Ski plus stadspas ontrafeld
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Tekst & beeld: Rene Sebastian

TOEREN
RONDOM
INNSBRUCK
Afgelopen winter werden wij door Innsbruck uitgenodigd
om hun Ski plus City Pass uit te proberen. Voor ons een
uitgelezen kans om de wintersportmogelijkheden rondom
deze beroemde Alpenstad te bezichtigen plus wat culturele
graantjes mee te pikken.

I

nnsbruck introduceerde
vorig jaar hun Ski plus
City Pass waarmee je op
ontdekking kunt in 13
skigebieden rondom de stad en in het Stubaital, met in totaal 308 kilometer piste en
111 kabelbanen. Bovendien kun je gebruikmaken van drie zwembaden en 22 aanbieders van belevenissen. Denk hierbij aan
zowel culturele als lifestyle stadsattracties.
Het enige dat de veelzijdige pas niet garandeert, is verse sneeuwval. Maar daar hebben we geen gebrek aan als we middels het
Inntal de hoofdstad van Tirol binnenrijden.
Begeleide wandeltocht
Alhoewel Innsbruck midden tussen de
bergen ligt, voelt het toch vrij uniek als de
sneeuw in de straten omlaag dwarrelt. Het

maakt de historische binnenstad nog mysterieuzer dan die al is. En ik kan het weten,
want ben er meermaals geweest. Toch gaat
een stadswandeling langs de highlights zoals
het Gouden Dakje en de brug over de Inn
met zijn karakteristieke, schilderachtige
huizenrij nooit vervelen. Deze begeleide
wandeltocht zit bovendien in de pas inbegrepen, net als de hop-on hop-off-shuttlebus. Naast het feest der herkenning bezoek
ik ook nieuwe bezienswaardigheden. Zoals
de indrukwekkende Hofkirche die gebouwd
is ter nagedachtenis van keizer Maximiliaan
I, het belangrijkste monument in Tirol en
de grootste van alle keizerlijke graven in
Europa. Ook brengen we een bezoek aan
de 51 meter hoge gotische stadstoren. Ik
had hem al vaak gezien maar nog nooit zijn
147 treden beklommen. Het uitkijkplatform
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Hiken richting de opvallende
kalkrotsen van Axamer Lizum.
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geeft een mooi uitzicht over een wit Innsbruck. Maar ook over de skigebieden die
we morgen gaan bezoeken.

Muttereralm
De gratis buslijn naar het westen brengt ons
bij Muttereralm. Dit compacte skigebied is
echt een playground voor gezinnen. Vanuit
daldorpen Mutters en Götzens kun je middels kabelbanen omhoog naar het grote kinderland. Hier bevindt zich een oefenweide
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Patscherkofel
Een ander voordeel van de pas is dat je
gebruik kunt maken van geselecteerde lijnen van het openbaar vervoer. Hierdoor
pendel je middels veertig diensten kosteloos
op en neer tussen de skigebieden. Zo pakken
we buslijn J richting het zuidelijk gelegen
Patscherkofel. Het skigebied is gemakkelijk
te herkennen aan zijn ronde bergtop en de
markante zendmast bovenop. De verse laag
sneeuw heeft veel locals aangetrokken die
het gebied blijkbaar als hun huisberg zien.
Logisch, want het is slechts 6,5 kilometer
van Innsbruck verwijderd. Alleen de Nordkette is sneller bereikbaar. Maar dat is meer

het domein van freestylers en freeriders. In
Patscherkofel zijn er beboste pistes in alle
moeilijkheidsgradaties en de overzichtelijkheid maakt het familievriendelijk. De nieuwe
gondel naar de top zorgt voor een snellere
doorstroom. Populair is het nachtskiën op
de Heiligwasserweide boven het moderne
dalstation, waar iedere donderdagavond
de piste wordt verlicht. Wie dichter bij het
skigebied wil verblijven, boekt een accommodatie in Igls.

