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IETS OVER DISNEY
Nee, we kunnen ons geen leven meer in-
beelden zonder Disney en Disney +. De Grote 
Slokop heeft al verschillende van de meest 
interessante merknamen ter wereld – waaron-
der Star Wars, Pixar en Marvel – overgenomen 
en uitstekende series als The Mandalorian, 
Wandavision, en The Falcon and the Winter 

Soldier bewijzen dat de megacorporatie, 
die meer invloed heeft dan veel regeringen, 
echt wel weet wat ze met haar intellectuele 
eigendommen kan doen. Dat ‘Man Achter 
de Magie’ Walter Elias ‘Walt’ Disney ooit nog 
vergaderingen van de German American 
Bund (een vereniging die nogal pro-nazi was) 
bijwoonde, een keertje nazipropaganda- en 

filmmaker Leni Riefenstahl te gast had en niet 
vies was van raciale stereotypen, doet daarbij 
misschien wel niet ter zake: de man is immers 
al 55 jaar dood.

Wat voor dit artikel wél relevant is, is dat er 
misschien meer geweten is over wat er ach-
ter de schermen van de Disneyparken aan de 

Attractieparken: het zijn veelal plaatsen die we leren 
kennen als kinderen, maar vaak ook als volwassene nog 
steeds een warm hart toedragen. Verwonderlijk is dat 
natuurlijk niet: heel wat attracties zijn minstens even-
zeer – of zelfs nog meer – bedoeld voor volwassenen, 
terwijl het ook fantastisch is om als ouder mee te kun-
nen genieten van het plezier dat jouw kroost besteedt 
aan het bezoek van een themapark. Sommige bezoe-
kers weten daarbij heus wel dat achter de schermen 

niet alles zo rooskleurig is als het lijkt, maar maken 
tijdens hun bezoekjes dankbaar gebruik van het psy-
chologische fenomeen van actieve verdringing om 
zichzelf vrij te kunnen pleiten van alles schuld, terwijl 
anderen beroep doen op hun eigen onwetendheid of 
onverschilligheid om hun eigen vreugde niet te laten 
verknallen. Nochtans schuilen er niet zelden heel wat 
geheimen onder de vrolijke oppervlakte van de meeste 
themaparken. Hier enkele voorbeelden.

DE DONKERE
GEHEIMEN VAN THEMAPARKEN

Walt Disney - pixabay
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hand is of was dan over zowat eender welk 
ander amusementspark ter wereld. Dat heeft 
natuurlijk veel te maken met de pure naams-
bekendheid van de 11 themaparken die de 
Disneynaam dragen (de twee absolute toppers 
– Tokyo Disneysea en Tokyo Disneyland – mee-
gerekend), waardoor er gewoonweg ook veel 
interesse is in wat er eigenlijk gebeurt achter de 
happy façade van de entertainmentgigant. Dat 
sommige voorbeelden in dit artikel eigenlijk 
vooral verwijzen naar Disneyparken, is dus niet 
verwonderlijk, maar laten we meteen van start 
gaan met enkele ‘donkere’ geheimen waarvan 
je het bestaan misschien niet vermoedde.

DE ACTEURS IN DE SCHATTIGE PAKJES 
HEBBEN EEN KUTBAAN
Het kan eerst als een droom klinken: animator 
worden in een themapark! Helaas betekent dat 
niet zelden dat je urenlang in een erg zwaar 
en vaak behoorlijk dik kostuum moet rond-
lopen, wat voor weer er die dag ook heerst. 
Bovendien wordt er verwacht dat je te allen 
tijde ‘in personage’ blijft en geen onnodige 
plaspauzes neemt. Alsof dat niet moeilijk 
genoeg is, krijgen de kostuumacteurs in de 
Disneyparken zelfs te horen dat ze nooit ‘ik 
weet het niet’ mogen zeggen tegen de be-
zoekers. Er zijn ook heel wat gevallen bekend 
van werknemers die tijdens warme dagen 
overgeven in hun pak, puur omdat ze hun 
tweede ‘hoofd’ niet mogen afzetten als ze niet 
willen ontslagen worden. Hoeveel ze worden 
betaald worden voor die kutbanen? Ken jij de 
term ‘barema’? Tja, in sommige landen bestaat 
die zelfs niet eens.

SOMMIGE ATTRACTIES WORDEN HER-
GEBRUIKT EN IN EEN NIEUW JASJE 
GESTOKEN
Het gebeurt niet alleen met kermisattracties, 
maar ook in attractieparken: een achtbaan of 
andere ride wordt gedeeltelijk ontmanteld en 
krijgt een nieuw omhulsel, maar het mecha-
nisme daaronder blijft gewoon behouden. 
Wie ooit in Universal Studios is geweest en de 
geweldige 3D-bewegingen van The Simpsons 
Ride nog kan vergelijken met de oudere Back 
tot the Future: The Ride, weet wellicht genoeg, 
ook al gaat het in dit geval om meer dan een 
cosmetische aanpassing.

