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Geduldig kijkt Wolfgang Dörfler naar  
het windmolentje op het dak van de 
Harschbichl. ‘Nu!’, roept hij, en allebei 
rennen we als een idioot de berg af. 
Zonder om te kijken, op 1700 m hoogte, 
storten we ons de afgrond in. Waar ben ik 
in hemelsnaam aan  begonnen?

+  Modern skigebied met snelle 
 liften

+  Vele extra’s zoals video-opna-
men en snelheidsmeting tijdens 
het skiën

+  Hoog skigebied, dus redelijk 
sneeuwzeker

– Ver weg
– Weinig après-ski 

St. Johann in Tirol

 Oostenrijk

Gelukkig geeft paraglide-instructeur Wolfgang vrijwel direct 
na deze start het sein dat we rustig kunnen gaan zitten, en 
blijkt de veronderstelde dodemansrit meer dan de moeite 
waard.
We zweven boven de Kitzbüheler Horn, de berg waarop 
St.  Johann in Tirol en buurman Oberndorf hun skigebied heb-
ben uitgestippeld. Echt groot is het niet: van onder de para-
pente kan ik het merendeel van de 66 kilometer piste in één 
oogopslag zien. We turen naar de voornamelijk blauwe en rode 
afdalingen, vrijwel allemaal brede en goed geprepareerde 
skisnelwegen, waarop we de rest van de week zullen slalom-
men langs de skiklasjes van Schischule Wilde Kaiser. 

De afdaling naar Oberndorf, de enige zwarte piste van het 
gebied -waar afgelopen jaar nog een wereldbekerwedstrijd 
skiën werd gehouden- ligt net buiten het zicht. Deze afdaling is 
vooral lekker vanwege z’n lengte (7 km), maar had net zo goed 
geflankeerd kunnen worden door rode pistepaaltjes. En voor 
het hele gebied geldt: een paar keer goed gas geven en je moet 
opletten dat je niet van de berg afstuitert of een van de skiliften 
voorbij raast.

Niet voor snelheidsduivels
Nee, voor snelheidsduivels en off-piste liefhebbers is St. Johann 
niet echt een uitdaging, maar een klein en compact skigebied 
heeft natuurlijk ook voordelen. Hier verdwalen is nauwelijks 
mogelijk. Binnen de kortste keren sta je weer onderaan de Har-
schbichel, de gondel die je naar het hoogste punt van het ge-
bied brengt. Voor beginnende wintersporters is St. Johann 
ideaal om rustig van de berg af te zoeven. Bochtjes draaien 
 gebeurt op eigen tempo en de massale menigte van Kirchberg, 
Saalbach of Gerlos heeft hier nog niet toegeslagen. 
‘Kijk!’, schreeuwt Wolfgang in een poging de wind te over-
stemmen. ‘Dat is de Jodlalm. Vanaf het eindpunt van die stoel-
tjeslift loopt een heerlijke rode afdaling richting Eichenhof. En 
verder naar beneden kun je ook nog in de halfpipe, als je een 
beetje van springen houdt.’ Dat laatste hebben we overgelaten 
aan de snowboarders en stuntskiërs in hun felgekleurde, baggy 
broeken, maar over de St. Johanner Sportivabfahrt (ook een 
wedstrijdpiste), glijden we twee dagen later als volleerde wed-

St. Johann in
vogelvlucht
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Informatie:

Tourismusbüro St. Johann in Tirol
Tel:  +43 5352 633350
Internet:  www.st.johann.tirol.at of www.kitzalps.cc
E-mail: info@kitzalps.cc

Skipas

Elke wintersporter die een skipas voor meer dan drie dagen koopt, 
krijgt standaard een upgrade naar de Schneewinkel-pas. Deze 
pas verstrekt ook toegang tot de skigebieden van Fieberbrunn, 
Kirchdorf, Erpfendorf en Waidring, waardoor er in één klap ruim 
100 km piste bijkomt. De gebieden zijn verbonden met gratis ski-
bussen. Prijs: 6 dgn. volw. € 184; jongeren € 148; kinderen € 92.

