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SKI-FREE 
met Helly Hansen

Ga je komende winter genieten van  
de sneeuw in bijvoorbeeld Chamonix  
of Verbier? Dan heb je geluk! Want met  
Helly Hansen kan je een dag lang  
gratis gebruik maken van de liften.

Helly Hansen zie je waarschijnlijk wel eens 
 voorbij komen in de skigebieden. Het Noorse 
outdoorkledingmerk staat bekend om de 
 technische kleding die geschikt is voor extreme 

omstandigheden. Niet alleen veel wintersporters maken daar 
gebruik van, in veel wintersportgebieden en bergstreken over de 
hele wereld is Helly Hansen een belangrijke leverancier van profes-
sionele uitrusting voor liftpersoneel en (berg)reddingsdiensten. 

Gratis skiën met Helly Hansen
In Europa alleen al werkt Helly Hansen samen met 31 skigebieden, 
verspreid over het hele continent van Scandinavië tot de Pyreneeën. 
En nu kun jij nog meer profiteren van die samenwerking. Want bij 
aankoop van een skijas of -broek van Helly Hansen, krijg je een 
gratis skipas voor één dag cadeau in een van die skigebieden. En dat 
zijn heuse premium skigebieden. Wat denk je van Chamonix? Aan 
de voet van de hoogste berg van West-Europa kun je met je gratis 
skipas alle kanten op. Skiën op de pistes van Brévent-Flégère,   
Les Grands Montets, La Balme (Tour-Vallorcine) en Les Houches. En 
dat niet alleen, Chamonix staat bekend om de unieke manieren 
waarmee je naar boven kan. Laat de kabelbaan hangen en pak eens 
de tandradbaan (de hoogste van Frankrijk!) naar boven! Of ga naar 
het bekende Verbier in Zwitserland. Een icoon onder de Europese 
skigebieden. Deels omdat dit een van de grootste skigebieden van 
Zwitserland is en er honderden kilometers aan pistes voor je 
 klaarliggen, maar ook omdat je hier juist perfect buiten de skipistes 

op pad kan. Dit is een heus freeriders-paradise waar je helemaal  
een wordt met de natuur terwijl je door de verse poedersneeuw  
naar beneden glijdt. 

Zo kun jij genieten van een dag gratis skiën
Meedoen is heel simpel: koop een skijas of -broek van  
Helly Hansen, waarmee je zonder problemen een dag de sneeuw  
in kan. Kies een van de 31 Europese skigebieden die bij de actie  
zijn aangesloten en vul de actiecode die bij jouw product zit.  
En dan hoef je er alleen nog maar naartoe om te genieten!

Wil je weten bij welke producten van Helly Hansen je een  
 actiecode krijgt? Of wil je meteen jouw wintersportuitrusting 
upgraden? Op hellyhansen.com/skifree/ vind je alle informatie  
en kun je meteen shoppen!
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Van de redactie
Wintersporten zoals het bedoeld is

de pandemie ontbreken tot op de dag 
van vandaag.

Kunnen we op wintersport? Natuur-
lijk, want wintersport = buiten, ventila-
tie, afstand, beweging, ontspanning, 
gezond. Daarmee voldoet zo’n vakantie 
dan ook in alles aan de gewenste set-
ting. Het feit dat in de bergregio’s ook 
veel meer authentieke, regionale pro-
ducten op tafel komen, versterkt nog 
eens de positieve waarde van winter-
sport en wintersporten. 

Wat is dan de negatieve kant van de 
medaille? Vooral drukte, party’s en 
respectloos gedrag, voor mens en 
omgeving. Dat we COVID19 nodig 
hadden en hebben om bewust en res-
pectvol gedrag in de aandacht te hou-
den is jammer. Het zijn zaken die van-
zelfsprekend horen te zijn. 

Maar je kunt er ook een goede kant  
in zien. De kudde overwint ook de 
COVID-bedreiging. Elk lid van de 
kudde moet sowieso zorg dragen voor 
zijn eigen gezondheid en die van ande-
ren. Daar kan de wintersport een 
belangrijke bijdrage aan leveren. Van-
daar dat we dit ook van harte met de 
inhoud van deze SNOW explorer aan-
bevelen. 

Veranderingen zorgen voor onrust en 
ophef. De mens blijkt toch vooral een 
kuddedier te zijn, dat leiding nodig 
heeft. Maar een kudde is een dyna-
misch fenomeen, waarin zowel door 
externe bedreigingen en uitdagingen 
als ook door interne ontwikkelingen 
het leven steeds weer nieuws en 
nieuwe situaties brengt. Laat dat nu 
ook het geval zijn in samenlevingen 
en bevolkingen. 

We dachten de corona-uitbraak onder 
controle te krijgen. We hoopten dat met 
de vaccinaties een effectieve compen-
satie voor tekortschietend menselijk 
gedrag zou ontstaan. En dat een hoge 
vaccinatiegraad voldoende zou zijn om 
grote uitbraken te voorkomen.

Maar daarbij hebben we geen reke-
ning gehouden met de verschillende 
beschermingsniveaus van de vaccins, 
de aflopende bescherming en de muta-
ties die het virus doormaakt. En al hele-
maal niet met een overheid die leider-
schap koppelt aan ‘draagvlak’.  
Waardoor we verzeild zijn geraakt in 
een situatie waarin iedereen een beetje 
blij en vooral erg ontevreden is. Heldere 
keuzes en plannen voor de aanpak van 

Eindelijk terug in de sneeuw, 
genieten van het Oostenrijkse 
winter-wonderland! Love and 
happiness. © Christopher Moswitzer
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Liever hadden we dit artikel de titel Skiën na Corona-tijd 
gegeven!  Met vaccinaties en booster-prikken, in combinatie met 
andere beschermingsmaatregelen, duurt de strijd voort en blijft 

de onzekerheid en dat vraagt verstandig handelen. 

Tekst Andreas Hottenrott en Bernhard Krieger Foto Shutterstock

op de bestemmingen. Want de onze-
kerheid blijft. 

Veiligheids- en beschermings- 
maatregelen zijn ingeregeld
De onzekerheid over de effectiviteit 
knaagt aan velen in de branche, van 
liftbedrijven tot gastronomie en andere 
dienstverleners. Gigantische bedragen 
zijn geïnvesteerd in (extra) maatregelen 
en voorzieningen, extra personeel, 
trainingen en hygiëneconcepten.

Online-ticketsystemen, voor zover nog 
niet aanwezig, zijn opgezet, scheidings-
wanden opgesteld en ruimte-indelingen 
veranderd. Maar of het voldoende is blijft 
de vraag. En als de regering besluit om 
alles weer tot stilstand te brengen, is het 
zomaar allemaal weer 'over en sluiten'.  

Wintersport wordt in de politiek en 

media nogal eens impliciet gekoppeld 
aan après-ski. En deze 'killer term' 
wordt gebruikt om wintersporten en 
corona aan elkaar te verbinden. Volko-
men onterecht. Winterberg in het 
Duitse Sauerland leverde afgelopen 
voorjaar een goede referentie-case. 
Het skigebied in Nordrhein-Westfalen 
mocht aan het eind van het seizoen 
nog een paar weken open en bewees 
daar hoe plezierig en veilig skiën onder 
pandemische omstandigheden moge-
lijk is. En daar put iedereen nu ook 
hoop uit voor dit seizoen. Een winter 
die voor sommigen ook van levensbe-
lang wordt.

Vandaar de oproep aan alle winter-
sporters om met ‘hart EN hoofd’ de 
wintersporttrips en -vakantie te plan-
nen en te organiseren.  

W ie van ons heeft afge-
lopen winter niet 
hunkerend naar de 
prachtige sneeuw-
land schappen op TV 

of computer gekeken? Steeds weer verse 
sneeuw, prachtig blauwe luchten en 
regelmatig  temperaturen zo rond het 
vriespunt. Wintersportliefhebber, wat wil 
je nog meer? Nou ja, liften laten lopen, 
om maar wat te noemen. Corona zorgde 
voor stilstand. Wintersport en de gehele 
bijbehorende branche kwamen tot 
 stilstand.

Het voorbije 'stilstand-seizoen' mag 
geen herhaling krijgen; daar was en is 
iedereen in de branche meer dan van 
overtuigd. En daar wordt – hoe onge-
makkelijk soms ook – alles, maar dan 
ook alles aan gedaan. Met name ook 

Skiën
in Corona-tijd
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BACK TO SKI zo doe je dat
Alpineskiën, langlaufen, toeren, snowboarden, rodelen en 
winterwandelen zijn allemaal buitensporten. Met veel frisse 
lucht en veel ruimte onderling waardoor afstands- en 
gedragsregels daardoor eenvoudig aangehouden kunnen 
worden. 3G of 2G, inclusief boosterprik en/of eventuele 

PCR-test, betekent dat het risico op infectie minimaal is en 
in combinatie met de typische, karakteristieke eigenschap-
pen van de wintersport zorgen ze voor de beste garanties 
voor een allround sportieve en gezonde en daarmee maat-
schappelijk verantwoorde activiteit in de komende maanden.

SPORTIEF ACTIEF
Nadruk op ontspannen? Of juist sportief? Lekker 
bezig op de wandelpaden, in de loipes of op de 
afdalingen? Keuze wat betreft soort activiteit genoeg 
en maatwerk qua niveau is geen probleem. Winter-
sporten stimuleert opbouw van spiermassa, draagt 
bij aan het metabolisme en geeft een positieve boost 
aan je gemoedstoestand en immuunsysteem. En dat 
alles met een glimlach!

BESTEMMING A OF B
'Aantal kilometers pistes’ is niet het enige belang-
rijke keuze-criterium bij het kiezen van de bestem-
ming of wintersportgebied. Let ook op het lokale 
beleid en voorschriften en de eventuele reisbeper-
kingen in een specifiek land en regio. Deze zijn dit 
seizoen bijna net zo belangrijk als de annulerings-
voorwaarden van je accommodatie. Wintersportva-
kantie staat voor 'feel good' en dat begint al met de 
keuze van bestemming en accommodatie.

REIS BEWUST
Hoe individueler, des te beter. De auto is deze winter 
duidelijk favoriet ten opzichte van bus of trein. En bij 
voorkeur alleen met eigen familieleden. Carpoolen? 
Kan ook, maar dan het liefst met masker en zorg 
onderweg voor voldoende  ventilatie en tussenstops 
om even te ‘luchten’ en de benen te strekken.  

3G, 2G OF ZELFS 2G MET BOOSTERPRIK
G is sowieso een bepalend fenomeen dit seizoen. 
Ben je verkouden? Heb je last van koorts, hoesten 
of keelpijn? Wees verstandig en ga niet  op reis of 
naar buiten op bestemming. Laat je direct testen! 
En... controleer je verzekeringsdekking met betrek-
king tot de COVID-19-risico's.

MET EN OP AFSTAND
Ook op de pistes, in de langlaufloipes en in de 
liften zijn aantallen en afstanden belangrijk. Houd 
afstand tot mensen die geen familie zijn of tot de 
eigen groep behoren. En: geduld is een schone 
zaak! Zeker in de wachtrij en -ruimten. Vermijd de 
spitsuren, zoek de minder drukke (sleep-)liften op 
en volg de instructies van het liftpersoneel nauw-
gezet op.

MASKER? UITDAGING 
IN PLAATS VAN PROBLEEM!
Mond- en neusmaskers en neksjaals zijn in de 
wintersport sowieso geen vreemde attributen. 
En ze zijn inmiddels in allerlei kleuren en designs 
verkrijgbaar waardoor het een extra onderdeel 
van je outfit kan worden. Zie het als een "gemas-
kerd bal" dat overal wordt georganiseerd en je 
vooral daar waar afstand houden minder mak-
kelijk is – in skibussen, in de gondelliften, in 
restaurants en in het skidepot – je extra attentie 
oplevert van de omgeving en je tevens extra 
beschermd.

VOORAF BOEKEN
Op de meeste plaatsen kun je voorafgaand aan 
de reis ook je skipas bestellen of materialen 
reserveren. Op locatie kun je tafels voorafgaand 
reserveren. Alles zorgt voor minder stress en 
minder contacten. Betalingen kunnen bijna altijd 
online, contactloos of per bank-/creditcard.

PARTY? FF NIET!
Eerlijk gezegd? We zijn niet zo bedroefd dat de 
focus ligt op de essentie van wintersport en het 
genieten van de dagen in de sneeuw en de 
bergen. En.... 'feest' is toch ook iets anders dan 
'los, uit je dak gaan'?!

OVERTREFFENDE TRAP 
VAN SCHOON
Niks nieuws en je kunt het ook 'hygiënisch' 
noemen. Hoest of nies niet naar elkaar toe.  
Was je mond- en neusbescherming volgens de 
voorschriften of vervang het regelmatig. En was 
extra vaak je handen; het is nooit TE vaak!

WARM AANBEVOLEN
Toegangsregels van accommodaties, voorzie-
ningen en liftbedrijven alsmede instructies van 
hun personeel zijn nodig om het hele komende 
seizoen te kunnen blijven genieten van sneeuw 
en wintersport. Het is gemeenschappelijk belang 
en indien nodig gewenst om in specifieke geval-
len anderen hierop ook -beleefd- attent te 
maken.
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Best 
of the Alps

De mooiste  
ski-bestemmingen  

in vijf landen

Foto Jonas Brodd
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Best of the Alps, wat is dat eigenlijk? De 
afgelopen 15 jaren ben ik het label wel eens 

tegengekomen. Naar mijn idee was dit een club 
samenwerkende ‘Tourismusverbände’. De 

verschillen tussen de deelnemende skigebieden 
zijn groot, zeker qua culturele achtergrond van 
de verschillende landen. Maar als je de dertien 

deelnemende regio’s wat nader bekijkt, zie je 
toch ook overeenkomsten. Best op the Alps, dat 

wil je natuurlijk elke skivakantie. Maar hoe moet 
je kiezen? SNOW explorer maakt een rondgang.

