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Er was eens...

Met die zin beginnen alle sprookjes 
waarmee wij als kind opgroeien. 
Ook ik ben met deze zin doodgegooid.
Maar deze zin staat voor de kunst om 
te fantaseren. Dankzij deze zin zijn wij als 
mensen in staat te kunnen, durven en mogen fantaseren. En dat is 
een mooi gegeven. Ik zou het me niet kunnen en willen voorstellen 
om in een wereld zonder fantasie te leven.

Deze zin heeft niet alleen voor ons mensen betekenis, maar ook voor 
vele bedrijven. Dankzij deze zin bestaan films, boeken en mijn per-
soonlijke favoriet het thema park. Ofwel de pretparken. En dankzij 
de fantasie van de mens zijn deze pretparken tot stand gekomen. 
Het begon allemaal met Walt Disney die prachtige
sprookjes heeft bedacht en heeft besloten deze fantasiewereld tot 
leven te willen roepen. Zo opende zijn eigen ontworpen pretpark 
Disneyland Park in Anaheim in Californie. Hier konden bezoekers 
bekende Disney figuren in het echt ontmoeten en het verhaal in het 
echt beleven door de attracties in het park. 



Sinds de komst van Disneyland zijn er in de jaren er na vele 
andere pretparken in de gehele wereld gebouwd. Zoals ruim 60 jaar 
geleden De Efteling opende in Nederland. In 1975 opende Duitsland 
zijn grootste thema park Europa-park in het plaatsje Rust in de buurt 
van Freiburg.

Ik zal in dit magazine veel vertellen over al mijn ervaringen met pret-
parken en verder vertel ik over mijn leven. Dat doe ik naar anleiding 
van de uitkomsten van mijn persoonlijke merkmodel die ik gemaakt 
heb tijdens de lessen Communicatie Theorie.                                      

Ik wens je veel leesplezier!

 Kevin Kosior                         
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MIJN LEVEN

Maak kennis met mij. Ik zal met veel beeld en korte 
toelichtingen de mensen die belangrijk zijn in mijn 
leven voorstellen. Verder lees je alles over wat ik in 
mijn vrije tijd doe en wat ik graag wil bereiken in het 
leven.

Pretparken

In dit nummer van Kevin Magazine staat alles over 
de pretparken waar ik ben geweest. Je vind hier 
mooie foto reportages en reisverhalen. Elk pretpark 
is natuurlijk weer anders. Het ene pretpark is beter 
dan het andere. Maar wat zijn nou de tops en flops 
in Nederland, belgie, duitsland. Ik eindig met een 
verhaal over mijn vakanties naar Disneyland Parijs. In 
mijn ogen het beste pretpark in Europa.





Mijn leven



    Over Mij    
Dan is het nu tijd om mezelf nader toe te lichten. Ik ben Kevin 
Kosior. Ik ben 18 jaar oud en ik woon samen met mijn vriend   
Stefan in Dordrecht. Wij hebben samen een Golden Retriever 
pup die we Stitch hebben genoemd. In mijn vrije tijd ga ik graag 
weg, het liefst met mijn vriend. Ik ga graag naar leuke plaat-
sen om de stad te verkennen en te shoppen. Daarnaast gaan 
we graag naar het theater en de bioscoop. Maar onze grootste                             
gemeenschappelijke passie blijven pretparken.
                                                                                                                             
Ik reis graag. Ik wil in mijn leven zoveel mogelijk van de wereld 
zien, met daarnaast een leuke baan. Het belangrijkste is om geluk-
kig te zijn.                                                         
Ik heb een hekel aan onrechtvaardigheid en oneerlijke mensen die 
van je willen profiteren. Liegen en bedriegen is gewoon niet oké.                                                                                                                                             
                                                                                                                             
Ik ben een positief ingesteld mens. Ik ben vrijwel altijd vrolijk 
en als mensen aardig zijn tegen mij ben ik ook aardig terug. Ver-
der ben ik een enthousiast persoon. Waar ik niet tegen kan zijn     
vervelende onredelijke personen en ik heb een gruwelijke hekel 
aan pesten. Ik ben een rustig persoon, maar tegen dat soort men-
sen kan ik enorm kwaad worden en dan reageer ik erg fel.





 Belangrijke Personen   



 Belangrijke Personen   



  Toekomst  



  Toekomst  
Wat de toekomst brengt. Geen idee! Het belangrijkste vind ik om gelukkig te 
zijn en te blijven. Daarnaast zou het mooi zijn om een leuke baan te krijgen, 
waar ik van rond kan komen. Ik zie de toekomst positief in, een tijd vol leuke 
bezigheden, zowel op privé als op werk terrein.                                                                        

Na het behalen van mijn diploma wil ik gaan werken in de branche die mij 
het meest interesseerd en dat is dan ook in de pretparken industrie. Ik wil    
alleen Nederland niet verlaten voor goed dus zal ik niet bij mijn favoriete 
park gaan werken, maar wellicht bij een park als De Efteling. 

Verder wil ik werken om te kunnen leven en niet leven om te kunnen 
werken. Daar is het leven allemaal net iets te kort voor. Zolang ik geen                  
financiële problemen krijg en een leuk inkomen heb vind ik het prima. Het 
belangrijkste vind ik om gelukkig te worden met mijn vriend.

Ik zie de toekomst positief in. Maar wat de toekomst zal brengen kan ik 
niet voorspellen. Ik denk dat ik dat gewoon af moet wachten. Zoals elk 
mens.