Innsbruck

VAKANTIE-INFO
Skiregio Innsbruck (AT)
-------------------------------------------------Hoogte:
820-3.210 m
Pistes:
308 km
Loipes:
120 km
Liften:
111
-------------------------------------------------6-daagse SKI plus CITY Pass
Volwassenen:
€ 276
Senioren:
€ 235
Jeugd:
€ 194
Kinderen:
€ 138
Kinderen van geboortejaar 2013
en jonger met een begeleidende
ouder zijn gratis.
-------------------------------------------------Inclusief attractieve kortingen
zoals 25 procent reductie op
nachtskiën bij de deelnemende
partners. Het ticket is geldig
tussen 1 oktober 2020 en 10 mei
2021.
-------------------------------------------------Afstand vanaf Utrecht:
899 km
-------------------------------------------------Voor webcams, sneeuwhoogte en
boekinfo:
innsbruck.info
wintersport.nl/dorpen/innsbruck
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Het compacte
Muttereralm is een
playground voor
gezinnen

en speelplaats inclusief indianentipi. Alhoewel het slechts 15 km piste beslaat, is het
toch fijn glijden op Muttereralm. De rode 5
richting Götzens is lekker pittig en blijft lang
goed omdat het op de schaduwkant ligt. De
piste richting Mutters is familievriendelijk
maar daardoor niet minder mooi; tijdens het
afdalen heb je een schitterend uitzicht over
Innsbruck. Liefhebbers van rodelen kunnen
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terecht op een zes kilometer lang parcours.
Voor mij zit het er helaas niet in want we
pakken de bus door naar het nabijgelegen
Axamer Lizum, het toneel van de Olympische Spelen in 1964 en in 1976.
Axamer Lizum
De eyecatcher in Axamer Lizum is natuurlijk het nostalgische treintje naar boven,
speciaal aangelegd voor de Spelen van ‘76.
Je vindt er voor ieder wat wils, van pisteracers tot freeriders. Het landschap is wat
kaler dan onze vorige twee bestemmingen
waardoor het meer een hoogalpiene uitstraling heeft. Debet hieraan zijn de prachtige
kalkrotsformaties, gelijk de Dolomieten,
aan de oostelijke zijde van het gebied. Een
bezoekje aan het modernistische Hoadl
Haus met zijn enorme inpandig zonneterras op 2.300 meter is eigenlijk verplicht. Wij
lunchen echter bij het meer karakteristieke
Birgitzköpflhaus aan de andere zijde van

het skigebied. Het is een geliefde toerhut
van waaruit skiroutes lopen richting Muttereralm. In dit deelgebied vonden de olympische alpinewedstrijden plaats, dus geen
terrein voor beginners. Ook nu nog vind je
er een uitdagende zwarte buckelpiste.
In- en uitzicht
Op de weg terug doen we nog snel de
beroemde olympische Bergisel-skischans
aan. Het is een futuristisch pronkstuk van
architecte Zaha Hadid vanwaar je een prachtig panorama op Innsbruck hebt. Alhoewel
we lang niet alle dertien skigebieden hebben
bezocht, hebben we wel een goed inzicht
gekregen in de voordelen van de lucratieve
Ski plus City Pass. We eindigen de trip met
een drankje in de 360° Bar, onderdeel van
restaurant Lichtblick. In een ontspannen
lounge-atmosfeer met rondom uitzicht laten
we onze ogen nog eenmaal op Innsbruck
neerdalen. Iets wat we dit bezoek veelvou-
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dig hebben gedaan en dat elke keer een
nieuw inzicht gaf in de veelzijdigheid van
deze Alpenstad.

Met de klok mee: Freeriden in
Axamer Lizum. Historische centrum
Innsbruck. Moderne panoramabar in
Patscherkofel. Buckels voor de profs
onder de Birgitzköpfl. Uitzicht op
Innsbruck vanuit Muttereralm.

DWARS DOOR
WALLIS
Roadtrip langs vier Zwitserse wintersportgebieden
Tekst & beeld: Rene Sebastian
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Het staat bekend om zijn kaasfondue en raclette, telt 45 pieken van
meer dan vierduizend meter hoog en heeft de grootste gletsjer van
de Alpen. Maar is het nu Wallis of Valais? Beide goed. Het Zwitserse
kanton is verdeeld in een Duits- en een Franstalig deel en samen
met Kristy van Lieshout doorkruisen we beide. Een trip bezaaid
met hoogtepunten langs vier opmerkelijke skibestemmingen.