Tekst Adri Ulfman Foto’s Best of Alps

Best 
of the Alps

A l meer dan dertig jaar 
verenigt het label 
Best of the Alps 
opmerkelijke bestem-
mingen in de Alpen. 

In alfabetische volgorde:  
Chamonix-Mont-Blanc, Cortina 
d’Ampezzo, Courmayeur, Crans-
Montana, Davos Klosters, Gar-
misch- Partenkirchen, Grindelwald, 
Kitzbühel, Lech Zürs am Arlberg, 
Megève, Seefeld, St. Anton am  
Arlberg en St. Moritz.  

Imposante natuurlandschappen 
inclusief enkele van de meest 
spectaculaire bergtoppen – de 
Arlberg, Dolomieten, Eiger, 
Mönch, Jungfrau en de Mont 

Blanc – vormen de verbindende 
factor tussen deze bestemmingen. 

Een ander verbindend kenmerk 
is de combinatie van een kosmo-
politische houding, sfeer, infra-
structuur en gastvrijheid met 
wortels in de eigen en authentieke 
geschiedenis van de regio. Conti-
nuïteit van traditie(s) en het stre-
ven naar uitmuntendheid is daar-
bij een derde, verbindend, 
gemeenschappelijk doel.  

We starten onze tour in het 
Duitse Garmisch-Partenkirchen; 
ook in ons land vooral bekend van 
het Vierschansentoernooi dat 
rond de jaarwisseling miljoenen 
kijkers trekt. 
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BEST OF ALPS

Garmisch- 
Partenkirchen 
De samengevoegde gemeenten 
Garmisch en Partenkirchen 
vormen de meest bekende win-
tersportbestemming van de 
Duitse Beieren. De beroemde, 
imposante Zugspitze (2.962 
meter), de hoogste berg van 
Duitsland, is de ‘landmark’ van 
Garmisch-Partenkirchen. Het 
gebied is bereikbaar per kabel- of 
tandradbaan, waar skiërs net 
onder de top ook op de enige 
skibare-gletsjer van Duitsland 
hun meters kunnen maken. Tal 
van accommodaties in de buurt 
zorgen voor een ontspannen 
verblijf in dit verrassend uitge-
strekte dorp, waar de voetgan-
gerszone een centrale, magneti-
sche functie vervult. 

Seefeld 
Vanaf Garmisch Partenkirchen is het 
een ‘stief’ halfuurtje naar het nabijgele-
gen Seefeld in Tirol, Oostenrijk. Seefeld 
biedt een breed scala aan wintersport-
activiteiten en is een wereldberoemde 
bestemming voor langlaufen en biath-
lon.  Hier vonden en vinden Olympi-
sche Spelen, Wereldkampioenschap-
pen en wat al niet meer plaats.  
Alpineskiën staat hier op een minder 
dominante plaats. Vooral de 
Gschwandkopf is een prima piste voor 
beginners en een uitgelezen plek voor 
het ‘zien en gezien worden’. Net als de 

wandelpromenade overigens die bijna 
naadloos op het terras van het dal-
station aansluit. De Rossehütte is voor 
meer gevorderden. Qua sfeer ligt 
Seefeld dicht tegen Garmisch Parten-
kirchen aan. Je proeft duidelijk de spe-
cifieke Tiroolse sfeer, maar de invloe-
den van de Duitse buren zijn hier nog 
duidelijk aanwezig en merkbaar. 
Seefeld’s voetgangerszone met verleide-
lijke terrassen, restaurants en luxe 
hotelaccommodaties maken het een 
populaire keuze voor veeleisende 
gezinnen en stelletjes. 

    Zugspitze 
hoogste berg  

van Duitsland

Foto Florian Lechner|friendship.is

Oostenrijk

Duitsland
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Kitzbühel  
Kitzbühel is op-en-top Tirol. 
Met de rijke historie en de 
wereldberoemde Hahnen-
kamm Rennen met de Streiff en 
spectaculaire Mausefalle heeft 
deze stad twee  belangrijke 
troeven die skiërs en niet-skiërs 
over de hele wereld aantrekken.  
Het pittoreske stadje dateert uit 
de dertiende eeuw en vooral de 
Vorder- en HInterstadt vormen 
een luxe decor met veel glitter 
en glamour. Natuurlijk heeft 
Kitzbühel en het omliggende 
Kitzski- gebied ook een ruim 
aanbod van pistes voor recrea-
tieve skiërs en snowboarders. 
Een ruime keuze aan accom-
modaties (niet alleen voor de 
grotere budgetten), een uitge-
breid nachtleven en tal van 
restaurants bevestigen de kos-
mopolitische, ‘gehobene’ status 
van de stad en haar gasten. 

Cortina d’Ampezzo
Vanuit Kitzbühel gaat de reis 
verder naar het Zuiden. Richting 
Noord-Italië. In Cortina 
d’Ampezzo, in het hart van de 
spectaculaire Dolomieten, is 
“zien en gezien worden” een 
hoofdactiviteit. Zowel op als 
buiten de pistes en daarmee 
bedoelen we niet alleen het 
‘Gelände’. De vele panorama-
uitzichten als ook het uitzicht 

op terrassen en publiek in 
 restaurants zijn net zo indruk-
wekkend als het skiën in dit 
Italiaanse wintersport-juweel. 
Bezoekers zullen de sfeer als 
ontspannen en uitgesproken 
Italiaans ervaren. Lange 
 lunches, overvloedige zonne-
schijn en chic geklede gasten 
zijn de norm. Cortina bestaat 
uit vier zeer verschillende ski-
gebieden, die elk een volkomen 
andere maar evenzo prachtige 
ski-ervaring garanderen. Deze 
thuisbasis van enkele van de 
meest prestigieuze mode- 
iconen in Italië is een van de 
meest luxueuze bestemmingen 
in de Alpen. 

Foto: Heiko M
andl|friendship.is

Oostenrijk

Italië
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Davos
Even verderop ligt de volgende tus-
senstop: Davos, gelegen op 1.560 
meter hoogte. Een van de grootste 
bestemmingen in Zwitserland en 
tevens een van de hoogstgelegen 
Alpenbestemmingen van Europa. 
Davos kent vijf specifieke en onder-
ling sterk verschillende skigebieden 
en is daarmee eigenlijk meer een 
‘netwerk van’ dan een specifiek ski-
gebied. Het netwerk strekt zich uit 
van de Rinerhorn ten zuidwesten 
van Davos tot Pischa in het noord-
oosten. En de regionale skipas is 
daarnaast ook geldig in de Klosters-
skigebieden Gotschna en Madrissa. 
Een snelle, oppervlakkige blik op de 
pistekaart zou de indruk kunnen 
wekken dat Davos vooral de makke-
lijke tot middelzware pistes kent, 
maar dat is niet het geval. Het gebied 
Davos-Klosters heeft een enorm 
grote, spannende off-piste infra-
structuur.

St. Anton am Arlberg
St. Anton am Arlberg is een van ‘s werelds 
grootste en meest gerenommeerde skigebie-
den. St. Anton, op de grens van Tirol en Vorarl-
berg, is een bestemming voor ervaren skiërs, 
vooral ‘poederfans’, en feestbeesten die aange-
trokken worden door het epische nachtleven 
van St. Anton. Met meer dan 250 kilometer aan 
pistes heeft St. Anton am Arlberg de bijnaam 
‘Skihoofdstad van Oostenrijk’. Of je nu gaat 
skiën, feesten of gewoon lekker, ontspannen 
weg wilt, St. Anton combineert klassieke 
charme met moderne luxe in een aangename 
mix die al heel snel smaakt naar meer en vaker. 

St. Moritz
Nagenietend van de ‘Dolce 
Vita’ gaan we in noordweste-
lijke richting, naar Zwitser-
land. Naar de ‘Olympus van de 
Wintersport’: St. Moritz. Van 
polowedstrijden op het bevro-
ren meer tot sterrenhotels voor 
de ‘happy few’ en de wel-
varende elite die rechtstreeks 
op de lokale landingsbaan 
daalt; de chique referenties 

van de Zwitserse bestemming 
St. Moritz zijn verheven boven 
elke vorm van discussie. Er 
zijn maar  weinig bestemmin-
gen die zich met de glamou-
reuze reputatie van St. Moritz 
kunnen meten. Door de hoge 
ligging tussen 1.800 en 3.303 is 
het een van de meest sneeuw-
zekere bestemmingen in 
Europa.

Foto: W
alter Oberbram

berger|friendship.is
Foto: Ian Ehm

| friendship.is

Oostenrijk

Zwitserland

Zwitserland
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Grindelwald
Vanuit de Oostenrijkse regio 
Arlberg steken we weer de 
grens over richting het  
Zwitserse Grindelwald en 
zijn buren, Wengen en Mür-
ren. Dat zijn ook weer van 
oudsher en vanwege de vele 
evenementen bekende 
namen. De imposante berg-
toppen en hellingen van de 
Eiger, Monch en Jungfrau 
maken hier de meest indruk. 
De beroemde Lauberhorn-
afdaling is elk jaar weer een 
van de hoogtepunten van het 
World Cup-circuit. Maar ook 
voor de meer ontspannen 
skiërs zijn er ruimschoots 
mogelijkheden om hier te 
genieten van een sportieve 
wintersportvakantie.  De 
‘Einkehr’ is vaak de 
 overbekende en smakelijke 
Zwitserse fondue. 

Lech-Zürs 
De buurgemeenten Lech en Zürs in het-
zelfde Arlberg herbergen een indruk-
wekkend aantal luxe hotels en luxe res-
taurants met naam en faam. Lech, in 
Nederland vooral bekend als de vaste 
wintersport-plek van de koninklijke 
familie werd in 2004 uitgeroepen tot het 
meest pittoreske dorp van de Alpen. 

Skisafari’s rond de plaatsen Lech, 
Oberlech, Zug en Zürs inclusief het 
 nabijgelegen St Anton am Arlberg 

 trekken jaarlijks ervaren winter  -sport-
afficionados naar deze regio, die dank-
baar gebruik maken van de 305 ski-kilo-
meters die met de nieuwe  lift verbinding 
tussen Zürs en St. Anton aan elkaar zijn 
geknoopt. Of je nu kiest voor een verblijf 
in Lech, Zürs of in een van de kleinere 
omliggende dorpen, je wordt getrakteerd 
op een onvergetelijke vakantie op een 
van de meest pittoreske plekjes van 
Oosten rijk. 

St. Anton 
bestemming voor 

ervaren skiërs

Grindelw
ald|friendship.is

Foto: Johannes Fink|friendship.is

Oostenrijk

Zwitserland
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Crans-Montana
Verder naar het Zuidwesten is de 
volgende en laatste tussenstop 
op Zwitsers grondgebied Crans-
Montana. De regio strekt zich uit 
van de Rhône-vlakte (500 meter 
boven zeeniveau) tot de Plaine 
Morte-gletsjer (3.000 m boven 
zeeniveau). Het zonovergoten 
skigebied staat garant voor een 
spectaculair uitzicht op o.a. de 
Matterhorn en de  MontBlanc. 
Crans-Montana is erg geliefd bij 
de wat beter gestelde families. 
Wat je hier vaker ziet is ‘oud 
geld’, internationale bezoekers 
en ‘locals’ (uit het dichtbijgele-
gen Genève) die het weekend 
hier verblijven. Crans-Montana 
kent een infrastructuur waarin 
de liefhebbers van een kosmo-
politische, urban levensstijl zich 
helemaal thuis voelen. Naast 
een grote keuze aan restaurants, 
variërend van alpenhutten tot 
sterrenrestaurants, zijn er tal-
loze boetieks en winkels, even-
als wellness-voorzieningen, 
diverse uitgaansgelegenheden 
en een bruisend nachtleven.

Courmayeur
Het is een typisch stukje 
grondgebied waar we nu in 
terecht komen. Die driehoek 
Zwitserland/Italië/Frankrijk 
kennen we van ons bezoek 
aan het nabijgelegen Aosta en 
de Valle d’Aosta. Italiaans 
grondgebied, maar de 
 bevolking en sfeer is veel 
meer ‘alpine’ dan dat we hier 
een nationaliteit in kunnen 
herkennen. Puur, authentiek, 
elegant, traditioneel, levendig 
en ontspannend – Courmay-
eur Mont Blanc is vooral veel-
zijdig. 

De unieke locatie nodigt 
continue uit tot onthaasten 
en (zelf-)reflectie. Dankzij 
een veelvoud aan mogelijk-
heden, afgestemd op de gas-
ten die met name uit Italië 
naar deze bestemming 

komen, heeft Courmayeur 
zich kunnen ontwikkelen tot 
een topbestemming. Tradi-
ties, gastronomie op top-
niveau, de verschillende 
shopping- maar ook sportieve 
opties die hier voor gasten 
beschikbaar zijn, tegen de 
unieke achtergrond van het 
Mont Blanc-, zorgen voor de 
bijzondere, unieke Cour-
mayeur-ervaring.

14 SNOW EXPLORER

Italië

Foto: Sophie Kirchner|friendship.is

Zwitserland
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Megève
We besluiten onze tour in het Zuid-Franse Megève.  
Een in Nederland relatief onbekende plek is een van 
de meest exclusieve skigebieden van Frankrijk en 
maakt deel uit van het uitgestrekte Evasion Mont 
Blanc-skigebied dat meer dan 263 kilometer aan 
pistes omvat, waaronder enkele van de beste hellin-
gen in de Alpen. Gelegen op iets meer dan een uur 
van de luchthaven van Genève (70 kilometer) is 
Megève een populaire keuze voor zowel korte 
vakanties als gezinsvakanties. Het biedt tal van 
activiteiten om niet-skiërs naar hartenlust en van 
‘s-ochtends tot ‘s-avonds laat te vermaken. Megève 
is een charmant traditioneel Savoyaards stadje, 
trekt vooral jetset en een welvarende klantenkring, 
waaronder vele beroemdheden uit Frankrijk. Er zijn 
geen grote hotels of andere accommodaties voor het 
grote, algemene publiek. Dat is daarmee ook een 
van de belangrijkste attracties van deze mooie mid-
deleeuwse stad met zijn smalle, geplaveide straatjes 
en exclusieve boetieks en bijpassende tarieven en 
prijzen. 