Soms worden attracties ook gewoon gedupli-
ceerd, wat heel wat ontwerpkosten scheelt. Zo 
zijn de banen van zowel Animal Kingdom in 
Florida als Disneyland in Californië volledig 
identiek. Dat scheelt weer wat centjes voor 
een van de rijkste bedrijven ter wereld.

E R  Z I J N  V E E L  G E H E I M Z I N N I G E 
E I G E N A A R D I G H E I DJ E S
Heel wat themaparken kennen hun eigen 
geesten. Een voorbeeldje? Enkele jaren gele-
den viel er een jongetje uit de People Mover 
in Disney World. Sindsdien zou zijn geest daar 
nog steeds rondwaren en verantwoordelijk zijn 
voor het feit dat de treintjes op de baan vaak 
‘onverklaarbaar’ stoppen voor ze na een korte 
pauze weer verder rijden. Of wat gedacht van 
The Matterhorn, waar al verschillende (somtijds 
fatale) incidenten plaatsvonden en zelfs al eens 
een band uitbrak?

WE WORDEN AANGEMOEDIGD OM HET 
PARK NIET TE BEVUILEN
Er zijn natuurlijk ook leuke ‘geheimpjes’, zoals 
hoe een park is ingedeeld. Zo moet je meestal 
niet verder stappen dan zo’n 9 meter om tot 
bij een vuilbak te geraken. Dat is zo berekend, 
want wat blijkt? Bij langere afstanden zijn men-
sen vaker geneigd om hun afval gewoonweg 
naast zich weg te gooien. Of: hoe lui mensen 
eigenlijk zijn.

EXCLUSIEVE TOEGANG VOOR WIE HET 
GELD HEEFT
Ben je een beroemdheid of heb je een dikke 
portefeuille? Dan bieden heel wat themapar-
ken vip-ervaringen die veel verder reiken dan 
minder lang in de rij te hoeven wachten. Van 
de chique Lilly Belle Car (een extra wagon aan 
de trein van Disneyland) tot de 17de-eeuwse 
meubels en vloeren van 24-karaats goud in 
de geheime suite van Cinderella’s Castle: hier 

isney and ar s  i a ay

Tomorrowland Transit Authority People Mover, Magic Kingdom, Walt Disney World Resort © tcwmatt
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verblijf je enkel als prijswinnaar, (met enig ge-
luk) als personeel, of als je een echte vip bent.

GEEN KAUWGOM
Ooit al opgemerkt hoe de ballustraden, de bin-
nenkanten van de treintjes, en zelfs de muren 
van attracties in sommige themaparken vol-
hangen met kauwgom, terwijl sommige con-
currenten er helemaal geen last van hebben? 
Dat komt puur omdat er in sommige parken 
helemaal geen kauwgom wordt verkocht, net 
om die ‘kleverige situaties’ te vermijden.

KLEINE DETAILS
Geheime codes die je hier en daar kunt 
terugvinden in Universal Studios, platen 
met een tijdsaanduiding op in verschil-
lende Disneyparken (waaronder California 
Adventure); voor de scherpzinnige bezoekers 
zijn er soms kleine schatten te vinden die 
kunnen variëren van snellere toegang tot een 
aantal attracties tot de datum waarop er een 
tijdscapsule wordt opgegraven (2035 in het 
geval van California Adventure).

VERGETEN PARKEN
Er zijn er meer dan je zou denken: themaparken 
die volledig desolaat zijn achtergelaten. Soms 
is dat om volledig onduidelijke redenen ge-
beurd, zoals dat het geval is met Disneys River 
Country, maar vaak zijn de omstandigheden 
een stuk duidelijker. Zo sloot Boomers! Park in 
Greater Fort Lauderdale omdat de belangrijk-
ste attractie – the Hurricane, aanvankelijk nog 
’s werelds grootste houten achtbaan – moest 
worden verwijderd (de natte weersomstan-
digheden in Florida zouden het hout te veel 
vervormd hebben) en het gebied werd om-
getoverd tot bouwgrond, terwijl het 45 meter 
lange beeld van het liggende hoofdpersonage 
waarop het themapark gebaseerd was niet vol-
doende bleek te zijn om het Japanse Gulliver’s 
Kingdom te redden. Niet verwonderlijk: niet 
iederéén vond het aantrekkelijk dat de regio 
de thuisbasis was van een sekte die 13 men-
sen had gedood tijdens een zenuwgasaanval 
in Tokio. 