54

Avondglorie in Veysonnaz.
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VAKANTIE-INFO
Wallis (CH)
-------------------------------------------------Afstand vanaf Utrecht:
877 km
Vliegen kan op Genève
-------------------------------------------------Voor webcams, sneeuwhoogte
en boekinfo:
myswitserland.ch
valdherens.ch
nendaz.ch
veysonnaz.ch
regiondentsdumidi.ch
wintersport.nl/skigebieden/
regio/wallis
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Val d’Herens
-------------------------------------------------6-daagse liftpas
Volwassenen:
€ 158
Jeugd:
€ 121
Kinderen:
€ 102

1
Val d’Herens

Val d’Herens
De trip begint in een rustig hoekje van Wallis, het Val d’Herens. Het is een zijdal van de
Rhônevallei ter hoogte van Sion en kent drie
losstaande skigebieden die zich hebben verenigd onder de naam Espace Dent-Blanche
(100 km piste). Het zijn Evolène, Forclaz en
Arolla waarbij we laatstgenoemde op een
bezoekje trakteren. Het blijkt zo’n typisch
klein-maar-fijn-skigebied met fantastische
skitoermogelijkheden. De 47 kilometer piste
worden door zes sleepliften aan elkaar geregen, waarbij de hoogste bijna 3.000 meter
aantikt! Net zo uniek is de yurt, een traditionele ronde nomadentent onderaan de
pistes: de ideale plek voor een lunchbreak.
We hebben de energie meer dan nodig want
we eindigen de dag met een biatloncursus
(CHF 45 pp) in Les Haudères. Het lijkt simpel, maar na een paar ronden langlaufen
valt het toch opeens flink tegen om je adem
onder controle te houden als je op de doelen moet schieten!
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Linksboven: Raclette in
restaurant Au Vieux Mazot.
Links: Yurt in Arolla.
Rechtsboven: Onderweg naar
de Grande Dixencedam.

Er zijn echter nog veel meer alternatieven om van de serene schoonheid van het
Val d’Herens te genieten. De tweede dag
zeggen we daarom de pistes vaarwel en
gaan we skitoeren in St. Martin. Op de weg
omhoog staan talloze borden die je van
alles leren over lawinekunde. Ook onze gids
geeft de nodige tips waardoor de excursie
niet alleen mooi maar ook uiterst leerzaam
is. We begeven ons naar het ander uiteinde
van het dal, genaamd Vallée de la Dixence,
waar we onderweg nog getrakteerd worden
op een schitterend uitzicht op de Pyramides d’Euseigne. Deze 10 tot 15 meter hoge
aardkegels ontstonden zo’n 90 duizend jaar
geleden uit het puin van gletsjers en vormen
nu een bekend natuurmonument.
Vanuit Dixence lopen we met sneeuwschoenen richting de Grande Dixencedam wat
de hoogste dam van Europa is. Onderweg
begeven we ons in een typisch Zwitsers
sprookjeslandschap met van die karakteristiek houten berghuisjes: betoverend!

2
Nendaz/
Veysonnaz

Nendaz/Veysonnaz
We schuiven een dalletje op richting het
westen, naar Nendaz en het naastgelegen
Veysonnaz. Slechts luttele kilometers, maar
wat een verschil met de afgelopen dagen! Van
een idyllische vallei naar een van ’s lands
drukstbezochte skireuzen: Les 4 Vallées
(410 km piste). Vanuit beide dorpjes kun je
eenvoudig skiën tot aan Thyon, Bruson, Verbier en La Tzoumaz, die ook onderdeel zijn
van de aaneengesloten skigigant. Terwijl het
charmante dorpje Veysonnaz vooral bekend
is om de rustieke sfeer, profiteren wintersporters in het grotere Nendaz van de gemakken
van een moderne vakantiebestemming. Er
staat ons een sportief programma te wachten. We beginnen met de verstopte afdaling
La Nationale om de beentjes op te warmen
alvorens we de nieuwe liften richting de
Plan-du-Fou pakken. Eenmaal aangekomen
op de Mont Fort (3.330 m), het hoogste punt
van het gezamenlijke skiparadijs, kunnen we
genieten van fenomenale verzichten. Met
de Mont Blanc en de Matterhorn als twee
welbekende hoge pieken!