Chamonix Mont Blanc
We houden de Mont Blanc in het oog en reizen 
 verder. Naar het ‘Mekka van de Buitensport’: 
 Chamonix. Alles aan Chamonix is indrukwekkend. 
In de schaduw van de Mont Blanc (4.810 meter) 
omvat het dal meer skipistes dan je voor mogelijk 
houdt en is er voor elk (niveau) wat wils. De 
 avontuurlijke skiërs en snowboarders komen hier het 
meest en best aan hun trekken. Denk aan afdalingen 
over pistes waarin een hoogteverschil van meer dan 
2.000 meter wordt overbrugd en de “Vallée Blanche”, 
de beroemdste off-piste afdaling ter wereld.  

De bruisende stad Chamonix, een magneet voor 
skiërs, bergbeklimmers en alle liefhebbers van 
extreme sporten is een van Europa’s populairste 
bestemmingen voor weekend- en vakantietrips. In 
de zomer, maar zeker ook in de winter! De Mont 
Blanc-skipas geeft je toegang tot in totaal zo’n 1.000 
kilometer aan pistes en liften in Chamonix, maar 
ook die van Courmayeur en Megève. 

i www.bestofthealps.com

Frankrijk

Foto: Heiko M
andl|friendship.is

Heiko M
andl|friendship.is

Frankrijk



LUHTA Moly
Jack WM JACKET 
€ 219,90
Broek JOENTAUS 
€ 89,90

ICEPEAK Pierre
Jack ELOY 
€ 189,90
Broek WADDED TROUSERS 
€ 89,90
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Spiegeltje, Spiegeltje... We presenteren op deze 
pagina’s graag een aantal 
highlights waarmee je 
zeker een opvallende 
verschijning op en rond 
de pistes zult zijn. 



MODE

Spiegeltje... 
… aan de wand, wie heeft dit seizoen de mooiste, de beste of de 

opvallendste outfit van het land? Dit winterseizoen is in alle opzichten 
bijzonder. Ook wat betreft de mode zien we enerzijds kleuren  

en designs die doorlopen vanuit vorig seizoen (was het eigenlijk wel 
een seizoen?) en tegelijkertijd zijn voor dit seizoen ook weer een aantal 

(ver)nieuw(end)e items te zien. Fashion is evolution!

Productie Florian Schmidt (DSV) Foto’s Bela Raba.

UYN
Pierre
Jack 
MAN NATYON MEDAL 
JACKET FULL ZIP 
€ 749,00
Broek 
MAN NATYON IRIDE 
PANTS
€ 599,00.
Moly
Jack 
LADY CHARISMA 
JACKET FULL ZIPP 
€ 699,00
Broek 
LADY SNOWCRYSTAL 
SALOPETTE 
€ 379,00.

SNOW EXPLORER 17




MODE 

MAIER SPORTS
Moly
Jack Backline W 
€ 399,95
Broek Backline W 
€ 249,95.
Pierre
Jack Backline W 
€ 399,95
Broek Backline W 
€ 249,95.

18 SNOW EXPLORER
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MODE

BOGNER FIRE+ICE
Moly
Jack DAVI 
€ 599,00
Broek BORJA 
€ 349,00
Muts TAREK 
€ 69,90.
Pierre
Jack IVO 
€ 649,00
Broek SCOTT
€ 299,00
Muts TAREK
€ 69,90.

SCHÖFFEL
Pierre
Jack SKI JACKET  
SCALOTTAS 
€ 449,95
Broek SKI SCALOTTAS 
€ 299,95
Moly
Jack SKI JACKET  
SCALOTTAS 
€ 449,95
Broek SKI JACKET 
SCALOTTAS 
€ 299,95 
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KLAAR VOOR EEN
ONVERGETELIJK

WINTERS AVONTUUR?
DE DOLOMIETENREGIO'S
EGGENTAL EN SEISER ALM

WACHTEN OP JOU.

ZUID-TIROL BEREIKEN
Dat doe je met de trein, de

bus, de auto of het vliegtuig.
Dankzij het openbaar vervoer
heb je ter plaatse geen eigen

transportmiddel nodig.

MEER INFORMATIE

Surf naar 

eggental.com/nl
en

seiseralm.it/winterparadijs
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Innsbruck
Sportieve 

alpiene metropolis, 
ook te voet 
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Op ongeveer 570 meter boven zeeniveau biedt 
Innsbruck een bijzondere combinatie van historie, 

kunst & cultuur, gastronomie en ... rondom de stad, 
een uitgebreid alpien landschap. De stad wordt 
omringd door de dertien skigebieden van de SKI  
plus CITY Pass Stubai Innsbruck- waarin je ook  
‘s-winters naar hartelust sportief actief kan zijn.  

En dit beperkt zich zeker niet tot alleen alpineskiën. 
Dit keer verkennen we de omgeving vooral te voet. 

Tekst Adri Ulfman Foto’s Innsbruck Tourismus

Met een appartement op 
steenworp afstand van 
het centrum, open-
baar vervoer voor de 
deur en prachtig uit-

zicht op de voorbijstromende Inn en het 
omringende berglandschap en met alle 
‘hotel-services’ op maat beschikbaar, 
zijn we tijdens het verblijf helemaal op 
onszelf. Zonder dat we van de services 
hoeven af te zien die een vakantie zo 
comfortabel en ontspannen maken. 
Een ideale uitvalsbasis dus in deze door 
COVID-gekleurde tijden. En we zijn in 
luttele minuten in de Altstadt, de Maria 
Theresia en de ‘leverancier’ waar we de 
specialistische materialen voor deze 
trip hebben besteld. 

Die Börse
Aan het eind van de winkelpromenade 
Maria Theresia, vlak achter de Triomphp-
forte, vinden we die Börse. Een outdoor-
speciaalzaak die 200% recht doet aan z’n 
naam. Bij binnenkomst heerst een sfeer 
van enthousiasme, ervaring en expertise. 
Natuurlijk hebben we ons vooraf eerst 
georiënteerd of we hier ook terecht 
 kunnen voor andere materialen als het 
standaardrepertoire; ski’s, skischoenen 
en stokken. Nou en of. Hier is letterlijk 

alles wat je voor buitensporten, ’s zomers 
en ’s winters, nodig hebt te huur. En… 
keuze volop, state-of-the-art en voorzien 
van advies van ervaringsdeskundigen. 

We komen voor sneeuwschoenen, 
stokken en lawinepacks. Aangezien ook 
wij deze materialen niet regelmatig 
gebruiken, leek huren bij de specialist 
ons een betere optie. Met een lading 
tips op zak qua routes en  bijzondere 
plekken verlaten we de winkel. 

Winterwandelen
Rondom Innsbruck ligt in totaal 67 kilo-
meter aan winterwandelpaden. Paden 
die je leiden door het  afwisselende 
landschap en laten zien dat wandelen 
niet alleen een  activiteit voor de zomer 
is. De routes zijn van start tot bestem-
ming goed bewegwijzerd. Het Mei-
minger Plateau en de  gehuchten en 
dorpjes in het Sellraintal zorgen niet 
alleen voor een fotogeniek decor, maar 
de hoogte, zon, sneeuw en kou zorgen 
ook voor dat speciale  wintersport - 
gevoel. Op de Rangger Köpfl in het 
nabijgelegen Oberperfuss zijn twee 
nieuwe winterwandelroutes, zuid-west 
gelegen, uit gestippeld. 

Ze staan allebei garant voor adem-
benemende uitzichten op de 

Oostenrijk



24 SNOW EXPLORER 

 OOSTENRIJK Innsbruck

 omliggende bergwereld. De Welcome 
Card zorgt ervoor dat we niet alleen 
gebruik kunnen maken van openbaar 
vervoer, maar ook van de gondels. Voor 
dit bezoek hebben we echter gekozen 
voor een sneeuwschoen-avontuur, 
vandaar dat we de Rangger Köpfl/ 
Oberperfuss noteren, maar het daar nu 
bij laten. 

We gaan met Daniel Jovanovic, gebo-
ren en getogen Innsbrucker, naar de 
Feldringer Alm en Feldringer Böden. 
Een doel en route die ons van harte is 
aanbevolen als een ‘natuurlijk juweel’ 
van de regio. Vanaf het centrum van de 
stad nemen we zelf de regiobus richting 
Kühtai. Bij de openbare parkeerplaats 
Sattele ontmoeten we Daniel, onze 
begeleider op deze tour. Nadat hij onze 
materialen nog eens aan een extra check 
heeft onderworpen en de lawinepacks 
met een goedkeurende ‘duim’ heeft 
beoordeeld kunnen we vertrekken.

Op weg naar Feldringer Alm
Vanaf de parkeerplaats is het eerste 
doel de Feldringalm. Met de sneeuw-
schoenen onder de voeten laten we het 
bospad, dat ook als rodelbaan in 
gebruik is, links liggen. Het pad blijft 
wel de leidraad voor de route naar onze 

eerste tussenstop: de Feldringer Alm. 
We zijn met de bus op weg naar de 
Sattele natuurlijk al ‘op hoogte’ 
 gekomen en daarom duurt het niet al te 
lang en te veel kilometers voordat we 
de boomgrens bereiken. Op de laatste 
meters overvalt de weidsheid je.

De grote, open plek die zich al snel 
voor onze ogen ontvouwt is de 
Feldringalm. De uitzichten zijn adembe-
nemend: het Inntal, het Mieminger 
Plateau, het Wettersteingebergte tot aan 
de Karwendel. Alles ligt hier open voor 
ons, aan onze voeten als het ware. De 
Alm ligt op 1.888 meter boven zeeni-
veau. Voldoende hoog voor de prachtige 
uitzichten en niet zo hoog dat alles tot 
miniatuur-grootte inkrimpt! En de hel-
dere blauwe lucht boven ons is prachtig!

De Alm is te verleidelijk om zonder 
een korte tussenstop verder te gaan en 
dus rusten we hier even uit om de 
indrukken in te laten zakken. Want, zoals 
Daniel ons laat weten: ‘Zeit muss sein’. 

Feldringer Böden
Vanaf de Alm volgen we de korte, steile 
en goed geprepareerde wandelweg 
voorbij de boomgrens omhoog. Lang-
zaam ontvouwt zich het plateau: de 
Feldringer Böden. Hier lijkt het net 

alsof we opgestegen zijn en tussen de 
verschillende panoramische uitzichten 
zweven. Met alleen de imposante 
 Pirchkogel in het gezichtsveld. We 
komen bij het natuurlijke juweel van de 
Feldringer-vloeren. Hier opent het 
panoramische uitzicht zich in alle rich-
tingen. Boven het plateau torent de 
imposante Pirchkogel uit. Aan de 
andere kant van het dal zien we Kühtai 
en de besneeuwde bergen.

Einkehr in Gasthof Marlstein 
De eindbestemming van dit ‘avontuur’ 
is Gasthof Marlstein. Dit is een mooie 
locatie voor de zogeheten ‘Einkehr’ 
waarbij we ondertussen luisteren naar 
de informatie en enthousiaste verhalen 
van Daniël over andere routes en 
 wandelingen. 

We weerstaan de verleiding om voor 
de terugweg de slede te pakken. We 
kiezen voor het prima geprepareerde 
bospad. De sneeuwschoenen knopen 
we aan de rugzak vast en via het bospad 
wandelen we door het prachtige bos 
terug naar de Sattele. 

i www.innsbruck.info 

67 kilometer goede wandelpaden voor wandelingen met het hele gezin.

Maria Theresia wandelpromenade; centrum van de 
stad met absolute 'WoW-factor'.



Dare2B is een gedurfd en vooruitstrevend merk op het gebied  
van sportkleding. De sportspullen van Dare2B zijn geïnspireerd op 
ervaringen van diverse atleten wereldwijd en hierdoor zijn de  
producten van Dare2B niet alleen van zeer hoge kwaliteit, maar zijn 
deze ook voorzien van verschillende innovatieve details.

We believe 

in the energy of sport. 

In the adrenaline of every heart beat. 

In the bravery of every goal.

We are not limited by the impossible

or ever satisfied by where we are at.

We take the lead and push further.

We search for the adventure.

We take the risk.

We seek the thrills.

We dare to live.

WE DARE TO BE.

Ideaal jack voor de fanatieke, 
modebewuste skiër 
De Dare 2b Intermit III Skijas voor heren is een 
warme wintersportjas uit de nieuwe collectie waarin 
je uren ski plezier kan beleven zonder het koud te 
krijgen. De jas heeft twee steekzakken, borstzak en 
binnenzakken met rits. Hierin kan je waardevolle 
spullen als telefoon en portemonnee veilig opbergen. 
Op de mouw zit een waterdichte skipas-pocket. De 
jasrits heeft aan de bovenkant een bescherming 
zodat je kin er niet tussen kan komen.

Hippe winterjas voor je 
dagelijkse wandeling
Het jack is voorzien van een luxe metalen badge  
en twee steekzakken met ritsen die afgezet zijn 
met Swarovski-kristallen. De hippe winterjas 
is wind- en waterdicht en tevens erg goed 
ademend. Hij heeft een afneembare  
capuchon met een rand van imitatiebont.  
Je sluit de jas met een enkele ritssluiting 
met aan de binnenkant een stormflap.  
De linkermouw heeft een kleine zak voor je 
betaalpas. In de binnenzak met ritssluiting 
vind je een speciaal mediavak waar je  
je oordopjes doorheen kunt halen.

De Glamorize II is voorzien van 
gesealde naden en sneeuwvangers 
en andere voorzieningen om je 
extra te beschermen tegen alle 
weersomstandigheden. Kortom, 
met deze luxe, functionele  
winterjas ga je zelfbewust,  
hip en happy de deur uit.