Pretparken



Nederlandse Pretparken
Ons eigen landje kent vele pretparken. Wij kennen in Nederland geen mega 
pretparken. Maar toch zijn ze erg vermakelijk voor een dagje. Nederland 
telt veel kleine pretparken enkele bekende voorbeelden zijn Drievliet, Duin-
rell en Toverland. Enkele voorbeelden van grotere Nederlandse pretparken 
zijn: Walibi Holland  en Slagharen, het grootste pretpark van Nederlan is De 
Efteling, dit park trekt jaarlijks 4 miljoen bezoekers en is hiermee het best 
bezochte pretpark van ons land. 

Een bezoek aan en pretpark in Nederland is erg vermakelijk voor een dagje 
uit. Maar is niet vergelijkbaar met pretparken zoals Disneyland die gebouwd 
zijn op meerdaagse verblijven. Veel pretparken in ons land hebben wel een 
hotel of een bungalowpark bij het park. Maar er is vaak niet voldoende te 
doen om er meerdere dagen te verblijven, zeker niet als je geen kinderen 
hebt. 

Als Nederlandse pretparken willen blijven bestaan, zouden er toch drasti-
sche veranderingen doorgevoerd moeten worden. Want alleen De Efteling 
ligt op een acceptabel niveau qua thematisering. Andere landen binnen en 
buiten Europa zijn namenlijk al veel verder met ontwikkelingen. Niet alleen 
Disneyland, maar ook parken als Europa-park zullen steeds grotere concur-
renten worden van de Nederlandse parken. Zeker niet als je je in de toe-
komstplannen van deze buitenlandse parken verdiept. Dan hou ik mijn hart 
vast voor pretparken in ons eens zo mooie landje aan de kust.



Nederlandse Pretparken





  Duitse pretparken 
Duitsland ligt qua pretparken op een hoger niveau dan ons landje. Duits-
land kent uiteraard ook kleinere pretparken. Maar als je kijkt naar de gro-
tere, drukker bezochte pretparken als Movie Park, Phantasialand en vooral 
naar Europa Park zie je toch grote verschillen met onze pretparken. Zo 
heeft de familie Mack, eigenaar van Europa Park, laten weten dat het park 
de komende jaren zijn best gaat doen om een serieuze concurrent te kun-
nen worden voor Disneyland Parijs. 

Europa Park is op de goede weg om uit te groeien tot een van de grote pret-
parken van Europa. Het park is gebouwd rondom de landen van Europa 
met rondom elk Europees land een themagebied, met daarbij passende at-
tracties en restaurants met gerechten uit het land waar je je op dat moment 
bevind. Het park is daarnaast goed bezig en erg druk met uitbreidding van 
het park met nieuwe hotels en het park voegt elke jaar nieuwe attracties 
toe. En dan praten we niet over draaimolens en ander klein vermaak, maar 
bijvoorbeeld over achtbanen met de nieuwste technieken.

Phantasialand is een uniek park. Het park heeft een compleet eigen stijl. Zo 
heb je bijvoorbeeld het Wuze-town gebied met allemaal vreemde figuren. 
Phantasialand doet veel aan straatentertainment, zo lopen er per thema-
deel tientallen mensen rond die iets op straat doen. Zowel Phantasialand 
en Movie Park zullen niet snel uitgroeien tot internationale successen, 
maar de parken zijn beide vermakelijker dan de kleine parken in ons eigen 
land en zeker de moeite om even de grens voor over te gaan. Wel zijn ze 
beide op de goede weg met de vernieuwingen in het park. Zo opende deze 
maand in Phantasialand de Mouse Au Chocolat attractie, waarin je inter-
actieve spellen speelt in een karretje. In Movie Park opende deze maand de 
achtbaan Van Helsings Factory.



 Disneyland Parijs 
Als laatste komt Disneyland Parijs aan bod in de pretparkenspecial. Ik 
heb de naam al meerdere malen gevallen en mijn favoriete pretpark mag 
natuurlijk niet ontbreken in mijn eigen magazine. 

Disneyland opende in 1992 haar tweede park buiten Amerika. Eerder 
volgde er een park in Tokyo. Ondanks de hoge verwachtingen van het 
bedrijf over bezoekers uit Europa vielen de opbrengsten erg tegen in het 
begin. Disneyland Parijs heeft momenteel nog een schuld van 2 miljard 
Euro. Maar langzamerhand gaat het de goede kant op met het park. Lang-
zamerhand kruipt Disneyland Parijs uit de rode cijfers en wordt het mo-
gelijk om verder uit te breidden.

Inmiddels bestaat het Disneyland resort in Parijs uit 2 parken. In 2002 
opende Walt Disney Studio’s. In 2008 opende de succesfactor van dit park 
de Tower of Terror (zie de coverfoto). Dit is tevens, met 160 miljoen euro, 
de duurste attractie van dit park. Ik kan me persoonlijk dagen vermaken 
in de Disney parken. Vandaar dat ik een abonnement heb.

Mensen die ik hier ken verklaren me al gouw voor gek met zo’n abon-
nement. Maar ik heb het duurste abonnement van 200 euro. Een dagpas 
voor 2 parken kost 70 euro. Daarnaast ontvangt een abonnee kortingen 
op voedsel in de parken, souvenirs en special events. Ik ga zelf gemiddeld 
één keer per seizoen naar het park. En na een verblijf van 4 dagen heb 
je het abonnement er al uit, een 4-dagen pas kost namenlijk al meer dan 
een abonnement. Dus wie is hier nou gek? Ik zie de toekomst rooskleurig 
in voor Disney als het zo doorgaat. Mij zien ze zeker vaak terug.






