mogelijke vormen in de waterglijbaan 

aangebracht worden. De functies van de LED’s kunnen tevens naar wens worden ingericht, en zelfs ná de 

installatie worden gewijzigd. Zo kunt u een interactief spel met touch points activeren en daarmee 

uw bezoekers extra attractiewaarde bieden. Ook met wisselende thema’s geeft u uw bezoekers 

steeds weer nieuwe redenen uw waterglijbaan opnieuw te ontdekken. Doordat wij (als eerste 

en enige waterglijbaanleverancier in Nederland) het multimediasysteem in eigen beheer 

hebben, kunnen wij dit, en andere eventuele wijzigingswensen, eenvoudig en op afstand 

voor u regelen.
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Multimedia-effecten 

Het programma multimedia-effecten bestaat uit diverse technische componenten, met een basis die het 

mogelijk maakt om klein te beginnen en later uit te breiden. Mogelijkheden binnen het programma strekken van 

een start- en stopsignalisatie als basis, tot aan tijdregistratiesystemen, interactieve spellen met touchpoints, 

actiefoto’s en oneindig veel verschillende (gethematiseerde) licht- en geluidseffecten. 

BASIS: START-STOPSYSTEEM

Vergroot het plezier én de veiligheid door de waterglijbaan uit te rusten met een elektronisch start-stopsysteem. 

Het rood-groene-licht wordt verbonden met bewegingssensoren in de waterglijbaan. Hierdoor glijden de 

gebruikers ordelijk naar beneden, wat de veiligheid in de waterglijbaan vergroot.

TIJDSREGISTRATIE

Hiermee worden uw bezoekers aangemoedigd om vaker van de waterglijbaan te glijden en hun toptijd te 

verbeteren. Dankzij de sensoren aan het begin en eind van de waterglijbaan, kan de tijd worden gemeten en op 

een scorebord worden getoond. Het bord kan ook het dag- en maandrecord laten zien.



GETHEMATISEERDE LICHT- EN GELUIDSEFFECTEN

De RGB-W LED’s zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen en vormen. Zo creëren we effecten 

zoals een ‘runway’, een ‘barrel effect’, ‘LED-cirkels’, een ‘twister-effect’, pijlen, of een sterrenhemel. 

Ook figuren, teksten, of complete LED-displays met bewegende beelden behoren tot de mogelijkheden.

Uw bezoekers kiezen bij de start van de waterglijbaanrit hun eigen thema, middels een touch screen. Disco, 

relax, jungle of Formule 1? Alle geluid- en lichteffecten worden aangepast aan het gekozen thema. Door 

de flexibiliteit van het systeem zijn de opties voor thema’s oneindig. U kunt een selectie maken uit onze 

voorgeprogrammeerde thema’s, of een thema op maat laten ontwikkelen. Een keuze maken voor de lange 

termijn hoeft niet: met dit systeem kunnen thema’s eenvoudig en op afstand worden gewisseld. 

INTERACTIEVE SPELLEN MET TOUCH POINTS

Interactieve touch points creëren een competitief spelelement: het is de bedoeling dat gasten gedurende hun 

waterglijbaanrit zo veel mogelijk van deze touch points aanraken om de hoogst mogelijke score te halen. Als 

gasten een touch point succesvol aanraken klinkt er een geluid, passend bij het gekozen thema. Het scorebord 

aan het eind van de waterglijbaan geeft de score aan. Op deze manier dagen gasten elkaar op een sportieve 

manier uit om hun score steeds te verbeteren.

ACTIEFOTO’S

U kunt uw bezoekers een actiefoto laten maken tijdens de waterglijbaanrit. De camera wordt geactiveerd door 

middel van de bewegingssensor aan eind van de waterglijbaan. Nadat de foto is gemaakt, 

kunnen gebruikers de foto naar zichzelf mailen. Ook kan er een koppeling met social 

media worden gemaakt, zodat de foto’s gedeeld kunnen worden, wat voor u 

als marketingmiddel kan werken.
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SERVICE & 
ONDERHOUD

Duurzaam waterspel   
Wij hechten waarde aan een kwalitatief en duurzaam product; service en onderhoud spelen 

daar een belangrijke rol in. Met de juiste service en onderhoudsmethodes kunnen wij de 

condities en levensduur van uw waterattractie garanderen. Dit betekent voor u meer gemak  

en een langere exploitatieperiode.