Intermit III 
Ski Jack 
 Heren

     Consumentenadviesprijs 
 € 150

Glamorize II  
 Ski Jack
   Dames

             Consumentenadviesprijs 
  € 190

Dare2B is verkrijgbaar bij 
sportwinkels en webshops. 
Ga voor meer informatie 
naar www.dare2b.com.
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DSV Skitest

Ondanks alle coronabeperkingen is het gelukt om de DSV-ski-
TEST ook dit jaar uit te voeren. Werp een blik achter de schermen 

van de test en vind samen met ons jouw eigen droomski.

Tekst Florian Schmidt Foto’s Mirja Geh Vertaling en bewerking Hans Avontuur

met onder anderen voormalig World-
cupskiër Barbara Müller (meisjesnaam 
Wirth) en voormalig skicross-atleten 
Paul Eckert en Florian Eigler, uitwijken 
naar het Kleinwalsertal. Dank aan de 
Bergbahnen en het Tourismusverband 
Oberstdorf én aan onze accommodatie 
Berghaus am Söller.

Verder hadden de strenge test- en 
hygiënevoorschriften invloed op de 
opzet van de test. Zo moest het aantal 
categorieën worden teruggebracht. Dat 
kon ook omdat de meeste modellen 
vanwege de pandemie doorlopers van 
het afgelopen seizoen zijn. De nieuwe 
test betreft hierdoor de categorieën 
Race, Sport, Allmountain en Allterrain. 

Voor de lezers van SNOW explorer 
hebben we gekozen om de categorie 
Allmountain in deze uitgave speciaal te 
belichten.

De test is deze keer alleen uitgevoerd 
door het professionele team van eerder-
genoemde topskiërs, leraren, freeriders 
en trainers. De achttien geselecteerde 
amateurs en vakhandelaren, die 
 normaal onze vergelijksgroep vormen, 
konden door de Covid-maatregelen niet 
naar het Kleinwalsertal reizen om mee 
te doen.

Dankzij perfecte weersomstandighe-
den en uitstekend geprepareerde pistes, 
hebben we de test op hoog niveau uitge-

D e aanschaf van nieuwe 
ski’s is lastig én superleuk 
tegelijk. Het liefst zou je 
alle modellen zelf probe-
ren. Dat kan helaas niet 

en dus is een goede skitest het beste 
alternatief. Ondanks corona-beperkin-
gen, is de Duitse Skivereniging (DSV) er 
afgelopen voorjaar toch weer in geslaagd 
om alle modellen die ertoe doen, uitge-
breid te testen.

Daar was een buitengewone hoeveel-
heid flexibiliteit, creativiteit, optimisme 
en samenwerking voor nodig. Zo maak-
ten de coronamaatregelen het onmoge-
lijk om de vaste locatie Obergurgl te 
gebruiken. Gelukkig kon het testteam 



DE GROTE SKITEST 
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voerd en voldoet deze aan de gestan-
daardiseerde procedures volgens DIN/
ISO 8783. De resultaten zijn als ‘geldig’ 
erkend door het Institut für Outdoor 
Sport und Umweltforschung van de 
Duitse Sportacademie in Keulen, het 
wetenschappelijk instituut dat de test 
al jaren begeleidt.

Alle resultaten zijn erop gericht dat 
de wintersporter zijn of haar ideale ski 
kan uitkiezen. De vier stappen die 
daarbij helpen worden op de volgende 
pagina’s uitgebreid beschreven. 
 Eenmaal goed geïnformeerd kun je 
samen met de experts van de 
 vakhandel de ski uitkiezen die op jouw 
lijf geschreven is. 
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1

CATEGORIE SNELHEID DRAAICIRKEL SKINIVEAU SOORT AFDALINGEN

Race ski 
hoog tot zeer hoog 15 tot 21 meter gemiddeld tot vergevorderd

lange bochten/piste

Slalom ski
gemiddeld tot hoog 12 tot 14 meter gemiddeld tot vergevorderd

korte bochten/piste

Sport ski
gemiddeld tot hoog 14 tot 17 meter gemiddeld tot gevorderd

afwisselende  
bochten/piste

Comfort ski
laag tot gemiddeld 14 tot 17 meter beginner

korte tot gemiddelde  
bochten/piste

Allmountain ski
gemiddeld tot hoog 15 tot 19 meter gemiddeld tot gevorderd

gemiddelde tot  
lange bochten

Allterrain ski
gemiddeld tot hoog tot 28 meter gemiddeld tot vergevorderd

gemiddelde tot  
lange bochten

Dames sport ski
hoog 15 tot 19 meter gemiddeld tot gevorderd

korte tot gemiddelde

Dames comfort ski
laag tot hoog 11 tot 23 meter beginner tot gevorderd

Gelijk aan de boven

Vind je  
droomski

Beginner
Of je nou rechtdoor gaat, 
een bocht maakt of 
remt, elke beweging is 
een uitdaging. Maar 
oefening baart kunst. Op 
naar je eerste gesneden 
bochten op de blauwe 
piste!

Genieter
Heerlijk ontspannen 
cruisen op blauwe en 
middelzware rode afda-
lingen. Zonder al te veel 
inspanning maak je je 
bochtjes. Snel, steil of 
zwart? Dat laat je lekker 
aan een ander over.

Allrounder
Je hebt de skitechniek 
onder de knie en geen 
enkele afdaling is nog 
een probleem. Strak 
gesneden bochten wis-
sel je af met rutschen en 
driften. Ook op buckel-
pistes en in het terrein.

Sporter
Je demonstreert je per-
fecte skitechniek onder 
alle omstandigheden. Je 
lacht om ijzige hellingen 
en ook aan het einde van 
de skidag voel je je nog 
topfit.

Racer
Als racer zoek je voortdu-
rend de grenzen op. Elke 
piste is een parcours dat 
zo snel en strak mogelijk 
moet worden bedwon-
gen. Je hebt een voor-
liefde voor uitdagende 
hellingen en couloirs.

Welke categorie past bij jou?
Wat heb je aan de mooiste omstandigheden als je de verkeerde ski onder je voeten hebt? In dit overzicht 
staan de belangrijkste kenmerken per categorie. Kijk wat er het best bij je manier van skiën past.

Wat voor skiër ben je?
Een eerlijke inschatting van je eigen skicapaciteiten is doorslaggevend 
bij het kiezen van de juiste ski. Wij hanteren in de test vijf types.

De DSV heeft  
een methode 

ontwikkeld waarmee  
je in vier eenvoudige 
stappen de ski kan 
vinden die het beste  

bij jou past.

in 4 
stappen!
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Technische gegevens
De belangrijkste feiten op een rijtje. Van de 
adviesprijs voor een paar ski’s met binding 
tot de beschikbare lengtes. De geteste 
lengte staat in rood. Tot slot worden de 
taillering en draaicirkel aangegeven.

Eigenschappen
Vijf criteria beschrijven het karakter van de 
ski. Dit zijn de resultaten van de skitest, 
gecontroleerd en gewogen door de Sport-
academie Keulen. In één oogopslag zie je 
de sterke en zwakke punten.

Type skiër
De lengte van de balk laat zien voor welk 
type skiër de ski het meest geschikt is. De 
doelgroepen die in rood staan gedrukt, 
passen het beste bij het geteste model.

Testresultaten
Hier staan de op- en aanmerkingen van 
het professionele testteam van het Deut-
sche Skiverband.

3

4
Doorslaggevender zijn je skiniveau, het 
terrein en de gewenste snelheid bij het 
afdalen. In onderstaande tabel staan 
de gemiddelde lengtes per skicatego-
rie. Tip: hoe langer de ski, hoe stabie-

ler (belangrijk bij hogere snelheid). En 
hoe korter de ski, hoe gemakkelijker 
deze draait. Alleen extreem lange, 
kleine of zware skiërs laten hun 
lichaamsbouw meewegen in de keuze.

GESCHIKT VOOR

Sporters en racers die graag met stevige  
snelheid ruime bochten op de piste maken.

Sporters en racers met een voorliefde voor 
adembenemende hellingen en korte bochten op 
hoge snelheid.

Fanatieke, zeer sportieve skiërs die een  
vergevingsgezinde, breed inzetbare ski zoeken.

Beginners, genieters, allrounders. Prioriteit is het 
skigemak bij lage tot hoge snelheid.

Genieters, allrounders en sporters die op 70%  
piste / 30 % terrein op zoek zijn naar een veelzijdige 
ski voor pistes, skiroutes, diepe poedersneeuw.

Allrounders, sporters en racers die veel  
30% piste / 70 % terrein offpiste skiën.

Genieters, allrounders en sporters die ook 
tijdens toertochten graag met stijgvellen onder 
de ski’s naar boven klimmen.

Vrouwen. De meeste ski’s in deze beschreven 
unisex ski’s categorie hebben een wat zachter 
en vriendelijker karakter.

Lees de test en vergelijk
Lees de test aan de hand van het type skiër dat je bent en de categorie ski die 
daar het beste bij past. De resultaten leiden je vervolgens naar jouw droomski.

Welke lengte wordt het?
Lang, kort, welke moet je hebben? Dat is in de 
laatste plaats afhankelijk van je lichaamslengte.

ONZE 
AWARDS

ALLESKÖNNER

Deze award gaat naar  
de meest veelzijdige en 

breed inzetbare modellen.

SPORTTIPP

Deze award gaat naar  
ski’s die uitblinken in 
sportieve prestaties.

TIPP

Deze award gaat naar ski’s 
die niet alleen innovatief 

zijn, maar ook overtuigend 
presteren in de sneeuw.

MERK
MODEL

Testresultaten Hier lees je de karakte-
ristieke kenmerken van de ski. Uitblinkers 
krijgen bovendien een DSV Award: de 
Alleskönner voor de meest veelzijdige 
ski’s, de SportTIPP voor de beste racers 
en het stempel TIPP voor innovatieve ski’s.

TYPE SKIËR

Beginner

Genieter

Allrounder

Sporter

Racer

•  Adviesprijs: prijs in euro’s
•  Lengte/Testlengte: Lengte in cm
•  Taillering/Radius: Taillering in 

mm / draaicirkel in cm

EIGENSCHAPPEN

Traag Speels

Wendbaarheid

Beperkt Veel

Stabiliteit

Veeleisend Vergevingsgezind

Karakter

Weinig Veel

Grip

Moeizaam Makkelijk

Stuureigenschappen

SKICATEGORIE LENGTE

Race ski 170 – 190 cm

Slalom ski 155 – 170 cm

Sport ski,  
Dames sport ski,  
Allmountain ski

165 – 180 cm

Comfort ski,  
Dames comfort ski 150 – 170 cm

Allterrain ski 170 – 190 cm
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V roeger was alles beter. 
Maar is dat wel zo? Wat de 
keuze in ski’s betreft was 
het tot de komst van de 
carveski halverwege de 

jaren negentig in elk geval wél een stuk 
overzichtelijker: reuzenslalom, slalom 
en allround. Meer smaken waren er niet. 
Tegenwoordig is het aanbod zo groot en 
breed dat je voor elke piste, toertocht, 
weertype, ondergrond of favoriete draai-
cirkel, een perfecte ski kunt aanschaffen.

Aangezien dit nogal onpraktisch is, 
hebben de fabrikanten de laatste jaren 

Multitalenten!
Ski-test Allmountain 

Zo veelzijdig en gebruiksvriendelijk als de 
één is op de piste, zo is de ander een alles-
kunner in het terrein. Echte multi-talenten 
dus. We hebben acht allmountain ski’s en 
zeven comfort ski’s uitgebreid getest.

Ga voor de testresultaten van alle 
categorieën naar www.ski-online.de
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sportiviteit, zonder dat dit ten koste is 
gegaan van het goedmoedige karakter. 
De comfort ski is een allemansvriend 
gebleven, maar met meer kwaliteit. De 
allmountain ski’s zijn juist specialisti-
scher geworden. ‘Dat betekent dat er 
binnen deze categorie modellen zijn 
die sterker richting de sportieve presta-
ties zijn gegaan, terwijl bij andere 
modellen de focus juist is verschoven 
naar wendbaarheid en flexibiliteit’, 
aldus testleider Florian Schmidt.

Dat hoeft geen nadeel te zijn. Het 
betekent vooral dat je vooraf goed moet 

nadenken over de manier waarop je de 
ski het meest wilt gebruiken. En het is 
belangrijk dat je een zo helder en eerlijk 
mogelijk beeld hebt van je eigen skica-
paciteiten. Daarna kun je de testresul-
taten van beide categorieën nauwkeu-
rig bekijken en de beschrijvingen lezen 
en met elkaar vergelijken.

Met deze werkwijze is de kans groot 
dat je de allmountain of comfort ski 
uitkiest waaraan je onder de meest 
uiteenlopende omstandigheden het 
meeste plezier zult beleven. 

Official Supplier Official Residence Official Resort

Multitalenten!
veel energie gestopt in het doorontwik-
kelen van breed inzetbare ski’s zoals de 
comfort ski en de allmountain ski. Deze 
alleskunners zijn nóg veelzijdiger gewor-
den, waardoor je er onder nóg meer 
verschillende omstandigheden veel 
plezier aan beleeft. Met het beperkte 
aanbod van vroeger gingen we bij min-
der goede omstandigheden ook de ber-
gen in, alleen waren de ski’s dan vaker 
een noodzakelijk middel om beneden te 
komen dan een bron van skiplezier.

Bij de comfort ski zit de recente ver-
nieuwing vooral in een toename van 
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Alternatief: gebruikt kopen
Afgelopen seizoen hebben veel winter-
sporters hun skivakantie moeten annule-
ren. Hierdoor zijn er nieuwe ski-uitrustingen 
ongebruikt op zolder beland. Een jaar later 
zijn kinderen er vaak alweer uitgegroeid, 
waardoor er deze winter meer goed en 
betrouwbaar tweedehands materiaal op de 
markt komt. Om een miskoop te voorko-
men, moet je je wel aan een paar regels 
houden. De belangrijkste: koop alleen 
gebruikte ski’s als je er verstand van hebt 
en laat de bindingen altijd afstellen bij de 
gespecialiseerde vakhandel. Verder is er 
een belangrijk verschil tussen tweede-

hands ski’s voor kinderen en volwassenen, 
bij wie het materiaal veel meer te lijden 
heeft van het gebruik. Als je niet weet hoe 
intensief iemand ermee heeft geskied, laat 
je ze beter staan. Voor kinderen kan ook de 
aanschaf van tweedehands schoenen een 
optie zijn. Deze mogen echter niet ouder 
zijn dan acht jaar, daarna kan de schaal 
breken. Protectoren en helmen moet je 
altijd nieuw kopen. Zo verliest een helm na 
een stevig val zijn beschermend vermogen. 
Bij de aanschaf via Marktplaats of op een 
tweedehandsbeurs ken je die voorgeschie-
denis niet.