Op de lange lijst gesloten pretparken prijkt 
ook een Belgisch park: het 12 hectare grote 
Dadipark moest in 2002 – na 52 jaar bestaan 
– de deuren sluiten omdat het bezoekersaan-
tal te sterk achteruit was gegaan. Reden: een 
jongen uit Kortrijk had zijn arm gebroken in 
de ‘Nautic Jet’-attractie. Daarop waren veel 
mensen beginnen klagen over de veiligheid 
in het park, met uiteindelijk dus de sluiting tot 
gevolg.

VALSE VLAGGEN
In heel wat themaparken hangen er vlaggen. 
Vaak gaat het om de nationale vlag, maar daar 
zijn meestal ook regels aan verbonden, zoals 
het feit dat de Amerikaanse vlak op bepaalde 

Dadipark © Pel Laurens, http-www.forgotten-beauty.com

Dania Beach Hurricane (Boomers Dania Beach) ©Jonathan Hawkings
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een herinrichting toe? Wel, dan is de Interieur Roadtrip iets voor 
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JE WOONDROOM TE REALISEREN!
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momenten halfstok moet gaan. Dat betekent 
echter heel wat extra werk, moeite, manuren, 
en dus ook geld, maar daar hebben veel uit-
baters iets op gevonden: door vlaggen te ge-
bruiken met ‘fouten’ in (zoals een ster minder 
of een streep te veel), hoeven ze zich niet aan 
de geldende vlaggenregels te houden. Slim, 
maar ook weer een beetje lui en vooral… 
erg kapitalistisch. Of bekijken we dit gewoon 
positief en zeggen we dat het hier om wijs 
ondernemerschap gaat?

DE ÉCHTE WACHTTIJDEN ZIJN MEESTAL 
KORTER
Het werkt soms behoorlijk demotiverend: 
wachttijden van 30 minuten tot soms wel 3 
uur of langer. Hoewel veel themaparken het 
wachten zelf zo leuk mogelijk proberen te 
maken (bijvoorbeeld door acteurs in kostuum 
te laten rondlopen, in de buurt gratis live 
entertainment in de buitenlucht te voorzien, 
exclusieve inhoud rond het thema van de at-
tractie aan te bieden op tv-schermen, of overal 
quizvragen te presenteren), is het zelden leuk 
om lang te moeten aanschuiven – vooral wan-
neer het zonnetje iets te fel schijnt of de regen 
je ondanks het afdak weet te bereiken. Soms 
kunnen bepaalde (veel duurdere) toegangstic-
kets soelaas bieden door je sneller toegang 
te geven tot de attracties, maar ook als je de 
gewone toegangsprijs hebt betaald, hoef je 
niet te wanhopen: meestal zijn de wachttijden 
korter dan aangekondigd.

Waarom dat is? Simpel: wie aan het einde van 
de rit vaststelt dat hij of zij minder lang heeft 
gewacht dan verwacht, wordt daar meestal blij 
van. Wat weer goed is voor de klantenbinding. 
Bovendien ben je voor een volgend bezoek 
natuurlijk meer geneigd om prijzigere tickets 
te kopen als je weet dat je dan veel minder tijd 
zult verliezen.

DE DIEREN WORDEN GEMANIPULEERD
Nee, natuurlijk zijn de dieren die je tijdens jouw 
bezoek in sommige attractieparken te zien 
krijgt niet allemaal getraind – al geldt dat wel 
voor de erg knappe dierenshow in Universal 
Studios, bijvoorbeeld (daarvoor worden vooral 
dieren gebruikt die al eerder in films of series 
van Universal Pictures te zien waren). Wel willen 
de mensen achter de schermen natuurlijk dat 
hun bezoekers de aanwezige dieren ook daad-
werkelijk te zien krijgen. Daar zijn oplossingen 
voor: zo voorziet men in Animal Kingdoms rot-
sen met airconditioning om op te gaan liggen 
en worden er snoepjes en drankbakjes in de 
buurt geplaatst. Niet omdat men de dieren zo 
graag ziet, maar wel de bezoekers (of, voor de 
cynici onder ons: hun centjes). Al horen we de 
beestjes daarover natuurlijk ook niet klagen.

DE MEESTE GEBOUWEN ZIJN KLEINER 
DAN ZE LIJKEN
Al eens gehoord van ‘forced perspective’ of 
‘gedwongen perspectief’? Dat is een optische 
illusie die ervoor zorgt dat iets groter lijkt dan 
het eigenlijk is en die vaak wordt toegepast 
in films en in de architectuur. Ook heel wat 
themaparken maken hier dankbaar gebruik 
van; zo is het iconische kasteel van Disney (dat 
eigenlijk gemaakt is van glasvezel en niet van 
bakstenen) echt wel heel wat kleiner dan je 
(letterlijk) op het eerste gezicht zou denken.

