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AMERSFOORT Niels van Eijkelenburg kent ieder hoekje en gaatje van
Disneyland Parijs. De Amersfoorter deelt zijn passie voor Disney en de
attractieparken op Instagramaccount @capturingdisneyparks met
duizenden volgers.

,,D

isney is een heel groot deel van mijn leven,” begint
Amersfoorter Niels van Eijkelenburg (40) zijn verhaal. ,,Ben
ik niet in de parken dan ben ik wel onze volgende trip aan het
plannen, films aan het kijken op Disney+ of in boeken en op sites aan
het rondneuzen om er meer over te leren. Ik deel die kennis via mijn
social media kanalen en podcasts. Het is ook zo’n groot bedrijf met
meerdere submerken, denk aan Marvel, Star Wars en Pixel, dat er
altijd wel leuke nieuwe films en series verschijnen. De parken kunnen
daardoor ook eindeloos verrijkt worden met nieuwe attracties, dat
maakt het zo leuk en dynamisch.”
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Een tripje naar
Frankrijk staat
bij Niels van
Eijkelenburg en
zijn gezin
normaal
gesproken één
keer per maand
op de agenda.
Foto: Privéfoto

FILMS Onder de naam ‘Capturing Disney Parks’ voorziet Van
Eijkelenburg zijn duizenden volgers van hun dagelijkse portie Disney,
het bedrijf waar hij als klein jongetje al zijn hart aan verloor. ,,Ik
herinner de eerste films die ik als kind op het grote doek zag nog, dat
waren Disneyfilms,” begint Van Eijkelenburg zijn verhaal. ,,Later heb ik
een fascinatie ontwikkeld voor films in het algemeen. Tegen het einde
van de middelbare school kocht ik mijn eerste Dvd-speler, die
bestonden toen net. Ik wilde vanaf dat moment mijn twee grootste
hobby’s combineren: films en schrijven. Het internet kwam in die tijd
net op en toen richtte ik mijn eerste eigen website op waar ik
filmrecensies op plaatste.”
DETAILS De Disneyfilms blijven altijd
favoriet, maar de passie wordt pas echt
“Disney is een
aangewakkerd als Van Eijkelenburg in
heel groot deel
2013 na lange tijd weer naar Disneyland
van mijn leven”
Parijs gaat. ,,Alles kwam toen samen. Ik
bese!e hoe die films waar ik zo
enthousiast over was daar tot leven kwamen. Alsof je zelf deel wordt
van de film. Nu gaan we als gezin het liefst een keer per maand naar
Frankrijk, voor we het wisten hadden we een abonnement op de
parken aangescha!”, vertelt hij lachend. Als de Amersfoorter door het
park struint, hee! hij vooral oog voor detail en historie. ,,Als ik er ben
ontdek ik altijd nieuwe dingen en weetjes achter de magie. Zo zijn alle
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ontdek ik altijd nieuwe dingen en weetjes achter de magie. Zo zijn alle
attracties in themagebied Frontierland met elkaar verbonden, net als
de winkels en restaurants. Het verhaal wordt ter plekke niet uitgebreid
verteld, maar gaat wel rond. Als je het weet zie je overal kleine hints
die het bevestigen. Niets staat daar ‘zomaar’, er is over nagedacht en
het is gemaakt met een reden.”
TWEEDE THUIS In 2016 begint Van
Eijkelenburg met zijn Instagramaccount
“Disneyland
om de foto’s van alle tripjes te delen
Parijs is mijn
met medefans. ,,Ik wil de mensen
tweede thuis
vooral inspiratie meegeven, details
geworden, echt laten zien of een stukje historie
vertellen. Zonder dat het hele artikelen
een prachtig
worden.” Het account focust vooral op
park”
Parijs. ,,Dat is echt mijn tweede thuis
geworden, echt een prachtig park. Mijn
favoriete attractie is Big Thunder Mountain, dankzij mijn dochter is
dat de eerste achtbaan die ik na jaren aandurfde en nu dus gelijk
favoriet”, vertelt hij lachend.
De Disney-tripjes zijn echte familie-uitstapjes. ,,Mijn dochter vraagt
wel eens naar de ‘verborgen Mickey’s’ in het park waar je naar kunt
zoeken. Maar ze houdt niet zo veel van de details en historie als van de
thrillrides in het park. Ze stapt in alles, zelfs in dingen waar ik niet in
durf. Mijn vrouw vindt die attracties ook leuk. Als zij dat gaan doen, ga
ik een wandelingetje maken om wat dingen te bestuderen of foto’s te
maken. Zo delen we de passie met z’n drieën, maar ieder op onze
eigen manier.”
VOLGERS Het instagramaccount van de Amersfoorter hee! inmiddels
zeventienduizend volgers. Hij werd een tijdje geleden zelfs toegelaten
tot de InsidEars club, een exclusieve club fans die door het park op de
hoogte worden gehouden van nieuwtjes. ,,Als fan wil je continu als
eerste weten wat er speelt. Dit is mijn hobby, dus als ik dan word
gevraagd lid te worden van die club is dat natuurlijk alleen maar heel
leuk.” Daarnaast reed Van Eijkelenburg voor de lockdown ook zo nu en
dan op en neer voor kerstfeestjes of events waar hij previews kreeg
van wat er stond te gebeuren.
BIJZONDER In Frankrijk waren afgelopen jaar ook diverse
coronamaatregelen van kracht. De tweede sluiting van het park duurt
tot op de dag van vandaag. Maar in de zomerperiode waarin het even
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tot op de dag van vandaag. Maar in de zomerperiode waarin het even
mocht, zag Van Eijkelenburg zijn kans schoon. ,,Alles in het park kon
op veilige afstand, het was goed geregeld. In het theater waar ze
normaal een show opvoeren waren nu twee complete sets nagebouwd
waarin je veilig met karakters op de foto kon. Ik probeer het positief in
te zien, door de coronamaatregelen was het ook een compleet nieuwe
ervaring. Er was even sprake van dat ze met Kerst open zouden gaan,
dat ging niet door. Nu wordt het volgend jaar extra bijzonder om weer
met Kerst te gaan.”

Door Charella Hulsbosch

Foto: Privéfoto
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