VÖLKL
DEACON 84 LOWRIDE

Testresultaten Deze veelzijdige ski ligt 
soeverein in de sneeuw en laat zich niet snel 
van de wijs brengen. Komt het best tot zijn 
recht als hij actief wordt geskied. Heeft 
heldere instructies nodig. Op zijn kanten 
gaat hij aangenaam sportief, nauwkeurig en 
stabiel door middelgrote en langere bochten.

TYPE SKIËR

Beginner

Genieter

Allrounder

Sporter

Racer

•  Adviesprijs: 850,00 Euro
•  Lengte/Testlengte: 162, 167, 172, 

177,182 cm
•  Taillering/Radius: 132-84-115 mm/  

15 m bij 177 cm

EIGENSCHAPPEN

Traag Speels

Wendbaarheid

Beperkt Veel

Stabiliteit

Veeleisend Vergevingsgezind

Karakter

Weinig Veel

Grip

Moeizaam Makkelijk

Stuureigenschappen

ELAN
WINGMAN 82 CTI FUSION X

Testresultaten Een harmonische ski die 
zo’n beetje alles kan, zowel op als naast 
de piste. Ligt stabiel op alle soorten 
hellingen en bochten en laat zich door zijn 
fijne flex precies sturen. De ski staat 
garant voor veel skiplezier bij een groot 
publiek. Minder geschikt voor racers.

TYPE SKIËR

Beginner

Genieter

Allrounder

Sporter

Racer

•  Adviesprijs: 849,95 Euro
•  Lengte/Testlengte: 160, 166, 172, 178, 

184 cm
•  Taillering/Radius: 129-82-112 mm/  

15,5 m bij 178 cm

EIGENSCHAPPEN

Traag Speels

Wendbaarheid

Beperkt Veel

Stabiliteit

Veeleisend Vergevingsgezind

Karakter

Weinig Veel

Grip

Moeizaam Makkelijk

Stuureigenschappen

ARMADA 
DECLIVITY 82TI

Testresultaten Een harmonische ski met 
sportieve allround kwaliteiten. Hij is 
flexibel, vergevingsgezind, draait gemak-
kelijk binnen zijn radius en ligt bij een 
gemiddeld tempo aangenaam stabiel. 
Goede ski voor cruisers die ook eens een 
paar bochten buiten de piste willen 
maken.

TYPE SKIËR

Beginner

Genieter

Allrounder

Sporter

Racer

•  Adviesprijs: 749,95 Euro
•  Lengte/Testlengte: 166,174 ,182 cm
•  Taillering/Radius: 128-82-110 mm/ 

15,9 m bij 174 cm

EIGENSCHAPPEN

Traag Speels

Wendbaarheid

Beperkt Veel

Stabiliteit

Veeleisend Vergevingsgezind

Karakter

Weinig Veel

Grip

Moeizaam Makkelijk

Stuureigenschappen

BLIZZARD 
BRAHMA 82

Testresultaten Breed inzetbare, rustig 
lopende ski die ondanks zijn breedte 
verrassend sportief is op de piste. Houdt 
van snelheid en ruime bochten en laat 
zich daarbinnen nauwkeurig en betrouw-
baar sturen. Dat zorgt voor een veilig 
gevoel. Top voor gevorderde, sportieve 
skiërs.

TYPE SKIËR

Beginner

Genieter

Allrounder

Sporter

Racer

•  Adviesprijs: 550,00 Euro (ohne Bindung)
•  Lengte/Testlengte: 166,173,180,187 cm
•  Taillering/Radius: 121-82-105 mm/  

16,5 m bij 180 cm

EIGENSCHAPPEN

Traag Speels

Wendbaarheid

Beperkt Veel

Stabiliteit

Veeleisend Vergevingsgezind

Karakter

Weinig Veel

Grip

Moeizaam Makkelijk

Stuureigenschappen
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Wist je dat...
... een race of slalom ski expliciet is 
gebouwd voor het gebruik op de piste. Een 
freeride ski voor het avontuur in het terrein. 
En de allmountain ski? Die moet beide 
kunnen. De opbouw van de ski is uiteraard 
gebaseerd op het uiteindelijke gebruik. 
Modellen die zich op de piste thuis moeten 
voelen, hebben behalve een houtkern ook 
lagen van glasvezel, vaak in combinatie met 

titanium voor een hogere torsiestijfheid. 
Offpiste modellen hebben meer demping en 
drijfvermogen nodig en bestaan uit lagen 
van lichter hout, polyurethaan en alterna-
tieve vezels. Sommige allmountain ski’s 
hebben bovendien een rocker structuur 
– meer buiging aan de uiteinden. Dit zorgt 
ervoor dat ze nog beter boven blijven in de 
zachte poedersneeuw.

SALOMON
S/FORCE TI 80 PRO

Testresultaten Een zeer sportieve en 
uitgebalanceerde ski, die ook op harde 
pistes rustig en stabiel zijn weg volgt. Met 
een beetje kracht en druk, doet hij precies 
wat je wil. Perfect model voor sportief 
ingestelde wintersporters die ook graag 
snelheid maken in het terrein.

TYPE SKIËR

Beginner

Genieter

Allrounder

Sporter

Racer

•  Adviesprijs: 799,99 Euro
•  Lengte/Testlengte: 163,170,177,184 cm
•  Taillering/Radius: 128-80-112 mm/  

16 m bij 177 cm

EIGENSCHAPPEN

Traag Speels

Wendbaarheid

Beperkt Veel

Stabiliteit

Veeleisend Vergevingsgezind

Karakter

Weinig Veel

Grip

Moeizaam Makkelijk

Stuureigenschappen

HEAD
KORE 85 X

Testresultaten Een ski voor actieve 
skiërs met een voorkeur voor middelgrote 
en langere bochten. Geen allemansvriend. 
Hij vraagt regelmatig om wat concentratie 
en druk. Je kunt er ook goed mee 
rutschen en driften. Zijn kwaliteiten komen 
vooral naar voren in wat zachtere sneeuw.

TYPE SKIËR

Beginner

Genieter

Allrounder

Sporter

Racer

•  Adviesprijs: 600,00 Euro
•  Lengte/Testlengte: 156,163, 170, 177 cm
•  Taillering/Radius: 130-87-110 mm/  

16 m bij 177 cm

EIGENSCHAPPEN

Traag Speels

Wendbaarheid

Beperkt Veel

Stabiliteit

Veeleisend Vergevingsgezind

Karakter

Weinig Veel

Grip

Moeizaam Makkelijk

Stuureigenschappen

FISCHER
RC ONE 82 GT

Testresultaten Sportieve ski die goed 
aangestuurd moet worden. Voelt zich het 
best binnen de beschreven draaicirkel. 
Hier ligt hij comfortabel en stabiel. Met 
een beetje kracht stuur je hem precies 
door de middelgrote en langere bochten. 
Goed voor sportieve skiërs die er helemaal 
voor gaan.

TYPE SKIËR

Beginner

Genieter

Allrounder

Sporter

Racer

•  Adviesprijs: 599,99 Euro
•  Lengte/Testlengte: 157,166, 173,180 cm
•  Taillering/Radius: 127-82-112 mm/  

17m bij 180 cm

EIGENSCHAPPEN

Traag Speels

Wendbaarheid

Beperkt Veel

Stabiliteit

Veeleisend Vergevingsgezind

Karakter

Weinig Veel

Grip

Moeizaam Makkelijk

Stuureigenschappen

NORDICA
DOBERMANN SPITFIRE 80 RB FDT

Testresultaten Breed inzetbare ski met 
sportieve genen. Vraagt van de skiër 
duidelijke leiding. Onder die voorwaarden 
voelt hij betrouwbaar aan en laat zich 
mooi en precies door de bochten skiën. 
Een goede ski voor sportievelingen die het 
liefst op de piste blijven.

TYPE SKIËR

Beginner

Genieter

Allrounder

Sporter

Racer

•  Adviesprijs: 799,99 Euro
•  Lengte/Testlengte: 156,162,168, 174, 

180 cm
•  Taillering/Radius: 130-80-110 mm/  

16 m bij 174 cm

EIGENSCHAPPEN

Traag Speels

Wendbaarheid

Beperkt Veel

Stabiliteit

Veeleisend Vergevingsgezind

Karakter

Weinig Veel

Grip

Moeizaam Makkelijk

Stuureigenschappen
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Lekker naar 
de sneeuw met 

je viervoeter

Met de hond op wintersport

Van een wandeling buiten tot elk uur een 

kamerbezoekje: Hotel Almfrieden biedt een 

allround service voor viervoeters.
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dat het winterlandschap van de 
Chiemgauer Alpen zich uitstekend 
leent voor winterwandelen. Wie voor 
zijn skivakantie per se naar Duitsland 
wil, kan ook naar de Arabella-hotels in 
Spitzingsee of Lenggries. Ook het hon-
densporthotel Wolf in Oberammergau 
is een populair adres bij honden-
eigenaars.

Bekroonde 
Oostenrijkse hotels
Vlakbij het skigebied Hochzillertal-
Hochfügen vind je het derde vriendelijk-
ste hondenhotel van Europa: Hotel 
Magdalena. Terwijl de baasjes zich uit-
leven op de latten, geniet de viervoeter 
van de opvang door getraind hotelper-
soneel. ’s Avonds gaat iedereen samen 
dineren en terwijl Woef zich tegoed doet 
aan vers vlees, genieten zijn baasjes van 
het uitgebreide buffet. Hotel Almfrieden 
ligt dan weer in het sneeuwzekere Ski 
Amadé, meer bepaald in Ramsau am 
Dachstein (Steiermark), waar ook toer-
skiën populair is. Hondenoppas is er, op 
afspraak, beschikbaar. En fans van echte 
poedersneeuw zullen blij zijn met Hotel 
Grimming in het Raurisertal (Salzburg): 
het wordt beschouwd als het op één na 
beste hondenhotel van Europa. De 
noordoostelijke oriëntatie van de skihel-
lingen garanderen niet alleen voor de 
gasten dikke pret op de piste, maar ook 
pure freeride fun, terwijl voor de vier-
voeter in het hotel gratis wordt gezorgd. 

Ook hoog aangeschreven: het Gra-
donna Mountain Resort in Kals en het 
Dolomiten Residenz Sporthotel in Sil-
lian (Oost-Tirol), het Riederhof in het 
Oberinntal bij Serfaus-Fiss-Ladis (Tirol) 
en Ortners Eschenhof in de Bad Klein-
kirchheim (Karinthië). 

Zwitserland-fans gaan het liefst naar de 
Gravas Lodge in Vella, bij het skigebied 
Obersaxen-Mundaun (Graubünden). 
In Italië is Hotel Sonja in het Zuid-
Tiroolse Arhntal populair.

Honden en sneeuw
Zorg ervoor dat je hond het ook aange-
naam vindt in de sneeuw; bepaalde 
rassen moet je extra tegen de kou 
beschermen, bijvoorbeeld met een 
hondenjas of -schoenen. Voordat je er 
in de sneeuw op uittrekt vinden hon-
den het insmeren van hun pootjes met 
vaseline, vet of een hertshoornzalf of 
-spray erg fijn. Knip ook de haren op en 
rond de voetzooltjes kort, zodat er zich 
geen ijsklontjes tussen de tenen opho-
pen. Spoel na de wandeling het ijs en 
zout van de poten af met lauw water, 
want als de hond die gaat aflikken kan 
dat diarree of braken tot gevolg hebben. 
En meteen goed afdrogen natuurlijk, 
om verkoudheid of blaasontsteking te 
voorkomen. Let erop dat je viervoeter 
onderweg geen sneeuw eet, maar neem 
lauwwarm water voor hem mee.

Goed voorbereid  
naar de wintersport
Uiteraard moet je al bij het reserveren 
van een hotel de komst van je huisdier te 
melden. Vaak zijn er maar een beperkt 
aantal kamers beschikbaar die voor 
honden ingericht zijn. Dat de viervoeter 
tijdens de autorit naar de Alpen goed 
vast moet zitten in de auto, in een bench 
of met een tuigje, spreekt voor zich. Elke 
hond dient gechipt en gevaccineerd te 
zijn en als hondeneigenaar doe je er 
goed aan om de voorschriften van het 
land van bestemming van te voren te 
raadplegen om onaangename verrassin-
gen te voorkomen. Denk aan verplichte 
aanlijning, een tekenbehandeling of het 
dragen van een muilkorf in de kabel-
baan. In je bagage neem je, naast het 
dierenpaspoort, natuurlijk ook voer, 
traktaties, een voerbak en poepzakjes 
mee. En vergeet zijn hondenbedje, lei-
band, speeltje(s), doeken en eventuele 
medicamenten niet. 

Z o baasje, zo huisdier: er is 
geen hond die na de eerste 
sneeuwval niet vrolijk rond-
springt in de poederzachte 
sneeuw of zijn neus erin 

begraaft. Elke hondenbezitter gunt zijn 
dier deze pret als de volgende winterva-
kantie eraan komt. De hond meenemen 
op wintersport is populair, maar niet alle 
hotels willen jouw harige viervoeter in 
huis. Gelukkig zijn er ook accommoda-
ties die zich hebben gespecialiseerd in 
gasten die hun hond meebrengen. Ze 
bieden allerlei specifieke diensten aan, 
zoals hondenoppas en training. Want 
één ding hebben alle wintersportgebie-
den wel gemeen: skipistes zijn voor 
honden taboe.

