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Leren 
skiën 
in tiroL

‘Gaan we die steile berg af?’

EEn jaar gElEdEn dEdEn 
wE in rEiZ& MagaZinE 
EEn oproEp: ‘wiE wil Er 
MEE op skirEportagE 
MEt Bas én lErEn 

skiën?’ ‘wij!’, riEpEn 
Floor En annE in koor.  
ZE MochtEn viEr dagEn 
MEE naar wintErs tirol. 

Tekst en fotografie: Bas van Oort

Dag 1 ‘WauW, alles is Wit’ ‘Volgens mij ben ik nog 
nooit ergens naartoe gevlogen waar het kouder is dan  
in Nederland’, zegt Floor terwijl ze haar handen warmt 
aan een kop koffie. We wachten op onze vlucht naar  
Innsbrück. En koud zal het worden, voorspelt het Tiroler 
weerbericht. Overdag zo’n -15° C, op het hoogste punt van 
het skigebied zelfs rond -30° C.  
Anne haalt haar oorwarmers alvast tevoorschijn. 
Wat later kijken de dames gefascineerd uit het vliegtuig-
raampje. Overal besneeuwde bergen. Nog later, in de auto 
op weg naar het dorp Berwang, wordt de bewondering  
almaar groter. Het is inmiddels donker, en het winterland-
schap geeft bijna licht. Anne kijkt naar buiten en zucht: 
‘Wauw, alles is wit’. 

Dag 2 Vallen en opstaan De volgende ochtend is  
meteen de allereerste skiles. Een tikkeltje gespannen  
lopen Floor en Anne naar de Skiverleih. Onderweg krijg ik 
een spervuur aan vragen: ‘We gaan toch niet meteen van 
zo’n steile berg af hè? Bochtjes maken is toch hartstikke 
moeilijk? Moeten we nou met allemaal kleuters in zo’n  
beginnersklasje? Ik hoop het niet hoor!’
Na wat passen en meten met ski’s en schoenen (‘wat lopen 
die dingen toch ontzettend onhandig’) schuifelen we door 
naar de skischool. Daar staat leraar Martin al te wachten. 
Floor en Anne zijn in goede handen, zie ik al snel. Martin 
helpt met het vastmaken van de schoenen en het vast- 
klikken in de ski’s.
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‘Zie je nou wel, we hebben écht een rode piste gedaan.’

Eten en slapen 

Hotel Blitz in Berwang is een prima adres: prima kamers, uit-
stekende maaltijden. Het hotel ligt op loopafstand van de piste, 
zoals alles in Berwang. Kijk voor meer informatie op www.blitz-
berwang.at.  Prijs 2-pk inclusief ontbijt én diner va. € 68 pppn.

Tiroler Zugspitzarena

Berwang, het hoogstgelegen dorp in het Tiroler 
Zugspitz-gebied, heeft wat je noemt knusse en over-
zichtelijke pistes. Total lengte: 40 km, met voornamelijk 
blauwe, maar ook enkele rode pistes. Daarmee is het 
prima geschikt voor beginners. Sneeuwzeker is het ge-
bied ook, met een ligging op ruim 1.300 meter hoogte. 
Zoek je wat meer uitdaging, dan kun je een skipas  
kopen voor het grotere gebied Tiroler Zugspitzarena, 
waar Berwang deel van uitmaakt. Dat is met 128 piste-
kilometers een stuk veelzijdiger. 

Hoe kom je er? 

Wij vlogen met Transavia van Schiphol 
naar Innsbrück. De hele winter door vliegt 
Transavia.com van zowel Amsterdam als 
Rotterdam naar Innsbrück en Salzburg. 
Retour va. €115 pp. Meer info:  
www.transavia.com. 

Internet 

Meer informatie over Berwang, de Tiroler 
Zugspitz Arena, het skigebied en bijvoor-
beeld de prijs van een skipas vind je op 
www.tirol.at of www.zugspitzarena.com. 

Floor de Rijk (links op de foto en nu 30) en Anne Slaets (inmiddels ook 30), allebei  
wonend in Den Haag, zijn vriendinnen sinds de middelbare school. Samen hebben 
ze al heel wat afgereisd, maar een wintervakantie ontbrak nog op hun indrukwek-
kende lijst bestemmingen. Anne: ‘We wilden graag één keer fatsoenlijk op de latten 
hebben gestaan voordat we dertig worden, en dat is nu gelukt. Het skiën was erg  
intensief maar vooral héél erg leuk.’ Ook Floor heeft de smaak aardig te pakken.  
‘Als het aan mij ligt, gaan we nu elk jaar op wintersport.’