SOMMIGE DELEN ZIJN GECAMOUFLEERD
Ingenieurs weten dat bepaalde tinten groen 
je onbewust het gevoel geven dat iets geca-
moufleerd is. Delen van een park die moeten 
afgesloten blijven of die voorbehouden zijn 
aan personeel of vips, worden daardoor vaak 
aangeduid met groene hekken en andere 
gelijkaardig gekleurde obstakels. De meeste 
bezoekers begrijpen het signaal onbewust en 
kiezen een ander pad of maken rechtsomkeer.

DEZELFDE MUZIEK BLIJFT SPELEN
Weet je nog dat thema: mensen zijn lui? Wel, 
het blijkt soms wel erg veel moeite te kosten 
om een geluidssysteem uit te zetten en ach-
teraf weer op te starten. Daarom laten heel wat 
themaparken hun muziek dag en nacht draai-
en. In een ‘loop’, alsof het nog niet genoeg was 
om ook overdag steeds weer dezelfde liedjes 
te horen. Het is meteen ook de reden waarom 
je in sommige horrorfilms nachtelijke scènes 
ziet die dankzij de voortdurend weerklinkende 
parksoundtrack nog spookachtiger overko-
men dan ze al zouden zijn zonder geluid.

WE WORDEN GEMANIPULEERD OM MEER 
TE KOPEN (OF TE ETEN)
Inderdaad: heel wat themaparken gebruiken 
technologie die je ook wel in hotels terugvindt: 
geurverspreiders die op strategische plekken 
verborgen zijn. De geurtjes zijn kunstmatig 
samengesteld met de bedoeling om je koop-
drang en/of je appetijt te vergroten… of hoe 
we zelfs op volstrekt onzichtbare wijze gema-
nipuleerd worden om onze portemonnees of 
portefeuilles open te trekken.

ER LIGGEN SOMS RESTJES DODE MENSEN 
OM ONS HEEN
Of het nu gaat om echte schedels of skeletten 
die worden gebruikt in een Disneyattractie of 
om de assen van overleden familieleden die 
door sommige mensen in de attracties zelf 
worden gestrooid: zo nu en dan bevinden er 
stukjes lijk om je heen terwijl je samen met 
jouw driejarig dochtertje aan het genieten 
bent van poppen die de diverse personages 
van Pirates of the Carribean voorstellen. Alvast 
nog een leuke dag gewenst!

Walt Disney World - pixabay

Kasteel Doornroosje, Disneyworld - pixabay
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Marc Van Mol, de flamboyante onder-
nemer uit Schoten, had 20 jaar geleden 
al het idee om plantvriendelijke potten 
te maken. 5 jaar geleden realiseerde hij 
dat idee dan ook. 

Deze wintervaste en ijzersterke potten 
zijn ontworpen om de plant optimaal 
te ondersteunen. Na 5 jaar  experimen-
teren, alsook 5 jaar onderzoek naar de 
natuurlijke toestand waarin planten 
goed gedijen, was het ontwerp en de 
realisatie van de MVM potten een feit.

Dankzij deze unieke potten groeien 
planten hierin even goed als in volle 

grond. Ze zijn ontworpen naar de be-
hoefte van de planten. Bij andere pot-
ten zit er onderaan een verluchtingsgat. 
Bij de MVM potten zit dit aan de zijkant, 
waardoor er water in de pot blijft staan. 
In principe is dat niet goed voor de 
plant, maar door het gebruik van hy-
drokorrels is men erin geslaagd om het 
waterpeil te regelen. De hydrokorrels 
nemen lucht op en bij regenweer bij-
voorbeeld zorgt de pot onderaan voor 
de ideale vochtigheid. Hierdoor kan ie-
dere plant een soort van waterwortel 
ontwikkelen die de plant bij droogte 
extra water kan bezorgen. Daardoor 
zal de plant altijd in topconditie zijn. De 

potten hebben bovendien een natuur-
lijke isolatie, waardoor ze beter bestand 
zijn tegen vorst in de winter en tegen 
droogte en hitte in de zomer. Op kunst-
matige wijze werd dus de ideale situatie 
voor planten in volle grond nagebootst.

De MVM potten zijn zeer duurzaam 
en gaan zonder probleem een heel 
mensenleven mee. Bovendien kan je 
sommige modellen gebruiken als sier-
vijver op een terras. De potten zijn ook 
windbestendig: dankzij hun gewicht 
waaien ze bijna nooit om. Ze zijn uiter-
aard verkrijgbaar in alle kleuren en alle 
formaten.

Verleng de levensduur van je planten…

www.potteriemarcvanmol.be

Brechtsebaan 300, 2900 Schoten, Belgium
mvmpotten@hotmail.com • 0475 47 24 62


