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Horecatrends – Highland Park Bowl by Wonho Frank Lee

https://www.horecatrends.com/highland-park-bowl-gek-bowlingcentrum/


Deze maand inspiratie rondom de bowlingbanen.
Wat is populair, wat gebeurt er in het buitenland
en kunnen we dit hier ook toepassen? Deze
publicatie wordt tegelijk met het brancheboekje
‘Het Bowlingcentrum in Beeld’ uitgebracht,
gemaakt door onze collega’s van Van Spronsen &
Partners horeca-advies.

Horecatrends.com – Verhoogde bowlingbaan

Bowlingbaan in hoogte verstelbaar
Techniek

Het patent van BCE Bowling is vorig jaar
aangevraagd en goedgekeurd voor een
bowlingbaan die in hoogte verstelbaar is. Met
name bedoeld voor de oudere bowlers. Voor
senioren is het vaak lastig om laag een bal te
gooien. Door de baan te verhogen is dit probleem
op te lossen. Naar verwachting kan vanaf begin
volgend jaar de eerste baan wordt geïnstalleerd.
Met het oog op de vergrijzing zou dit bijvoorbeeld
in verzorgingstehuizen een nieuwe vorm van
dagbesteding kunnen worden. Doordat er
interactieve spelelementen aan gekoppeld kunnen
worden, is het ook leuk voor de kleinkinderen.
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Freakshakes | Freaky caloriebom
Drinks

Freakshakes bestaan uit een basis milkshake naar
keuze (banaan, chocolade, vanille etc.) met daarop
een toef slagroom en saus naar keuze en wordt
versierd met zoetigheden zoals: cake, cookies,
donuts, fruitsoorten, snoepjes en andere toppings.
Een ware caloriebom. Ze zijn voor het eerst gespot
in Australië, maar zijn tegenwoordig ook te
spotten in de Verenigde Staten, Engeland en
België. In Nederland zijn ze verkrijgbaar bij Bulls
and Dogs. Als reactie op het artikel kregen we ook
te horen dat er plannen zijn voor een speak-easy
milkshake bar in één van onze grootste steden.
Vooral op Instagram delen gebruikers hun creaties
en recepturen met de rest van hun volgers. De
hashtags die gebruikt worden zijn: #freakshake
#freakshakes en #crazymilkshakes. Horecatrends.com - Freakshakes | Freaky caloriebom
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Highland Park Bowl | Te gek 
bowlingcentrum
Design

Bij deze acht banen tellende bowling draait het
dus niet alleen om het spelletje maar om de pure
beleving. Highland Park Bowl is gevestigd in een
oude loods. Het concept doet in de verste verte
niet denken aan een bowlingcentrum. Eerder aan
een hippe loods waar je cocktails drinkt met
vrienden. Zo beschikt het bowlingcentrum over
een cocktailbar en traditionele pizza oven. De
horeca is van een hoger niveau dan we gewend
zijn in de Nederlandse bowlingcentra. Horecatrends.com – Highland Park Bowl
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hotel fastservice restaurant dranken leisure

bovenstaand het aantal artikelen per sector op horecatrends

891 1.077 2.033 1.696 1.249

HORECATRENDS.COM

Bij Van Spronsen & Partners horeca-advies zorgen wij voor een gedegen
marketing & communicatieplan. Daarna kun je onbeperkt leuke acties gaan
verzinnen binnen de kaders van het plan voor jouw bedrijf.

Voorbeelden en inspiratie vind je op horecatrends. 

Horecatrends – Highland Park Bowl by Wonho Frank Lee
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De mobiele bowlingbaan
Techniek

Er is een nieuw product op de markt: de mobiele
bowlingbaan! De mobiele baan bestaat uit losse
delen en kan in één dag gelegd worden. Met name
geschikt voor bedrijven die bijvoorbeeld alleen
een ruimte in winter beschikbaar hebben, maar
ook interessant om tijdelijke leegstand in de
binnensteden op te vullen: Pop-up Bowling! De
baan is zo lang te maken als je zelf wilt. In Zutphen
is bij Kings & Queens recent de eerste 4-baans
mobiele bowling met led verlichting geopend. Horecatrends.com – De mobiele bowlingbaan
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Retro arcade games
Games

Grote hallen, arcade games, groepen vrienden en
speciaal bieren. We zien het steeds vaker terug in
het buitenland. Een voorbeeld uit Chicago is de
Emporium Arcade Bar die twee vestigingen heeft.
Bij beide locaties hangt er een gigantisch groot
scherm aan de muur, staan er genoeg arcade
games in het gebouw en kan er ondertussen bier
besteld worden van een uitgebreide bierkaart. The
Arts District Brewing Company gaat een stap
verder, deze bierbrouwerij uit Los Angeles heeft
haar proeflokaal namelijk ook ingericht met een
gaming area. Ook hier hebben gasten tijdens het
tafeltennissen of darten de keuze uit een ruim
assortiment aan bieren. Arcade games zouden ook
niet misstaan in een bowlingcentrum met gave
cocktailbar. Horecatrends.com – Retro arcade games
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Hellingbanen met dierenthema
Kinderen

Voor de kleinste bowlingfanaten bestaat al jaren
de bekende helingbaan. Vaak een standaard rekje
dat je het liefst verstopt wanneer er geen kinderen
zijn. De nieuwe hellingbanen met dierenthema zijn
daarentegen wel leuk om in het zicht te zetten. Zo
zijn er olifanten hellingbanen en de giraffe zoals
hiernaast weergegeven. Horecatrends.com – Verhoogde bowlingbaan



Hipchips | Voor de chips liefhebber
Horeca

Hipchips, een chips restaurant geopend in
november in Londen. Het chips restaurant is
gesitueerd op Old Compton Street in Soho, de
chips word verkocht vanaf een transportband
overgoten met aardappelschijfjes en hippe dips.

Waarom zou je naast de bittergarnituur ook geen
(groenten) chips gaan verkopen? Horecatrends – Hipchips | voor de chips liefhebber
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