De volgende ochtend maken we een fantastische skitoer die ons via een onorthodoxe route de berg laat verkennen. Naast
de vele goed geprepareerde pistes vind
je hier namelijk ook tal van gemarkeerde
freerideroutes: zeven in totaal. De ongeprepareerde maar gemarkeerde en veilige
routes zijn speciaal voor gevorderde skiërs
en snowboarders. Je vindt ze makkelijk
terug op de pistekaart. Als lunchtip verwijzen we je naar Les Chottes onder de
gelijknamige sleeplift boven Veysonnaz
richting de Greppon Blanc (2.700 m), het
hoogste punt van dit deelgebied. Het is een
rustiek houten berghutje met zonneterras
waar de locals ook graag vertoeven. Kristy
eindigt de dag ietsjes lager op de Piste de
l’Ours: haar favoriete piste van de Alpen.
En dat zegt wat als skiopleidster zijnde!
De legendarische afdaling werd in 1969
aangelegd op een noordhelling midden
in het bos. Met een lengte van 2 km en
op sommige delen een hellingshoek van
51 procent, is het een officiële wereldbekerafdaling.
REISREPORTAGE

Linksboven: Walhalla voor
pistekilometervreters.
Linksonder: Restaurant Les Chottes.
Rechts: Ski-in, ski-out in Veysonnaz.

VAKANTIE-INFO
Nendaz/Veysonnaz
-------------------------------------------------6-daagse liftpas
Volwassenen:
€ 325
Jeugd:
€ 275
Kinderen:
€ 165
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Région Dents du Midi
-------------------------------------------------6-daagse liftpas
Volwassenen:
€ 280
Jeugd:
€ 252
Kinderen:
€ 210

3
Région Dents
du Midi

Région Dents du Midi
Net als de Rhône slaan wij bij Martigny
rechtsaf richting onze derde bestemming,
die onderdeel is van het overkoepelende
Portes du Soleil. Dit grensoverschrijdende
skigebied met Frankrijk is tezamen goed
voor 600 km pistes, 316 afdalingen en maar
liefst 12 dorpen. Afhankelijk van waar je verblijft, kun je een heel ander soort vakantie
beleven: van megaskistation tot kneuterig boerendorpje. Champéry, Champoussin, Les Crosets, Morgins, Troistorrents
en Val-d’Illiez behoren tot het Zwitserse
deel en vormen de Région Dents du Midi.
Het is vernoemd naar de markante berg
achter Champéry, waar wij verblijven. Les
Crosets is het kruispunt binnen Dents du
Midi en heeft ook een groot snowpark.
Erboven ligt het hoogste punt, Pointe des
Mossettes (2.277 m). Een piek verder vind
je de beruchte Mur Suisse: deze muur vol
buckels op de oostelijk gelegen helling
van de Pas de Chavanette is een must-ski
voor wintersporters die uitdaging zoeken.
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Linksboven: Uitrusten boven
Les Crosets.
Links: Curling in Champéry.
Rechtsboven:
Grensoverschrijdende sunset.

Champoussin en Morgins zijn een tikje
beginnersvriendelijker.
De mengeling tussen beide nationale keukens biedt op de berg heel veel culinair
perspectief. Voor de beste kaasfondue in
Champéry moet je bij het Café du Nord zijn.
Een andere eettip is Alta 1874, een modern en
hip restaurant dat je eerder in een grote stad
zou verwachten dan in een klein bergdorp.
Zie je door de absurd vele pistekilometers
het bos niet meer? Dan kun je vanuit Morgins schitterende sneeuwschoentochten
maken richting Cantine de They: een rustiek berghutje met een lokale menukaart.
In het Palladiumsportcentrum in Champéry vind je andere alternatieve activiteiten
zoals schaatsen, zwemmen en klimmen. Of
curling, wat wij uitprobeerden. In twee uur
tijd leer je middels een workshop (CHF 40
pp) de basis van het spel en heb je tijd om
met je familie en vrienden nog een aantal
wedstrijden te spelen. Verrassend leuk; een
echte aanrader als het weer tegenzit.