Oostenrijk

‘elk jaar skiën’

De eerste voorzichtige stapjes in de sneeuw worden 
gemaakt op de kinderweide. Doel één: blijven staan 
en beginnen met glijden. Dat gaat vooral gepaard 
met veel en hard lachen. Onwennig glibberen de 
dames achter Martin aan. Net als Floor het idee 
heeft dat ze het een beetje onder de knie begint  
te krijgen, ligt ze languit in de sneeuw. Lachend 
kijkt ze op en ziet ze een klasje kinderen in vrolijk  
gekleurde hesjes soepel om haar heen draaien.  
Zo moet het dus.
Ik besluit de rest van het skigebied van Berwang 
(zie kader) te verkennen, en laat Martin met zijn 
twee leerlingen achter. ‘Je kunt ze om twaalf uur 
weer ophalen!’, roept hij nog na.
Als ik net voor het middaguur terugkom, staat  
de kinderweide vol met ouders die hun kroost  
komen ophalen.
‘Voor wie kom jij?’, vraagt een geïnteresseerd stel.
‘Voor die twee daar!’, wijs ik op de enige twee  
volwassenen tussen al het jonge grut.
Vragende blikken.
‘Lang verhaal.’

Dag 3 Het Dak Van DuitslanD Opstaan na de  
allereerste skidag in je leven is zwaar, zie ik als 
Anne ’s ochtends naar het ontbijt strompelt. ‘Overal 
spierpijn’, kreunt ze. Ook Floor begint wat stram 
door alle inspanningen van gisteren. ‘Het komt  
omdat je de hele dag in een verkrampte houding 
staat’, legt ze uit. ‘Daar is nog winst te behalen, 
want skiën moet toch heel ontspannen kunnen!’ 
Vanmiddag is les 2, maar eerst staat de Zugspitze  
op het programma: de hoogste berg in de omgeving 
én van Duitsland. We rijden van Berwang via  
Lermoos en Erwahld naar de Tiroler Zugspitzbahn, 

de enorme gondellift die ons naar bijna drieduizend 
meter hoogte brengt, precies waar de grens tussen 
Duitsland en Oostenrijk loopt. 
‘Koud!’, roept Anne boven vanuit Freistaat Bayern. 
‘Ja, maar prachtig!’, reageert Floor aan Oostenrijkse 
kant. Half in de mist, net boven een aantal flinke 
wolken, zien we verschillende bergtoppen naar de 
hemel wijzen. ‘Wat een uitzicht’, zegt Floor: ‘nog 
een reden om vaker op wintersport te gaan’. 
Na de lunch moeten de voeten weer in de ski- 
schoenen. Het is wringen en duwen geblazen.  
De spierpijn is alleen maar erger geworden, terwijl 
het zonnetje van vanochtend voorgoed verdwenen 
lijkt vandaag. Maar bij de gedachte aan de skileraar 
beginnen twee paar ogen te twinkelen. Want Martin 
is een hunk, bekennen de dames giechelend.

Dag 4 pizzapunt en glijDen! De laatste dag,  
en dus ook de laatste keer skiles van Martin.  
De progressie is indrukwekkend. Stabiel slingeren 
Floor en Anne achter hun leraar aan. De ski’s vooral 
nog met de voorkant naar elkaar toe, zoals een  
pizzapunt. Dé manier om je snelheid als beginner 
een beetje onder controle te houden. Maar af en  
toe wordt er al voorzichtig parallel geskied. In een 
treintje van drie doorkruisen ze het gebied, Martin 
geeft non-stop aanwijzingen. ‘Leun naar het dal, 
glijden, glijden en kom omhoog! Pizzapunt en  
glijden dames!’
Na afloop, als ze op een pistekaartje uitzoeken waar 
ze allemaal zijn geweest, roept Anne: ‘Zie je nou 
wel, we hebben écht een rode piste gedaan. Tijdens 
het skiën dacht ik al: ik zie allemaal rode paaltjes  
en bordjes. Maar ik zei maar niks en ging gewoon  
achter Martin aan.’ • 

Skiles 

Martin, van Skischule Berwang 
(www.skischule-berwang.at), gaf  
skiles. Skimateriaal huurden we bij
Sport-Alm (www.sport-alm.at).