Hondenhotels bij de  
skipiste in Duitsland
Onlangs nog werd Landhotel Haus Wal-
deck door het Oostenrijkse vakantiepor-
taal hundehotel.info tot het meest hond-
vriendelijke hotel van Europa verkozen. 
Wintersporters met een hond hebben 
het er helemaal naar hun zin: het drie-
sterrenhotel licht op amper 200 meter 
van het skigebied Mitterfirmiansreut-
Phillipsreut in het Bayerische Wald. Dat 
de hond in de kamer mag blijven maakt 
de accommodatie uitermate geschikt 
voor ski-in/ski-out waarbij je in het hotel 
luncht en nog even een rondje met je 
viervoeter loopt voordat je weer de piste 
op gaat.

Maar niet overal wordt het op prijs 
gesteld dat honden zonder toezicht 
achtergelaten worden. Neem bijvoor-
beeld het Pistenhotel Winklmoos-Son-
nenalm in Reit im Winkl. Hier kunnen 
de baasjes alleen maar om beurten 
gaan skiën. Daartegenover staat echter 

Wie een viervoeter in huis heeft, vraagt zich 
elk jaar weer af: waar gaat de reis naartoe 

komende winter? Als je hond fan van sneeuw 
is, hoef je hem niet achter te laten. De redactie 
zocht naar hotels waar winters genieten met 

het héle gezin goed te organiseren is.

Tekst Almut Otto  
Vertaling en bewerking Jonathan Vandevoorde
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Prettig 
geprijsd

Fantastische 
       plek
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BUDGET-HOTELS

Een nieuwe generatie budget-hotels geeft aan de wintersport 
een nieuwe ‘schwung’. Ze spelen in op trends en behoeften, 
met oog voor lifestyle, authenticiteit én lagere prijzen.  
Voor deze editie selecteerden we vijf opvallende toppers. 

Tekst Anna Rink Vertaling en bewerking: Adri Ulfman 

Foto’s Yaroslav Shuraev/Pexels en via de betreffende hotels 

 EXCLUSIEVE LOCATIE 

1 Cooee alpin Hotels  
(Oostenrijk)

Met de Cooee alpin Hotels geeft de Oostenrijkse ex-prof skiër Rai-
ner Schönfelder zijn concept voor betaalbare wintervakanties vorm. 
Rainer's concept: modern design, hoge kwaliteit materialen, eerlijke 
prijs-kwaliteit-verhouding en dat alles op een perfecte locatie. 
De Cooee alpin Hotels in St. Johann in Tirol en Gosau am 
Dachstein hebben nu gezelschap gekregen van een derde loot in 
Bad Kleinkirchheim. Het ligt direct bij het dalstation van de Kaiser-
burgbahn, aan het einde van de Franz Klammer- afdaling. Schön-
feld hecht grote waarde aan duurzaamheid. Alle kamers zijn 
gemaakt met lokaal gekapt hout en in een functioneel design 
verwerkt, zodat minimaal hout verloren gaat. Het bedrijf produ-
ceert zijn eigen elektriciteit en voedt daarmee ook het oplaadsta-
tion voor de elektrische voertuigen van de eigen organisatie en de 
gasten. Gebruik van sauna, fitnessruimte, een grote opbergruimte 
voor de eigen uitrusting en materialen als ook altijd vers bronwater 
in de kamers zijn bij de prijs inbegrepen, net zoals het ontbijtbuffet 
met verse producten uit de regio.
Prijzen: vanaf €49 per persoon/per nacht, inclusief ontbijt. 

i www.cooee-alpin.com
APPARTEMENTEN  
MET 4-STERREN SERVICE

2 Peaks Place, LAAX 
(Zwitserland)

Het Peaks Place Apartment-Hotel & Spa combi-
neert het comfort van een viersterrenhotel met de 
privacy van je eigen appartement. Een luxe spa 
met zwembad, stoombad en diverse sauna 's, een 
fitnessruimte, 24-uurs receptie, ontbijtbuffet (25 
CHF per persoon) en restaurant (à la carte en 
afhaalservice) behoren tot de voorzieningen. De 
smaakvol ingerichte appartementen hebben een 
woon-/eetkamer en een volledig uitgeruste keu-
ken. Gebruik van het verwarmde skidepot (-stal-
ling) en de shuttle service naar de bergbanen in 
Laax zijn inbegrepen in de huurprijs. 
Prijzen: vanaf 130 CHF (ca. €120) per apparte-

ment voor twee personen en daarmee 65 CHF 

(ongeveer €60) per persoon per nacht.

i www.peaks-place.com



38 SNOW EXPLORER

BUDGET-HOTELS

NIETS MOET, ALLES MAG 

3 Hotel Blü, Bad Hofgastein  
(Oostenrijk)

Met Blü trok de 'urbane' stijl van Bad Gastein naar het nabijgelegen Bad 
Hofgastein. Vrolijke kleuren, moderne kunst en buitengewoon design ver-
welkomen je in het nieuw ontworpen hotel op de historische Kaiser Franz-
Platz. De Blü ziet zichzelf als een "niks moet-zone". Het ontbijt wordt tot laat 
op de dag geserveerd. Als je halfpension boekt, kun je elk moment van de 
dag de hoofdmaaltijd plannen. De spa is op het dak gevestigd. Tot 22.00 
uur kun je in de sauna, in de fitnessruimte en yogaruimte genieten van het 
uitzicht op de Graukoge l, het uitzicht in het Gasteintal en de sterrenhemel. 
Prijzen: vanaf €80 per persoon/per nacht inclusief ontbijtbuffet. 

i www.hotelblue.at 

SPORTIEF EN LAAGDREMPELIG

4 Explorer hotels  
(Duitsland, Oostenrijk)

Met vestigingen in de Duitse Allgäu en in het Oostenrijkse  
Zillertal staan in totaal negen skigebieden net zoveel Explorer 
Hotels ter beschikking van wintersporters. Alle woningen zijn 
klimaatneutraal en hebben eenzelfde signatuur: moderne archi-
tectuur, comfort gericht op sporters en een effectief milieucon-
cept. De kamers kennen een modern design, de spa en de 
fitnessstudio zijn strak en functioneel ingericht en vertonen 
nergens franjes. De lounge is het allesbepalende middelpunt. 
Hier kun je niet alleen in een ontspannen sfeer ontbijten of chil-
len. De Explorer Wall, het 'prikbord', zorgt voor actueel nieuws 
in het betreffende gebied. In de lounge en aan de bar zul je 
ongetwijfeld gelijkgestemden ontmoeten. Elke vestiging heeft 
ook een 'materiaalkamer' of 'werkbank' waar onderhoud en 
eventuele reparaties aan je uitrusting kunnen worden verzorgd. 
Prijzen: vanaf €49,80 euro per persoon/per nacht,  

inclusief ontbijt.

i www.explorer-hotels.com

INSPIRATIE UIT DE NATUUR 

5 Nives, Sulden am Ortler  
(Südtirol)

Grote ramen, natuurstenen muren buiten en houten wand bekleding 
binnen, de meubels gemaakt van lokaal larikshout en de kleuren bruin 
en groen leggen de basis voor de Alpin Natur-stijl. In huis is het motto: 
Alles wat overbodig en/of niet functioneel is, is en wordt weggelaten. 
Iedere gast regelt zijn vakantie naar zijn eigen wensen en behoeften. 
Ontbijt of diner zijn eenvoudig steeds weer actueel en ter plaatse te 
boeken. De prijs is inclusief het gebruik van de sauna en uiteraard het 
spectaculair panoramische uitzicht op het Ortler-massief. Een andere 
eyecatcher is de stijlvolle bar, de langste van Sulden. 
Prijzen: vanaf €39 euro per persoon/per nacht incl. ontbijtbuffet

i www.marlet.com/nives-sulden
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Base
layers
De onderste bovenste besten
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BASELAYERS

D e basislaag houdt de huid 
droog, het regelt de afvoer 
van het transpiratievocht 
over het hele lichaam en 
je voelt het niet of nauwe-

lijks als je bezig bent. De baselayer vormt 
de eerste van idealiter drie lagen tijdens 
de koudere dagen in de winter. De tweede 
laag is de laag die je warm moet houden 
en de derde laag is de beschermer tegen 
wind en andere invloeden van buiten. De 
basis van een goede 'klimaatbeheersing' 
ligt dus bij de baselayer. Als de basis niet 
goed is, kan de rest sowieso niet optimaal 
z'n werk doen.

Wintersport en vooral de intensieve 
sportieve activiteiten die meer van het 
lichaam vragen, stellen hogere eisen 
aan outfits en vooral kleding. Koude, 
wind en het (bevoren) water enerzijds 
en de lichaamswarmte en -vocht 
anderzijds,  komen continue samen en 
'vermengen' zich. Comfort en klimaat-
beheersing staan hierdoor steeds 
onder druk en we doen daarom 
 continu een dringend beroep op onze 
kleding om ons de gewenste 'setting' te 
leveren om optimaal te kunnen 
 presteren en/of te genieten.

Puur natuur
Baselayers van uitsluitend merino wol 
functioneren als een soort airconditio-
ning en zijn bij uitstek geschikt voor 
(hoog) intensieve activiteiten. Verwar-
men of koelen wordt door middel van 
de vochtafvoer gereguleerd.  Kleding-
stukken die tot 99-100% bestaan uit 
merino wol nemen tot 35 procent van 
het eigen gewicht op, zonder dat je er 
iets van merkt. 

Ortovox
De 185 Rock'n'Wool-lijn van Ortovox is 
100 procent van Tasmaanse merino wol 
geproduceerd. Shirts en broeken zijn 
klimaatneutraal en in Europa geprodu-
ceerd. Dankzij de dikte van het materi-
aal, 185 g/m2, is een setje het gehele jaar 
door (intensief) te dragen.

Intelligente kunststof vezels
Wie vaak, snel en veel transpireert is 
vaak beter af met producten die met 
sterkere, synthetische vezels worden 
geproduceerd dan met producten van 
puur natuurlijke vezels. Vooral de 
producten met op 'strategisch' goed 
geplaatste ventilatieopeningen zijn 
dan een aanrader.

Dynafit
Een voorbeeld van dit technisch hoog-
waardige ondergoed is DYNAFIT’s FT 
Dryarn-lijn, waarvoor het materiaal is 
samengesteld uit polypropyleen, poly-
amide en elastaan, (55/41/4%). Vooral 
bij extremere, intensieve sportieve 
activiteiten neemt het nauwsluitende 
en bijna naadloze ondergoed, waarin 
ook antimicrobiële eigenschappen zijn 
verwerkt, het vocht snel op om het 
vervolgens snel af te voeren zonder zelf 
een 'drup' te absorberen.

Falke 
FALKE focust met de Impuls-lijn op de 
kunstvezel polyamide en integreert 
siliconen en 3D gebreide noppen. Deze 
stimuleren bepaalde sensoren in het 
bindweefsel, stabiliseren en stimule-
ren de bloedsomloop.

Experts voorspellen dat het dit jaar de winter 
wordt van de baselayers. Functioneel ondergoed 

voorzien en geproduceerd met state-of-the art 
materialen en technologieën. In variaties van 

natuurlijke tot synthetische materialen. 

Tekst Beate Hitzler Foto’s Ortovox/Adrian Greiter; diverse merkfabrikanten/ 
Nina Rath/Pexels Vertaling en bewerking Adri UlfmanOnder 

goed
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Helly Hansen
De nieuwste baselayer-lijn van HELLY 
HANSEN, H1 Pro Protective, heeft een 
naadloos design, geproduceerd met Lifa-
vezels. De pads beschermen de drager. De 
pasvorm kent een compressie-functiona-
liteit die ervoor zorgt dat het ondergoed 
ook bij het aantrekken van aerodynami-
sche bovenkleding niet wegglijdt of gaat 
schuiven, zodat, de ‘maximumsnelheid’ 
ook niet negatief beïnvloed wordt. 

Löffler
De inmiddels klassieke Transtex-produc-
ten van LÖFFLER hebben met de verbe-
terde Transtex Warm Alpine-lijn een ver-
beterd vochtmanagement dat sneller 
droogt gekregen. De producten worden 
duurzaam, in-house in Ried in Opper-
Oostenrijk geproduceerd.  Daar is 
ook het hoofdkantoor gevestigd.

Odlo
Het specialistische merk ODLO (base-
layers) presenteert met de Blackcomb Eco 
Warm-lijn ook een duurzame productie-
concept. De baselayers zijn tot 96 procent 
geproduceerd met gerecycled materiaal. 
Dankzij de naadloze body mapping, 
gebruik van mesh en inzetstukken zorgt 
het ondergoed als één van de besten voor 
thermische isolatie en een effectief vocht-
management.

Uyn
UYN's Resilyon-baselayer bevat met 
Natex een biobased polyamidegaren dat 
gemaakt is van ricinuszaad in plaats van 
aardolie. Het laat ook nog eens veel betere 
prestaties zien dan een conventionele 
nylonvezel. Uit één stuk gesneden en met 
compressie-delen voorzien, ondersteunen 
shirt en broek de juiste houding en bieden 
ze veel bewegingsvrijheid.

Beste van twee werelden
SALEWA combineert synthetische en 
natuurlijke vezels in de Cristallo Warm 
Alpine Merino-lijn. De Merino Jersey 145 
(78% merino wol, 22% polyamide) is het 
resultaat van een mengproces van speci-
fieke mineralen dat 'response Technology' 
wordt genoemd. Deze slimme mix in 
4-way stretch neemt lichaamswarmte op 
en geeft het terug aan het lichaam in de 
vorm van infrarode stralen.

SALEWA

MINERALEN MIX
Negentig procent natuurlijke vezels, 
gemengd volgens de warmte-regule-
rende Responsive Technology leggen 
de basis voor de Cristallo Warm 
Alpine Merino-lijn, specifiek geschikt 
voor sterk transpirerende sporters. 
Prijzen vanaf €80,00.

