‘Gaming’ moet stadion leven inblazen
Virtuele wereld als publiekstrekker in nieuwe AGOVV-stadion.
Spelletjes voor de kinderen, golfen voor de pappa’s en mamma’s en allerlei nieuwe
snufjes op technologisch gebied. Het moet een unieke grootschalige ‘dagrecreatieve’
attractie worden. Buiten het voetbal moet het nieuwe AGOVV- stadion een echte
publiekstrekker worden.
AGOVV-voorzitter Victor Doorn ziet het helemaal zitten. „Kenners voorspellen dat dit de
business van de nabije toekomst is. De gaming markt is voor thuisgebruik al enorm groot,
nu komt er ook een fysieke accommodatie waar mensen elkaar kunnen ontmoeten om
samen de nieuwste spellen te spelen en op de hoogte te blijven van de laatste
technologische ontwikkelingen.
Dat Apeldoorn heel centraal ligt, is een groot voordeel. Volgens het conceptplan zou de
accommodatie moeten gaan bestaan uit
meerdere ruimtes. Met verschillende spellen,
thema’s en een kijkje in de wereld van virtual
reality en zaken met driedimensionale films.
Ook aan de meer nostalgische kant van de
gamingwereld wordt gedacht in het plan, weet
Doorn. “Een zaal met alle oude spelcomputers.
Commodores, Atari’s, bijvoorbeeld. Daar zijn nu
nog mensen gek mee. Wordt de ontwikkeling
van de spelcomputer blootgelegd.’’
Het moet een uitje worden. Niet alleen voor kinderen, maar voor het hele gezin. „Het
moet iets worden dat Apeldoorn op de kaart zet en duizenden toeschouwers per dag
trekt. En waar ook meerdere keren per jaar grote evenementen kunnen worden
gehouden op gaming gebied. Een goed bereikbare locatie is dan vereist.’’
Alles valt of staat met de inkomsten die AGOVV genereert in aanloop naar de plannen.
Doorn praat de komende weken met verschillende partijen die gespecialiseerd zijn in de
virtuele- en gamingwereld. Potentiële investeerders die geïnteresseerd moeten raken om
zich te vestigen in of rond het stadion. Het geeft Doorn ook een sterkere
onderhandelingspositie richting gemeente om over locaties te praten. “De gemeente wil al
heel lang een echte IT- stad zijn, dit is een grote stap de goede kant op.’’
Als AGOVV voldoende investeerders heeft gevonden, worden de plannen verder
uitgewerkt en kan Doorn met de gemeente Apeldoorn in de weer.
De plannen komen in de basis voort uit de allereerste proefballonnen die Frans Hulshof
van Samsung enkele jaren geleden opliet. Toen ontstond het idee om een technisch
hoogstaand centrum in het stadion te plaatsen waarin Samsung de technologische
ontwikkelingen van hun producten kon etaleren. “Maar dat ging om een
beperkte ruimte. We praten nu over een stadion vol technische snufjes. Mensen moeten
kennis kunnen maken met de virtuele wereld. Misschien kunnen we combinaties maken
met attractieparken in de regio, zoals Apenheul, Julianatoren en Het Loo. Ik denk maar
hardop.’’
Er moet zeker niet worden gedacht aan casino’s of andere gokinstellingen, zegt Doorn. FC
Zwolle weet inmiddels waarom. Het plan om in Zwolle een casino onder het nieuwe
stadion te bouwen werd in een gemeentelijk referendum omver geblazen.
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