Om u optimale service te bieden hebben wij een serviceteam, met monteurs die snel ter 

plaatse kunnen zijn voor een (spoed)reparatie. Daarnaast bieden wij servicecontracten aan, 

waarbij periodiek onderhoud wordt verricht aan uw waterattractie. 
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Pluspunten

 Door servicepunten in een vroeg stadium te           

      signaleren, voorkomt u (mogelijk kostbare) reparaties  

 Ontzorging van A tot Z, ook ná de oplevering 

 Één aanspreekpunt

Onderhoud 

Bij de oplevering van uw waterattractie ontvangt 

u instructies voor het onderhoud, waaronder 

aanwijzingen voor de maandelijkse inspecties en tips 

voor het in stand houden van uw waterattractie. De 

juiste behandeling bepaalt het onderhoudsgemak voor 

u en het gebruiksplezier voor uw bezoekers.  

Service

Naast het reguliere onderhoud is het belangrijk om 

enkele keren per jaar uw waterattractie uitgebreid te 

onderhouden. Indien gewenst, kunnen wij dit volledig 

voor u verzorgen. Onze services omvatten preventief 

en correctief onderhoud op uw attractie, zoals het 

onderhoud op de waterbehandelingsinstallatie. Ook 

technische ondersteuning op locatie of op afstand 

behoren tot de service. Vraag ons naar de voordelen 

en voorwaarden van onze service.

Reiniging

Indien gewenst kan Watergames & More tevens het  

jaarlijks volledig reinigen en behandelen van uw 

waterattractie verzorgen. U kunt hierbij denken aan 

het verwijderen van kalkaanslag.

Garantie

Bij Watergames & More bent u zeker van de beste 

kwaliteit in zowel onze service als producten. Wij 

werken met hoogwaardig glasvezelversterkt polyester 

en staal. Door de hoge kwaliteit afwerking kunnen 

we u een standaard garantieperiode bieden van 5 

jaar, en in combinatie met een servicecontract zelfs 

10 jaar. Wij informeren u graag over de specifieke 

garantievoorwaarden.
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Referentieprojecten  

Op onze website inspireren wij u graag met enkele 
waterglijbanen en totaalconcepten die wij hebben 
gerealiseerd. Elk project is uniek en vergt een 
andere aanpak. Wij geven u online een kijkje achter 
de schermen bij het ontwerpen en plaatsen van 
waterglijbanen, zodat u weet wat u kunt verwachten, 
of gewoon omdat u benieuwd en enthousiast bent. 
Ontdek hoe andere zwembaden, recreatieparken, 
campings en openbare ruimten hun waterattracties 
hebben vormgegeven. Door middel van interviews, 
nieuwsberichten, brochures, video’s, foto’s en social 
media berichten ontdekt u alle ins & outs per project. 
Kijk op onze website op de projecten-pagina voor de 
referentieprojecten.

REFERENTIES
& CONTACT
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www.watergamesandmore.com

Contact  

Heeft u een vraag of verzoek? Neem 
dan contact met ons op. Bent 
u benieuwd naar het team van 
familiebedrijf Watergames & More? 
Kijk dan op onze over-ons-pagina 
op onze website. 

Service 

Voor servicevragen kunt u via 
service@watergamesandmore.com 
contact opnemen.

Watergames & More B.V.

Argonstraat 86, 2718 SN Zoetermeer

T   +31 (0) 79 206 50 60

E   info@watergamesandmore.com

I  www.watergamesandmore.com

facebook.com/watergamesandmore

Op de hoogte blijven? Meld u via 

www.watergamesandmore.com 

aan voor onze nieuwsbrief.

linkedin.com/company/watergamesandmore
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