ODLO 

RECYCLED 
FUNCTIONEEL
De veelzijdige Blackcomb Eco 
WARM-lijn - met T-shirt met 
lange mouwen, shirt met bivak-
muts, met opstaande kraag, 
halve ritssluiting, lange en 3/4-
broek) -  bevat items die voor 
96% uit gerecyclede syntheti-
sche vezels zijn geproduceerd 
en een anti-geurtjes-bewerking 
hebben gekregen.
Prijzen vanaf €84,95.
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ORTOVOX

PUUR NATUUR
185 Rock'n'Wool, met lange/korte mouw, 
en lange broek, gemaakt van 100%  
Tasmaanse merino wol, zorgen bij een 
maximaal breed temperaturenspectrum 
voor optimale condities. De produxten 
hebben het eigen, Ortovox Wool Promise 
certificaat waarbij ook de CO2-uitstoot 
wordt gecompenseerd. 
Prijzen vanaf €99,95.

CRAFT 

EXTREEM ACTIEF 
De nauwsluitende, zeer elastische Active 
Extreme X-shirts en broeken zijn dubbel-
gebreid, hebben mesh-inserts, Coolmax-
Air en zijn gemaakt van gerecycled kunst-
stof dat uit de zee is gevist. 
In maten XS t/m XXL, prijzen vanaf €54,95.

COLUMBIA SPORTSWEAR

KOUDE KILLER
Midweight stretch shirt en tight, gemaakt 
van polyester/elastaan. Deze 4-way 
stretch verzekeren je van warmte op 
ijzige dagen met thermo-reflecterende 
Omni-Heat voering. 
In maten XS t/m XL, prijzen vanaf €44,95.

FALKE

SPANNEND TOT EN MET
Met siliconen, 3D-noppen, strak gesne-
den en massage functionaliteit stimu-
leert het 'Ski Impulse' ondergoed van 
FALKE o.a. bloedsomloop en bindweef-
sel en ondersteunt daarmee spier-
kracht, -controle en de coördinatie.
In maten XS t/m XL, prijzen vanaf €100.
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HELLY HANSEN

WEDSTRIJD NIVEAU
H1 Pro Protective shirt en broek zijn 
geproduceerd met Lifa-vezels. Deze 
vezels zijn het resultaat van de feed-
back die de organisatie ontving van 
de nationale alpine teams van 

Canada. De producten zijn naadloos, 
beschermen, stropen niet op en leve-
ren een positieve bijdrage aan de 
aerodynamica.
Prijzen vanaf €100,00.

LÖFFLER

MODERN KLASSIEK
De shirts en broeken van de transtex Warm Alpine-lijn met een 
nieuwe brei-aanpak zorgen voor een prima vochtregulatie en 
drogen snel tijdens de tussenstops. Geproduceerd in Oostenrijk. 
Maten 32/34 t/m 58/60. Prijzen vanaf €67,99. 

UYN

VEERKRACHT ALS STATE OF MIND
De baselayer stimuleert met gelijkmatige compressie van de  
bloedcirculatie de spiertrillingen. Speciaal geschikt voor intensieve, 
sportieve activiteit bij gemiddelde (winter-) temperaturen.  
In maten XS t/m XXL. Prijzen vanaf €139,00.
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Boots 
& bindingen
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Boots 
& bindingen

Op alle fronten hebben de fabrikanten van skiboots nieuws te 
melden. Zowel wat betreft hun producten voor on-, off-piste  

of tourskiën, als ook de aspecten comfort en functionaliteiten.  
De wintersportbranche heeft vorig seizoen stevige klappen moeten 

incasseren door COVID-19. Dat de verschillende spelers in deze 
industrie in de afgelopen maanden toch zo moedig zijn geweest 

om innovaties in hun producten door te voeren en met  
nieuws aan de vooravond van dit seizoen het toneel te betreden, is 

niet alleen plezierig, maar verdient ook veel respect.  

Tekst Hubert Fehr Foto’s: Head; Nordica/Simon Rainer; Tyrolia (illustraties), 

fabrikanten, iStock Vertaling en bewerking Adri Ulfman
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V eel van de verbeteringen 
en innovaties zijn ook 
echt relevant en bieden 
belangrijke verbeteringen 
qua prestaties en comfort 

voor skiërs. Skiboots die drukpunten 
kennen, oncomfortabel zijn of niet 
steunen daar waar gewenst, zijn niet 
meer van deze tijd. Skiboots kunnen 
standaard, vanuit de fabriek, op allerlei 
manieren aangepast worden aan de 
eigen 'leest' of zijn zo voorbereid op het 
werk van fitters dat ook hier niet of 
nauwelijks belemmeringen zijn om de 
schoenen op maat te laten 'tunen'. 

Wat is nieuw?
GripWalk-zolen zijn inmiddels stan-
daard geworden, waarmee een belang-
rijke stap voorwaarts qua veiligheid is 
gemaakt. Met de FORMULA brengt 
HEAD een nieuwe, zeer sportieve ski-

schoen in twee leestbreedtes, 98 en de 
comfortabelere 100 mm. Doelstelling 
van de ontwikkeling was een verbe-
terde bewegingsvrijheid en directere 
feedback aan de skiër/skiester. Een 
langwerpige toebox maakt de schoen 
voorin stijver en zorgt een stabiele, 
fijngevoeligere overdracht. Omdat de 
voeten, door de pasvorm rond de mid-
denvoet, niet worden ingesnoerd wordt 
de bloedsomloop niet geblokkeerd, 
waardoor ook koude voeten in veel 
gevallen ook passé zijn.

HEAD heeft ook op talloze aan-
passingen wat betreft buitenschaal en 
binnenschoen al voorgesorteerd. De 
Liquid Fit-Technologie kan ingezet 
worden om de ruimte rond enkels en 
hiel op maat af te vullen.

NORDICA heeft met de Speedmachine 
3 een zeer sportieve skischoen in de 

collectie. De basis van de schoen is 
lichter qua gewicht, maar tegelijkertijd 
een zeer stevig frame, uitgevoerd in een 
honingraatstructuur, dat voet en tenen 
met een zachte, flexibele kunststof 
pasvorm 'inpakt'. Nog zachtere kunst-
stof delen op de wreef zorgen voor een 
comfortabele instap. De met kurk 
beklede binnenschoen heeft bij/om de 
enkels verstevigingen, gemaakt van 
EVA-kunststof dat nauwelijks onderhe-
vig is aan slijtage. Schaal en binnen-
schoen zijn volledig aanpasbaar. De 
'flex' van de schacht is met twee schroe-
ven aan de achterkant in drie standen 
aan te passen.

ATOMIC heeft de modellen van de 
legendarische Hawx-serie fundamen-
teel herzien. Het onderste deel van de 
schaal is voorzien van extra verstevigin-
gen, waardoor de overdracht directer 

HEAD Formula 
Comfortabele skiboot. HEAD heeft 
wat betreft buitenschaal en binnen-
schoen al voorgesorteerd op tal van 
aan passings wensen.
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en effectiever is. Atomic intro duceerde 
afgelopen jaar al de Mimic- bin nen-
schoen. Hierin kan rond de enkels, de 
hiel, de kuiten en zelfs de tong van de 
schoen snel en makkelijk middels cor-
recties maatwerk worden geleverd. Dit 
winterseizoen introduceert Atomic als 
onderdeel van het Professional-onder-
steuningsprogramma drie verschil-
lende, relatief volumineuze, tongen. 
Hiermee kan de aansnoering verder 
aangescherpt worden. Een ander high-
light is een nieuw, op comfort gericht, 
schuimproces voor de binnenschoen: 
met een drukpistool wordt alleen 
zoveel schuim geïnjecteerd als echt 
nodig is. De afhankelijkheid van de 
kennis en kunde van de bootfitter 
wordt hiermee verder genivelleerd en 
daarmee verhoogt Atomic de gegaran-
deerde impact en consumenten-
ervaring van haar innovatie. 

Voor toerskiërs is FISCHER's 
 Transalp Pro met z'n voorgevormde, 
thermisch verstelbare, geregen 
 voering een highlight. De comfor-
tabele sluiting over de wreef zorgt 
voor een gelijkmatig verdeelde druk. 

De 80° schacht-flex is erg prettig 
voor de klimtrajecten. 

Nauwelijks veel zwaarder dan de 
FISCHER (1.450 gram versus  
1.250 gram) is de Vanguard van  
LA SPORTIVA die een opmerkelijke, 
interessante schachtconstructie met 
twee asymmetrisch te openen 
 helften. Verder beschikt de schoen 
over alle verwachte en ook 
 benodigde attributen die je van een 
toerschoen van dit premium alpiene 
merk mag verwachten.

Atomic's V³ tongen: 
met drie verschillend 
dikke tongen wil het merk 
het directe contact met 
het scheenbeen verbete-
ren. De overbrenging is 
directer en de rebound 
zou directer en beter zijn. 
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Skibindingen
Skibindingen zijn een cruciale schakel 
tussen skiër en ski’s. In deze categorie 
wordt momenteel duidelijk een innova-
tieslag gemaakt. Vandaar dat we onder-
staande update vooral als een tussen-
balans beschouwen.

De coronacrisis zorgde natuurlijk 
voor een terugslag, omdat de verkopen 
en daarmee de financiële middelen 
stokten en voorraden bij fabrikanten, 
groothandel en detail listen bleven. Zo 
kwam het nieuwe Atomic racemodel 
niet verder dan de inzet bij de wereld-
kampioenschappen; overigens met 
succes! Voor de consumenten zal dit 
nieuwe product pas in seizoen 23/24 in 
de winkel of shop beschikbaar zijn. 

Verbeteringen
Andere fabrikanten besloten om te 
focussen op aanpassingen en/of verbe-
teringen. Een voorbeeld hiervan is het 

Salomon/Atomic-model STH2 MNC 16 
dat voor de bredere allmountain- en 
freeride-ski’s bedoeld is. Een verstel-
baar platform maakt individuele aan-
passing, maatwerk, in de zin van meer 
of minder direct c.q. gedempt contact 
mogelijk. Comptabiliteit met alle soor-
ten zolen, van alpiene tot touring of 
GripWalk is natuurlijk ook een feature 
van deze binding. 

Als een andere ontwikkeling mag de 
Tyrolia-/HEAD-binding JRS (Junior 
Rail System) voor kinderen niet onver-
meld blijven. De binding is licht van 
gewicht en heeft een makkelijk in- en 
uitstap. Zelfs minder behendige kinde-
ren kunnen hiermee ‘uit de voeten’. En 
natuurlijk geldt ook hier de ‘zool-comp-
tabiliteit’. Met deze ski wil men de 
inmiddels al meerdere jaren durende 
dalende trend van het aantal blessures 
bij kinderen blijven stimuleren. 

Voor de meeste kopers geldt dat ze de 
binding beschouwen als integraal onder-
deel van de ski. De binding is echter één 
van de belangrijkste onderdelen wat 
betreft de persoonlijke veiligheid. De 
basis ligt momenteel op de benodigde 
'houd-krachten' van de skiër. Aanpassin-
gen in de constructie die een betere 
absorptie van impactkrachten opleveren, 
zijn dan ook altijd belangrijk en gewenst. 
De marge tussen vasthouden en openen 
(de flexibiliteit, bewegingsvrijheid) 
wordt breder, groter en dat vraagt om 
een nauwkeuriger triggervermogen. 
Product Coördinator Max Schmid van 
bindingen-specialist Marker spreekt in 
dit kader graag, vaak en veel van de 
nieuwe mechatronische binding. Een 
nieuwe naam bij een geheel nieuwe 
technologie. Dat ongetwijfeld ook voor 
een nieuwe categorie producten zal 
zorgen. 

GripWalk
Het GripWalk-symbool wordt 

inmiddels markt-breed ingezet. 

Het laat zien dat de ski ook 

compatibel is voor grof geprofi-

leerde GripWalk-zolen.
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NORDICA Speedmachine 3: 
Het raamwerk is solide, stevig. In 
combinatie met het zachte materiaal 
van de schaal dat hiertussen wordt 
‘gespoten' wint de skischoen 
duidelijk aan comfort. 

De mechatronische binding
Snelheid, druk op de voeten, spierkracht en -spanning in de dijen en de knieën 
worden geregistreerd met sensoren en in een algoritme gecombineerd met de 
individuele persoonlijke gegevens, zoals leeftijd, geslacht, ervaring en vaardig-
heden en gewicht. Het algoritme bepaalt de waarschijnlijkheid van letsel en de 
binding reageert door de triggerdrempel aan te passen (de Z-waarde) of door 
het openen van de binding. 
Spierconditie en kniehoek worden continue via de sensoren die zijn geïnte-
greerd in ondergoed en skibroek gemeten. Overbelasting wordt daardoor 
tijdig gemeten, herkend en doorgegeven aan de binding die hierop direct en 
automatisch reageert en de binding opent.

De intelligente 
en adaptieve 
skibinding



Goldbergh’s XVolant

Vorig winterseizoen was Goldbergh één van de eersten die een zeer stijl   volle 
‘scarf’ presenteerde. Als onderdeel van de stijlvolle outfits waarmee 
Goldbergh elk seizoen voor de dag komt. Dit seizoen heeft het merk een 
hele andere eyecatcher gepresenteerd; een limited edition-ski. Deze Limited 
Edition Goldbergh x Volant Ski's zijn vanaf 4 december 2021 slechts zeer 
exclusief verkrijgbaar bij een beperkt aantal wederverkopers worldwide.   
En … er zijn maar 30 paar beschikbaar voor de verkoop. Voor wie op  zoek is 
naar een echt exclusief, ‘koninklijk’ kerstcadeau!

i www.goldbergh.com
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Gesignaleerd

Vaude’s Elope 3in1 Jacket

Wie veel buiten onderweg is, heeft een jas nodig die modulair aan de 
weersomstandigheden kan worden aangepast. Het Elope Padded Jacket  
van VAUDE combineert waterdicht buitenmateriaal met een warme voering 
van PrimaLoft® Hi-Loft Ultra. Deze van gerecycled materiaal gemaakte jas kan 
je gemakkelijk en compact inpakken, zodat je voorbereid bent op elke 
weersituatie. Daarbovenop zorgen de ventilatieopeningen aan de onderarm 
voor een comfortabel draagklimaat. 

