
Als klein meisje kwam ik elk 
jaar wel een keer in de Efteling. Al 
voor we in de auto stapten zong ik 
met mijn zusje de deuntjes van de 
kikkers van de Indische Waterlelies 
en later het Carnavalfestival. Bij 
Den Bosch dachten we dat we Lang-
nek konden zien. En eenmaal op 
het parkeerterrein maakten we ruzie 
over waar we als eerste in zouden 
gaan.Ik herinner me nog de eerste 
keer dat ik mijn moeder zo ver 
kreeg dat ze meeging in de Python. 
Ze had mijn broekspijp zo stevig 
vast, dat er een gat in zat toen we 
eruit kwamen. Mijn moeder wandel-
de veel liever door het sprookjesbos. 
We gingen ook ‘altijd’ picknicken 
op de Sint-Nicolaesplaats, met 
krentenbollen, eierkoeken, witte 
bolletjes en eieren die we ter plekke 
pelden. Iedereen heeft ongetwijfeld 
zijn eigen Efteling-herinneringen. 
Beelden, geluiden, geuren die au-
tomatisch te voorschijn komen als 
je aan de Efteling denkt. Er schijnen 
mensen te zijn, eerlijk gezegd ken 
ik er maar eentje, waarbij dat nega-
tieve herinneringen zijn. Maar zelfs 
dan weet je wat het is als iemand 
het heeft over het ‘Eftelinggevoel’.
De sfeer die het Kaatsheuvelse park 
uitstraalt is uniek in de hele wereld. 
Dat beamen ook buitenlandse 
bezoekers. En in welk pretpark ter 

wereld je ook 
komt, ik ben 
een liefheb-
ber en heb 
er dus heel 
wat gezien, 
overal heb 
je bij het 
naar buiten 
lopen het 
gevoel ‘Het 
is toch niet 
de Efteling’. 
Zelfs op Dis-
ney, dat toch 
wereldwijd 
wordt gero-
emd om zijn 
parken, heeft 
de Efteling 
een streepje 
voor. Disney 
is commer-
cieler, gelik-
ter, het mist de Hollandse ‘gezel-
ligheid’. En, dat valt me iedere 
keer weer op: in de Efteling kun 
je, zelfs op een drukke zomerdag, 
nog plekjes vinden waar het stil is. 
In Disney hangen overal speakers 
waar Disneydeuntjes uit dreunen.
Toch zit het meest unieke van de 
Efteling hem vooral in de sfeer 
van de door Anton Pieck tot leven 
gebrachte sprookjes. De krullen, 

de vale kleuren en oud-Hollandse 
sfeer die de tot in detail uitgewerkte 
tafereeltjes in het sprookjesbos zo 
kenmerken. Anton Pieck is er al 
lang niet meer. Maar aan attracties 
als Villa Volta en vooral Droomv-
lucht is te zien dat de stijl van de 
kunstenaar voortleeft. Inmiddels heb 
ik zelf kinderen. Een bezoek aan 
de Efteling behoort ieder jaar nog 
steeds tot de vaste uitjes. In de auto 

Herinneringen aan de sprookjes

De paddestoel waar muziek uit 
komt boeit al generaties lang. De 
Efteling heeft ‘iets’. De sfeer, de 
gezelligheid en Anton Pieck. Ze 
zorgen voor het alom bekende 

Eftelinggevoel. 

door Ilze Rike

Handige parktips
Ga indien mogelijk tijdens een schooldag. Dan kan het erg rustig 
zijn, vooral in het najaar, omdat er dan minder schoolreisjes zijn.
Koop kaartjes van tevoren, bij Albert Heijn, ANWB-bespreekkan-
toor, groot postkantoor, GWK-kantoor, airmileswinkel of via internet 
(www.efteling.com) Soms is dan te profiteren van (kortings)acties. 

In ieder geval voorkomt het in de rij staan voor de ingang. 
Koop ook direct na binnenkomst vast de parkeermunt.

De Efteling is ingedeeld in vier ‘rijken’. Duik niet meteen een van 
de eerste twee rijken in na de ingang, daar is het dan beredruk: 

het Anderrijk (met de PandaDroom en de Bob) en het Marerijk (met de 
Droomvlucht). Slimmer is het om door te lopen naar het andere eind van 
het park, het Ruigrijk of het Reizenrijk. 

‘s Ochtends vroeg is de wachtrij voor de Python (Ruigrijk) nog te 
overzien. Ook bij Vogel Rok (Reizenrijk) is het dan nog betrekkelijk 

rustig.
Leuk voor hele kleine kinderen: de Kleuterhof, kleurige speeltuin 
met bijzondere toestellen, zoals een piano waar je lopend muziek 
op maakt en een grote ronddraaiende beer. Moeilijk te vinden, 

want het ligt achter de restaurants De Globetrotter en de Florant (naast 
Vogel Rok). 
De schoonste wc’s (en de rustigste) zitten ook achter de restau-
rants naast Vogel Rok. 
Favoriete picknickplaatsen: 
Gezellig druk: bij de Kikker met de Gouden Bal (middenin het 

sprookjesbos).
Overdekt: bij het Diorama, veel ruimte en tegelijk treintjes kijken (wel 
donker). 

Lekker rustig en een beetje overdekt: in de bootjes van de Gondo-
letta.

Open dagelijks tot 30 oktober van 10.00-18.00 uur. 
Tijdens Zeven Mijls Zomer van 11 juli t/m 28 augustus van 10.00-21.00 
uur. Entree: volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar € 24,00, gehandicapten 
en zestig plus € 22,00. Parkeermunt € 6,00. Tijdens Zeven Mijls Zomer is 
entreekaartje € 2,00 duurder.

Het Efteling-gevoel voor thuis:
1. Pardoes-pop
2. Aura (pluche schildpad uit PandaDroom)
3. Fotoboekje met plattegrond
4. Pardotje-pop (neefje van Pardoes)
5. Eftelingboek Kroniek van een Sprookje
6. Sprookjesboek Eftelingsprookjes 
(Martine Bijl)
7. Pardijntje-pop (vriendin van Par-
does)
8. Pardoes-pop (Tovernar)
9. Mok Kleinduimpje met chocola-
demelk (Winter Efteling)
10. CD met muziek uit de Efteling 

op weg naar het pretpark zingen ze 
het deuntje van het Carnavalfesti-
val. En bij de moskee in Waalwijk 
denken ze dat ze bij de Fata Morga-
na zijn. In het sprookjesbos moeten 
ze op elke paddestoel waar muziek 
uit komt éven hun oor leggen, zoals 
ik vroeger ook deed. Ze gaan nu 
al graag in de Bob. En oma wan-
delt nog steeds het liefste door het 
sprookjesbos.


