Boerensurf

Onderzoek
Vanuit een klein onderzoek onder familie en vrienden kan er een beeld gegeven
worden over de bekendheid en voorkeur binnen Agrotoerisme. Een korte enquête is
gehouden onder een groep bestaande uit 10 personen in de leeftijdscategorieën; 015; 1 maal, 16-25; 5 maal, 26-40; 1 maal en 41 -60; 3 maal.
Deze groep had vooral geparticipeerd in de volgende vormen van Agrotoerisme:
survival, quad rijden, pony rijden, ezel rijden, kanoën en een rondleiding op een
boerderij. De vormen van Agrotoerisme waaraan nog graag een keer aan
deelgenomen zou worden zijn: boerengolf, survival, quad rijden paintball en een
maïsdoolhof. Bij het geven van een top 3 aan toeristische activiteiten op het platte
land werden vooral fietsen, quad rijden, survival en meehelpen in het bedrijf
genoemd. De groep had vooral de voorkeur aan een sportieve activiteit, 5 maal.
Waaronder bij 4 de voorkeur ging naar een dag met sportieve momenten en een
enkeling een rustig dagje uit als voorkeur had.

Figuur 1

Het huidige imago van het platteland geeft vaak een beeld van activiteiten voor
ouderen; fiets- en wandeltochtjes, rust en stilte. Er is echter wel een toenemende
interesse voor het jongeren leven op het platteland, tv programma’s zoals ‘Het
leukste dorp van Nederland’ en ‘Oerend hard’ geven een inkijk hierin. Wat het
jongerenleven op het platteland inhoud is vaak het tegenovergestelde van de
activiteiten van ouderen. Op het platteland lijkt alles te mogen en te kunnen. Herrie
maken, crossen, smerig worden, lomp zijn en zuipen. In figuur 2 ziet u een kleine
impressie van de activiteiten die georganiseerd worden op het platteland zoals
schuurfeesten, trekkertrek, grasmaaierraces, festivals, zwijntje tik, car jump, carbit
schieten, caravan race en nog veel meer.

Figuur 2

Boerensurf
In het concept wil ik zowel de jongeren van het platteland als de jongen uit andere
gebieden aantrekken. Het concept moet kunnen behoren tot een intensieve sport en
tegelijker tijd ook toegankelijk zijn voor mensen die het iets rustiger aan willen doen.
Een belangrijk punt hierbij is de veiligheid en een mate van amusement, er moet ook
om elkaar gelachen kunnen worden.
Vanuit het kleine onderzoek is een keuze gemaakt voor het publiek van de attractie.
De doelgroep van dit concept zijn jongeren en jong volwassenen die een sportief
dagje of middagje uit willen.
De basis van dit concept zijn twee soorten tijdverdrijf onder de jongeren op het
platteland welk onder de termen ‘boerenwaterski’ en ‘grassurfen’ rijkelijk te vinden
zijn op websites zoals youtube. Benodigdheden hiervoor bestaan uit een trekker of
auto, een touw en een plank of rubberen plaat. Bij boerenwaterski gebruikt men de
plank om op te staan in een sloot terwijl je voortgetrokken wordt door een trekker,
figuur 3.

Figuur 3 –Boerenwaterski (Bron www.youtube.nl)

Grassurfen gaat volgens een vergelijkbaar principe waarbij er over nat gras wordt
gegleden op een rubberen plaat, figuur 4.

Figuur 4 – Grassurfen (Bron: www.youtube.nl en www.herxen.nl)

Gezien de veiligheid en de tijd waarin het surfen gedaan moet worden zijn zowel het
grassurfen als het boerenwaterskiën gecombineerd in een baan.

Concept uitwerking
Aangezien het slepen achter een trekker aan aantal
risico’s gezien de veiligheid met zich mee kan brengen
is er voor gekozen om een uitgezet parcours te
gebruiken. De trekker zal hierbij wel gebruikt worden
maar op een veilige plek. De deelnemer wordt aan een
kabel over het parcours gesleept op een manier die
vergelijkbaar is met een sleeplift tijdens de wintersport.
Er worden hierbij ook palen gebruikt die de kabel
geleiden. Een trekker wordt aan het einde van het
parcours gebruikt met bijvoorbeeld een lier of een
motor om te zorgen dat de deelnemer gesleept wordt
en de kabel rond blijft lopen. De kabel wordt dus niet
opgerold maar blijft rond lopen over het parcours.
Om te zorgen dat de deelnemer niet tegen de palen kan botsen worden deze
op afstand geplaatst en bekleed met valkussens.
Het parcours kan gemaakt worden op een hele of halve hectare gras. Om
voor afwisseling te zorgen is het belangrijk dat er een aantal hindernissen
geplaatst worden zoals modder, water, pionnetjes en verhogingen. Sproeiers
zijn nodig om het gras glad te houden en natuurlijk voor extra water plezier.
De deelnemer kan plaats nemen op drie verschillende glijplaten:
- een eenpersoons plaat
- een tweepersoons plaat
- een opblaas band
Aan het einde van het parcours zorgt een lange sloot
langs het weiland ervoor dat de deelnemer terug kan
waterskien naar het startpunt.
Veiligheidhalve is het aan te raden om slechts 1 a 2 deelnemers op het
parcours te laten.
Op de volgende pagina in figuur 5 is het verloop van een mogelijk parcours te
zien.

