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Universiteit Delft. Rijsdijk schept een lepeltje water
uit het bekertje en laat het op tafel vallen: het water
spettert tot ver van de plaats waar hij het liet vallen.
“En dat moet je bij een straal op een evenement niet
hebben”, vertelt hij. “We hebben dus gezocht naar
een middel dat er voor zorgt dat het water minder
spettert, terwijl het er nog wel exact hetzelfde uitziet.” Hij voegt de daad bij het woord. Een schepje
chemicaliën verdwijnt in het bekertje water. Even
roeren en nogmaals wordt een lepeltje water op tafel gekwakt. Gekwakt inderdaad, want spetteren
is er niet meer bij. Het valt en blijft liggen waar het
ligt. Een even snelle als mooie demonstratie van hoe
ver het bij JMR Waterworld kan gaan.
Goed voorbeeld doet volgen, dus ook Rijsdijk ziet zo
nu en dan dat andere bedrijven proberen in te haken
op de groeiende vraag naar watereffecten. “Je kunt
er echter niet zo 1, 2, 3 instappen. Ons voordeel is
JMR Waterworld’s bijdrage aan de Ocean Show
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Willie Wortel van de
watereffecten
De watereffecten van Job Rijsdijk (JMR Waterworld) grenzen aan pure wetenschap.
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- 88.000 Watt onderwater verlichting

Hoe anders kun je de praktijken met DMX-gestuurd water, projectieschermen van
water, frequentieomvormers, (onschadelijke) chemicaliën en kleurstoffen omschrijven?
De mogelijkheden zijn eigenlijk onbegrensd, zoals Rijsdijk ook bewijst met zijn aandeel
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