AllStarCard 
Voor de echte diehards is er zelfs nog de Kitzbüheler Alpen All-
StarCard. Voor ca. € 30 p.w. meer dan de Schneewinkel-pas, kun-
nen enthousiaste skiërs zichzelf compleet te buiten gaan aan het 
duizelingwekkende aantal van 1085 km aan piste. In heel Tirol en 
het Salzburgerland, van het Brixental tot aan Zell am See en de 
gletsjer van Kaprun, kun je hiermee met 354 verschillende liften 
overal de berg op.

Buiten de piste
Een dagje niet skiën? Outdoor-activiteiten kun je boeken bij Moun-
tain High Adventure Club. Paragliden vanaf  € 109 p.p., mogelijk 
vanaf vier jaar. Nieuwsgierig? Zie www.mountain-high.at

derop staat het kenmerkende geelgepleisterde kerkje trots aan 
het hoofd van de Marktplatz. Restaurants en kroegjes bereiden 
zich voor op weer een drukke avond, het wellness-center laat 
iedereen tot rust komen en een paar schitterende wandelroutes 
liggen klaar om je de omgeving op weer een andere manier te 
laten ontdekken. Terwijl we in de verte een modeltreintje zien, 
dat zich een weg snijdt door het uitgestrekte Leukental, landen 
we met de parapentes zacht in een weilandje aan de rand van 
St. Johann, waar ook buiten de piste genoeg te doen is. •

strijdskiërs in een paar minuten naar beneden, om daarna met 
verzuurde benen en beslagen zonnebril een van de vele restau-
rantjes op te zoeken.

‘Kulinarisch Weltrekord’
Met maar liefst achttien restaurants op de ruim zestig kilometer 
piste, verschijnen de eettentjes op deze berg als sproeten op 
een zomers gezicht. In St. Johann zijn ze er zelfs van overtuigd 
dat ze in het bezit zijn van een heus wereldrecord: het skige-
bied met de hoogste restaurantdichtheid. Hier kan de slow 
skier zijn geluk niet op. Gemiddeld kom je om de drie kilome-
ter een berghut of terras tegen, en we moeten ons elke dag dan 
ook geregeld inhouden als we weer eens Gernknödel of Kaiser-
schmarren zien staan op de met geruite tafelkleden bedekte 
biertafels. Alle restaurants kijken uit op de Wilder Kaiser, een 

HoE KoM JE Er?
Transavia.com vliegt vanaf Rotterdam in nog geen ander-
half uur naar Salzburg of Innsbruck. Een retourticket all-in 
heb je vanaf € 110. Ski’s meenemen? Dan betaal je € 40 
extra. Meer informatie: www.transavia.com
St. Johann in Tirol ligt op ca. 910 km van Utrecht.

ACCoMModATIE
Wij verbleven in Sporthotel Austria****, vlakbij het vertrek-
punt van de gondel. Een uitstekend hotel met skikelder, 
zwembad, sauna en stoombad. Ook een prima restaurant 
en goede service. Prijs p.p. voor 7 nachten halfpension v.a. 
€ 539 (incl. skipas € 687)  Info: www.sporthotelaustria.at 

van de bekendste bergtoppen van Tirol, aan de andere kant 
van het dal. En de prijzen zijn over het algemeen net zo vrien-
delijk als de St. Johanners zelf.
 
Op die vriendelijkheid wees taxichauffeur Helmut ons al bij 
aankomst op het vliegveld van Innsbruck. ’St. Johann is een 
van de leukste dorpjes in Tirol. De mensen hier zijn behulp-
zaam en down to earth. In tegenstelling tot grote broer 
Kitzbühel, dat om de hoek ligt. Daar rijden de bontjassen rond 
in hun Ferrari’s en worden de winkelstraten gedomineerd door 
Gucci en Prada. Natuurlijk, Kitzbühel heeft de naam, maar wie 
het echte Oostenrijk zoekt, wordt in St. Johann op z’n wenken 
bediend.’ 

Zelfgebrouwen bier
En dat merken we na ruim een kwartier zweven, als we ons 
langzaam klaarmaken voor de landing. Onder ons geniet het 
barokke (en deels autovrije) centrum van het skidorp van de 
stralende middagzon. We kunnen het zelfgebrouwen bier op 
het panoramaterras van Hüberbrau bijna proeven. Even ver-


