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Driedubbele Cone glijbaan Duinrell “Triton” vandaag geopend 
in het Tikibad 

______________________________________________________ 
 
Vandaag is de driedubbele Cone glijbaan geopend in het Tikibad van Duinrell Wassenaar. Vijf 
prijswinnaars onthulden de naam van deze glijbaan: Triton. 
 
Deze vijf prijswinnaars van een wedstrijd op de social media kanalen van Duinrell verrichtten de 
opening onder leiding van Ed, de presentator van het YouTube-kanaal. Samen onthulden zij de naam 
van de nieuwe glijbaan. Aansluitend beproefden 100 testers en vloggers de baan. 

 
De testers en vloggers waren enthousiast over de nieuwe glijbaan en unaniem van oordeel dat de 
Triton onderstreept dat het Tikibad niet voor niets is uitgeroepen tot ‘Beste Waterpark’ van België en 
Nederland. Ruim 47.000 mensen en 20 juryleden van blogs stemden op het Tikibad voor de ‘Daimond 
Theme Park Award’, die Philip en Roderick van Zuylen van Nijevelt in ontvangst mochten nemen uit 
handen van Parkfanaten, de organisator van deze verkiezing. 
 
In de nieuwe spannende Triton glijd je van een hoogte van 20 meter op een tweepersoonsband 163 
meter naar beneden via drie cones. In deze megatrechters glijd je tegen de wand omhoog en daarna 
weer terug naar beneden. Voor de glijpartij eindigt volgen er na de eerste slinger nog twee trechters. 

 
Hugo Graaf Van Zuylen van Nijevelt, de grondlegger van het Tikibad, dat in 1984 haar deuren opende 
en in 2016 met 700.000 bezoekers uitgroeide tot het vijfde Waterpark van Europa, bekeek het 
schouwspel met plezier. 
 
Duinrell bouwt verder aan de indoorwaterspeeltuin Playa, waarvan de officiële opening naar 
verwachting medio 2017 plaatsvindt. 
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Duinrell in het Wassenaarse bos- en duingebied staat voor familieplezier waarbij de kernwoorden passie, plezier 
en puur zijn. Het uitgestrekte landgoed biedt de mogelijkheid voor een dagje uit of een korte of lange vakantie. 

Het attractiepark, Tikibad, vakantiepark met de Duingalows, de camping, het Duinhostel en de La Place 
horecafaciliteiten staan hiervoor garant. 

 