4
Aletsch
Arena

Aletsch Arena
Waar we dagenlang stroomafwaarts gingen,
eindigen we onze roadtrip juist meer richting
de oorsprong van de Rhône, even voorbij
Brig. Op een 2.000 meter hoog gelegen plateau vind je hier de drie dorpen Riederalp,
Bettmeralp en Fiescheralp: tezamen de
Aletsch Arena. Onze auto blijft beneden in
het dal want het plateau is autovrij. Met de
bagage in de hand begeven we ons eerst met
een gondel en vervolgens met een sneeuwscooter richting ons verblijf. Onderweg rijden we door de hoofdstraat die in de winter
ook dienstdoet als piste. Overal om ons heen
mensen die heerlijk op een terras zitten,
kinderen die aan het sleeën zijn door de
straat en mensen die lekker aan de wandel
zijn. De toon is gezet. Vanuit het skigebied
heb je op meerdere plekken een fantastisch
uitzicht op de beroemde Aletschgletsjer.
Maar het mooiste uitzicht om hem in zijn
geheel te zien, vind je vanaf de Eggishorn.

Hoewel je zeker wel een paar pittige pistes
vindt in de Aletsch Arena is het geen uitdagend gebied. Maar dat maakt het juist uitermate geschikt voor families. Ook voor de
niet-skiërs, want die kunnen via de vele wandelwegen en loipes ook bij de berghutten
komen om samen wat te eten. Als lunchplek
tippen we Bättmer-Hitta. Vraag beneden ook
zeker even of de bovenverdieping open is,
daar is de sfeer nog beter. En hoewel het raar
klinkt, probeer ook eens het lokale gerecht
met de bijzonder naam Cholera: een soort
hartige taart met aardappelen, groenten en
fruit, gebakken met kaas.
De Aletsch Arena voelt als een typisch Zwitsers sprookje. Echt zo’n skigebied waar je ‘s
ochtends de gordijnen openslaat en je het
idee hebt dat je boven de wolken zweeft. De
ligging van de dorpen op het autovrije plateau, het ski-in, ski-out en de fantastische
uitzichten op het Unesco-landschap maken
dit per direct een bucketlistbestemming.
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VAKANTIE-INFO
Aletsch Arena
-------------------------------------------------Dynamisch prijsmodel: wie
vroeg online boekt, profiteert!
-------------------------------------------------Een 6-daagse liftpas voor het
hele gebied incl. verbinding
naar het dal kost zelden meer
dan:
Volwassenen:
€ 300
Jeugd:
€ 260
Kinderen:
€ 150
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Linksboven: Autovrije
Bettmeralp.
Linksonder: Opwarmen in het
sfeervolle Bättmer-Hitta.
Rechts: Unesco-landschap.

NSkiV Promotiefonds

OPROEP

HULPPAKKET
VOOR DE
NEDERLANDSE
WINTERSPORT
Corona heeft over de gehele wereld voor een schokgolf gezorgd. Ook
de wintersport is hiermee onder druk komen te staan. De Nederlandse
Ski Vereniging (NSkiV) laat dit niet op zijn beloop. Naast de start
van de ‘Wintersport begint in Nederland’-campagne heeft het een
promotiefonds in het leven geroepen om de Nederlandse pijlers van
de wintersport te ondersteunen, te weten touroperators, de detail- en
groothandel, verenigingen en wintersportlocaties.

Tekst: Edo Jungerius
Beeld: Rene Sebastian

I

n de eerste maanden van
de uitbraak, toen diverse
landen in lockdown gingen, was het een zware
tijd voor de economie. Konden ondernemers wel zo lang overleven zonder handel
of was er staatshulp nodig? Daarmee ontstond direct een volgend dilemma over deze
hulp. Want wie had er wel en niet recht op?
Multinationals die jarenlang winst boekten
voor hun aandeelhouders, konden plots hun
broek niet ophouden en kregen steun, terwijl kleine ondernemers op de fles gingen.
Gelukkig draait het in de wintersport meer
om passie dan om pegels. De NSkiV zag de
malaise juist als een perfect moment om de
branche een hart onder de riem te steken
door een bedrag van 75.000 euro beschik-

baar te stellen voor mediadoeleinden. Hiermee kan gratis reclame worden gemaakt
op de NSkiV-kanalen om zo nog beter de
Nederlandse wintersporters te bereiken.
Tot op heden hebben 22 gegadigden van
deze gunst gebruik gemaakt.
Aanjagers
Om het bedrag zo effectief mogelijk te
besteden, werd gekozen om dit toegankelijk te maken voor de steunpilaren van de
Nederlandse wintersport. Ten eerste is dit
de reisbranche, waaronder touroperators.
Zij zijn het die in de jaren 80/90 het fenomeen wintersportvakantie hebben aangezwengeld middels busreizen, waardoor
het financieel toegankelijk werd voor een
groot publiek. Maar gaat dat grote publiek
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ook dit jaar op wintersport? Bij gebrek aan
boekingen, dus financiering, kunnen er ook
geen bedden en bussen worden ingekocht.
“Mede door een tweede baan heb ik mijn
hoofd boven water gehouden”, vertelt Sylvia
Kirschenmann, eigenares van reisonderneming Fresh Travel. “Het Family Jam-event
eind april in Tignes is al sinds 2003 mijn
belangrijkste week en die werd gecanceld.

We staan er niet alleen voor. Nederland
kent meer dan een miljoen wintersporters.

OPROEP

De NSkiV zag de
malaise als een
perfect moment om
de branche een hart
onder de riem te
steken

Die lockdownfase waarin niemand thuis
gaf was verschrikkelijk. Gelukkig zijn mijn
Franse accommodatieverschaffers niet failliet gegaan en konden de aanbetalingen
doorgeschoven worden zodat ik mijn klanten tegemoet kon komen. Ik ben toen direct
gaan bellen om de mensen persoonlijk te
vertellen wat er mogelijk was. Dat wordt ook
mijn insteek van komende winter: focussen
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op wat er nog mogelijk is en niet op wat
niet meer mag. Gelukkig is wintersporten
een buitensport.”
Serviceverleners
Een andere pijler die de NSkiV graag ondersteunt is de detail- en groothandel. Oftewel
de ondernemers die zorgen dat al die mooie
wintersportspulletjes met raad en daad

OPROEP

Het is meer dan ooit
van belang dat we
gebruik gaan maken
van alle Nederlandse
wintersportpassieproviders

beschikbaar zijn in eigen land. In tegenstelling tot concurrerende internationale
webshops zijn veel van deze nationale skishops al decennialang actief, gedreven door
lopende wintersportencyclopedieën. Maar
dit wil niet zeggen dat het geld vanzelf binnenrolt. Was voorheen goede service leveren
de sleutel tot succes, tegenwoordig zijn ook
locatie, specialisme en schaalgrootte van
doorslaggevend belang. “Vooral in coronatijd”, meent Mark Voogd, mede-eigenaar
van OutdoorXL te Barendrecht: “Doordat
wij buiten het drukke stadscentrum zitten
en over achtduizend vierkante meter vloeroppervlak beschikken, sta je niet op elkaars
lip. Daardoor kwamen de klanten toch snel
weer over de vloer. Wel misten we door de
Alpenlockdown de klantgroep die pas na de
voorjaarsvakantie op wintersport gaat: de
vriendenclubjes. En de toerskiërs; eigenlijk
begint hun seizoen dan pas. Toch denken we
dat die off-pistegangers juist de eersten zijn
die straks weer op vakantie durven, vanwege
de rust. We hebben dan ook vertrouwen in
het seizoen en hebben gewoon weer nieuwe
collecties ingekocht, iets wat voor sommige
winkels momenteel niet vanzelfsprekend
is. Wel gaan we werken met koopavonden
op afspraak voor meer regulatie. Dit levert
in feite nog meer persoonlijke service op,
dus het is zo gek nog niet.”
Een andere partij die de detailhandel uiteraard ook ondersteunt is de groothandel. “Wij
hebben gelukkig weinig ‘lockdownhinder’
ondervonden vanuit onze leveranciers”, vertelt Alex Cretier, eigenaar van Kubus Sports
dat merken als Elan, Nitro, Giro, Komperdell, Level en Roxa importeert. “Doordat
internationale groothandelcollega’s hun

Boven: Hygiëneregels bij de rolbaan.
Onder: De Alpen zijn weer toegankelijk mits
je een mondkapje meeneemt.

orders cancelden, konden wij probleemloos
bestellen bij al onze merken, tot hun verbazing weliswaar. We hebben er vertrouwen
in dat het goed komt en zowel voor onze
producent als voor onze klant willen wij
betrouwbaar zijn. Ook onze retailers zijn
van immens belang, want zij moeten onze
producten afzetten in een tijd die niet voor
iedereen even zeker is. Daarom hebben wij
hier proactief op gereageerd door al onze
winkels financieel extra te ondersteunen.
Een sein van vertrouwen dat natuurlijk ook
vice versa werkt. Zo heb ik er ook vertrouwen in dat we ons vijftigjarig bestaan en
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de opening van ons nieuwe onderkomen
op een later tijdstip alsnog kunnen vieren.”
Faciliteerders
En dan zijn er tenslotte nog de talloze regionale verenigingen en wintersportlocaties. Dit
is de groep die het vlammetje in leven houdt
als de sneeuw in de Alpen is gesmolten, door
het faciliteren van cursussen, clinics en wintersportactiviteiten voor hun trouwe leden
en bezoekers. De vooraf opgedane techniekvoorsprong middels de vele oefenbanen op
eigen bodem doen Oostenrijkse skileraren
soms steil achteroverslaan. Maar wat als je

Video: Waarom wintersport dit
jaar écht in Nederland begint!

verkoop van tickets in time slots voor alle
gasten verplicht stelt. Hiermee kunnen we
bezoekersstromen beter sturen/spreiden
en monitoren.”

Boven: Digitale signage wijst winkelklanten
op de geldende maatregelen.

niemand mag ontvangen? Het overkwam
SnowWorld, dat al zijn zes indoorbanen
verplicht moest dichthouden. “De impact
is significant en van een ongekende orde.
Voor het eerst in haar geschiedenis van meer
dan twintig jaar werden onze vestigingen
107 dagen gesloten, terwijl we normaal 365
dagen per jaar geopend zijn”, vertelt Wim
Hubrechtsen, CEO bij SnowWorld. “Sinds
juli zijn we weer open, maar helaas zitten
we nog niet op het niveau van vorig jaar.
We zien wel dat de leisure-gast vertrouwen
toont en zin heeft om terug actief bezig te
zijn, of het nu op de baan is of bij een van

onze buitenactiviteiten. De zakelijke markt
en de groepen en partijen zijn echter nog
steeds niet terug hersteld, laat staan zelfs
nog maar gestart met heropleven.
“Natuurlijk doen we er alles aan om het
vertrouwen terug te winnen. Zo hebben
we coronaprotocollen opgesteld en zijn
we volledig gealigneerd met de 1,5 meter
afstandsmaatregelen. We hebben duidelijke
signage in de panden, verschaffen desinfecterende gels, we ontsmetten alle huurmaterialen en hebben de looproutes door heel
het pand aangepast. Tenslotte hebben we
een volledig nieuw systeem ontwikkeld dat
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Aanjagers, serviceverleners en faciliteerders: we hebben ze allemaal nodig om de
basis van onze wintersport gezond te houden. Namens de Nederlandse Ski Vereniging
daarom een oproep aan alle wintersporters:
koop die nieuwe skibroek bij de regionale
specialist, probeer hem uit bij je lokale skibaan en steel er de show mee tijdens je jaarlijkse wintersportvakantie. Het is meer dan
ooit van belang dat we gebruik gaan maken
van al die Nederlandse wintersportpassieproviders. Niet alleen om ze overeind te
houden, maar ook om de rest van de wereld
te laten zien dat wij als land zonder bergen
de wintersport serieus nemen.

OPROEP

Langlaufvereniging Gouda kon de dans nog
net ontspringen: hun winterse outdoor mattenbaan op de ligweide van het plaatselijke
zwembad was juist opgeruimd toen de zaak
op slot ging. “De rolski-, nordic walking- en
conditietrainingen die we ‘s zomers aanbieden, hebben we moeten schrappen”, vertelt
oud-voorzitter Bea Marsman. “Wel hebben
we gratis onlinetrainingen georganiseerd
middels Webinar. Die werden nog redelijk
drukbezocht, maar genereerden geen inkomsten. Met het nieuwe seizoen voor de deur
hopen we natuurlijk op veel nieuwe cursisten, maar we houden ook ons hart vast. En
durven onze leden, die (meren)deels van
hogere leeftijd zijn, de fysieke locatie weer
aan te doen? Hetzelfde geldt voor onze vrijwilligers en trainers, een aspect waar iedere
vereniging nu mee te maken krijgt.”