Het Elope 3in1 Jacket is water- en winddicht, houdt je warm en voldoet aan 
de eisen die milieubewuste outdoorliefhebbers aan hun kleding stellen. 

Eigenlijk zou deze jas zelfs de naam Elope 4in1 Jacket moeten krijgen, want 
deze jas is niet alleen winddicht, waterdicht en isolerend in combinatie  
met de binnenjas; in het Women's 3in1 Jacket zorgen daarnaast inzetstukken 
van Powerstretch voor meer flexibiliteit, terwijl bij het herenmodel warm 
Stormfleece wordt gebruikt. Net zoals zijn Elope Padded Jacket-zusje is de jas 
voorzien van ademende stretch-inzetstukken op de onderarm en hij makkelijk 
op te bergen in de geïntegreerde zakken. De Elope 3in1 is trouwens volledig 
duurzaam vervaardigd: zelfs de isolerende binnenjas is voorzien van een 
ecologisch én sneller drogend alternatief voor traditionele dons. 

i www.vaude.com

Funktioneel Chic met ReneRosa

Evi Sachenbacher-Stehle, Duitse biathlete en 
langlaufprofessional, heeft samen met 
fabrikant ReneRosa een indrukwekkende 
collectie ontwikkeld. Dit keer eens geen 
freeride of freestyle maar langlaufen, biking 
en running als functionele achtergrond en 
topdesign als doelstelling. 

ReneRosa, die in het assortiment meerdere 
branded items aanbiedt heeft in de shop 
meerdere producten die het ‘aangluren’ 
meer dan waard zijn ‘  ’

i  www.renerosa.de
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Adel
verplicht

Gastein, gelegen in het Salzburgerland, ademt stijl en luxe; van oudsher al.  
De reputatie en historie zijn gefundeerd op de geneeskrachtige, radon bevattende 

bronnen, waar ook de groten der aarde al meer dan honderd jaar op afkomen. Het 
water uit de bronnen wordt gebruikt in baden en wordt ook gedronken. Met behoud 

van deze oude klassieke waarden en stijl heeft Gastein zich de laatste jaren 
ontwikkeld tot een modern centrum van cultuur en sport. Waar nostalgie zeker niet 

het enige is wat hier stemming en sfeer bepaalt. 
Tekst Adri Ulfman Foto’s Gasteinertal Tourismus

Noblesse 
Oblige 

Gasteinertal Tourism
us Gm

bH

Oostenrijk
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 OOSTENRIJK Gasteiner

D e drie dorpen in het 
 Gasteinertal - Bad 
 Gastein, Dorfgastein en 
Bad Hofgastein - hebben 
elk hun eigen karakter. 

Het historische Bad Gastein oogt als het 
‘Monte Carlo van de Alpen’. De Belle 
 Epoque gebouwen, ligging en sfeer; alles 
ademt een zeker grandeur uit. Hier heeft 
luxe, stijl en rijkdom zich vroeger heel 
goed gevoeld. Die uitstraling is er anno nu 
zeker nog, maar alles is nu wel veel 
 toegankelijker en laagdrempeliger. 

Bad Hofgastein staat gelijk aan 
 wellness. Het is een echt kuuroord 
waar ontspanning, verwennerij van 
lichaam en geest centraal staan.  

Dorfgastein is het dorp voor de 
actieve sporters. In de zomer vooral 
het domein van bergwandelaars, 
 klimmers, mountainbikers en 
 paragliders; nu in de winter een 
 uitgelezen plek voor backcountry-
skiën, sneeuwschoen-wandelaars en 
langlaufers. 

Wie denkt dat de dorpen ver uit elkaar 
liggen… niet dus. Het zijn meer onder-
ling verschillende, naast elkaar gelegen 

    Schloss -
almbahn  
het pronkstuk 

van de af gelopen 
jaren

Gasteinertal Tourism
us Gm

bH, w
w

w.oberschneider

Gasteiner Bergbahnen AG; M
arktl Photography



SNOW EXPLORER 53

OOSTENRIJK Gasteiner 

buurtschappen, dan afzonderlijke 
bestemmingen. En dus is het goed 
mogelijk om hier veel verschillende 
activiteiten te combineren. 

Skiën in Gastein 
Piste-skiën? Ja, dat kan zeker in Gas-
tein. In vier gebieden verdelen in totaal 
41 liften ruim 83.000 bezoekers per 
uur over 210 kilometer pistes, gelegen 
vanaf 835 meter hoogte tot 2.686 meter 
hoogte.  

Hier kun je het pronkstuk van de 
investeringen en innovaties van de 
afgelopen jaren bewonderen: de 
Schlossalmbahn. Qua architectuur 
werkelijk een beauty, maar ook qua 
techniek een hoogstandje. Elke gondel 
brengt tien personen in krap tien 
minuten naar 1.200 meter hoogte. 

In het Schlossalm-Angertal- 
Stubnerkogel skigebied is ook een 
Snow- en Funpark aanwezig. Hier kun 
je free-skiërs/-boarders aan het werk 
zien. En gastheer Gasti verwelkomt 
hier graag de kleine(re) gasten. Boven 
op de Stubnerkogel in Bad Gastein is 
de hangbrug een heuse landmark. 

Deze is 140 meter lang en helemaal 
open. En met dat beetje wind van 
 vandaag zorgt het staal en de hoogte 
voor een bijzonder gevoel bij het 
 ‘traverseren’. 

Abseits van de piste 
Sportgastein, in het National Park 
Hohe Tauern is een prachtige setting 
voor allerlei off-piste activiteiten. Op 
sneeuwschoenen of met langlauf-ski’s 
kom je op zeer bijzondere plekken. 
Zeven verschillende loipes en 1.500 
hoogtemeters maken de loipes tot 
interessante uitdagingen. En wie eens 
wat anders wil kan bijvoorbeeld met 
een hondenslede op pad gaan. Of gaan 
ijsklimmen! 

Evenementen 
Sound Snow Gastein, de sportieve 
Snowboard World Cup en het Red Bull 
Playstreets Freeride evenement zijn 
hoogtepunten op de evenementen-
kalender. Maar ook kunst staat in de 
winterprogrammering. Met Art on 
Snow, een verbazingwekkende selectie 
van buitengewone sneeuw- en 

 ijssculpturen en Snow Jazz biedt 
 Gastein ook wat dit betreft een gevari-
eerd programma aan. 

Verwennerij  
De historische Heilstollen zijn natuur-
lijk an sich een bezoek meer dan 
waard. In de Thermen kunnen bezoe-
kers totaal ontspannen; wellness Pur! 
En ook je smaakpapillen kunnen in dit 
gebied heel goed aan hun trekken 
komen.  

Bijvoorbeeld in het Valeriehaus. Hier 
wordt gekookt volgens de recepten en 
menu’s van sterrenkok Johanna Maier. 
Zij ziet telkens weer kans om traditio-
neel en nieuw, regionaal en kosmopo-
litisch samen te brengen in gerechten 
en menu’s. Haar adagium: ‘Liebe, 
Glück und Lebensfreude gehen durch 
den Magen’. In het Valeriehaus weten 
ze dit tot in ultieme perfectie op en aan 
tafel te concretiseren. Bekijk de ver-
schillende recensies maar eens en je 
zult zien dat hier een speciale ervaring 
voor je klaarligt! 

 
i www.gastein.com

M
arktl Photography
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Go Green
Duurzaam de natuur beschermen

Teksten: Anna Rink, Anika Bichlmeier Vertaling en bewerking Jonathan Vandevoordez

Fotos: Photoart Reifmüller, NordicFocus/Manzoni, Tirol Werbung, Maier Sports

Skiën met een  
kleine voetafdruk
In skigebied Axamer Lizum 
(Tirol) zweven wintersporters 
op 100 procent groene stroom 
naar de pistes.
Skiërs die hun bochtjes trek-
ken tussen Birgiszköpfl, Plei-
sen en Hoadl hebben een 
minimale ecologische voetaf-
druk. De stroom voor de tien 
kabelbanen en liftjes, die zo’n 
40 kilometer pistes ontsluiten, 
krijgt Axamer Lizum van het 
bedrijf Tiroler Wasserkraft AG 
(TIWAG). De stroomprodu-
cent werd in 2019 door de 
landelijke keuringsinstantie 
TÜV Austria gecertificeerd als 
leverancier van 100 procent 
groene stroom. Een meetin-
stallatie ziet erop toe dat de 
TIWAG het skigebied in de 
achtertuin van Innsbruck van 
uitsluitend CO2-vrije energie 
uit waterkracht en andere 
groene stroombronnen voor-
ziet. Ook tijdens de pauze in 
het panoramarestaurant 
Hoadl-Haus houden winter-
sporters hun ecologische 
voetafdruk beperkt: het ener-
giezuinig gebouw haalt zijn 
stroom uit een zonnekracht-
centrale van 60 vierkante 
meter oppervlakte en uit rest-
warmte. 

i www.axamer-lizum.at

Tirol op weg naar duurzaamheid
De doelstellingen die Tirol voor de 
toekomst stelt zijn ambitieus: een hoge 
mate van duurzaamheid, milieuvriendelijke 
mobiliteit en klimaatneutrale skigebieden.
De Oostenrijkse vakantieregio onder-
scheidt zich met de zogenaamde ‘Tiroler 
Weg’ in de manier waarop het zijn aanpak 
voor duurzame economische, sociale en 
milieuverantwoorde ontwikkeling van het 
toerisme vormgeeft. In 2022 worden offici-
ele standaarden voor duurzaamheid en 
een nieuw Oostenrijks ecolabel, het Öster-
reichische Umweltzeichen, voor bestem-
mingen ingevoerd. Het label is gebaseerd 
op de criteria van het Global Sustainability 
Tourism Council (GSTC-DC) en op de 
Sustainable Development Goals (SDG’s), 
beide speerpunten van de Verenigde 

Naties. Tegelijkertijd heeft Tirol de ambitie 
uitgesproken dat in 2035 het aandeel 
bezoekers dat met het openbaar vervoer 
naar de regio komt van 10 naar 20 procent 
stijgt. Voor het lokale vervoer wil men dat 
tegen die tijd 100 procent van hernieuw-
bare energie gebruik gemaakt wordt. 
Tegen die tijd kunnen wintersporters ook 
alleen nog maar in klimaatneutrale skige-
bieden terecht. In hun voornemen om een 
duurzamere vorm van toerisme te ontwik-
kelen gaat het de Tirolers niet alleen om 
het kopen van CO2-certificaten in het 
buitenland, maar vooral om het ontwikke-
len van daadwerkelijk milieuvriendelijke 
projecten ter plaatse.

i www.tirol.at
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Verantwoorde 
productie

Herstellen in plaats  
van weggooien
In zijn eigen naaiatelier herstelt de  
bekende buitensportfabrikant Maier Sports 
producten die onder de garantie of met  
een gemeld defect door de klanten zijn 
teruggestuurd.
Duurzame kwaliteitsproducten doen het 
beste recht aan het begrip duurzaamheid. 
Het ski- en outdoormerk Maier Sports 
baseert zich op dit principe door maar liefst 
vijf jaar garantie te geven op zijn producten. 
Daarom worden stukken, die nog onder 
garantie vallen of met een defect terugge-
stuurd worden, zo mogelijk niet vervangen 
maar in een eigen naaiatelier gerepareerd. 
Drie opgeleide naaisters vervangen ritsslui-
tingen, herstellen losgeraakte naden, naaien 
knoppen, lussen, sluitingen of bandjes weer 
aan en trekken nieuwe stropkoordjes door 
de gaatjes. Zelfs producten, die hun garan-
tieperiode allang overleefd hebben, probe-
ren ze in hun oorspronkelijke staat terug te 
brengen. En kledingstukken die niet meer te 
herstellen zijn komen niet bij het afval 
terecht: ze worden uit elkaar gehaald en 
bruikbare delen, zoals ritsen, knopen, rie-
men en sluitingen, worden hergebruikt. 

i www.maier-sports.de

Klimaatneutrale 
buitensportkleding
Sportkledingfabrikant Löffler 
compenseert de CO2-uitstoot die 
niet kan vermeden worden met een 
windenergieproject in Bulgarije.
Al jaren haalt de Oostenrijkse  
fabrikant in zijn productiecentra 
stroom en water uit hernieuwbare 
bronnen. Met de overstap naar 
LED-verlichting en een energie-
efficiënte nieuwe fabriek voor 
dochterbedrijf Löffler Bulgarije zijn 
verdere stappen gezet in de reduc-
tie van CO

2
-uitstoot door het 

bedrijf. Vanaf nu wordt de onver-
mijdbare uitstoot van CO

2
 via een 

uitgekozen, volgens de verified 
carbon standard gecertificeerd 
windenergieproject in Bulgarije 
gecompenseerd. Door alle uitstoot 
te compenseren is de functionele 
kleding die Löffler maakt volledig 
klimaatneutraal te noemen. Daar 
bovenop worden gerecyclede mate-
rialen gebruikt. Bijvoorbeeld in de 
Hooded Jacket Speed. Adviesprijs:  
€ 179,95 Euro. 

i www.loeffler.at 

De hoogstgelegen zonnekrachtcentrale van Europa

Zonnepanelen gelegen op 2.100 meter 
hoogte leveren 75 procent van de totale 
stroom die de kabelbanen verbruiken in 
het skigebied Wildkogel Arena.
Al tien jaar is de Wildkogel-Arena in 
Salzburgerland koploper als het om 
groene stroom gaat. Al in 2010 werd de 
hoogstgelegen zonnekrachtcentrale 
van Europa in bedrijf genomen. De 

zonnepanelen leveren driekwart van de 
stroom die de kabelbanen en liften in 
het skigebied nodig hebben. Het gaat 
om negentien liften die 75 kilometer 
aan pistes bedienen. Als lid van de 
Alpine Pearls – bestemmingen die een 
milieuvriendelijke vakantiebeleving 
nastreven – ligt de focus van de 
gemeente Neukirchen am Großvenedi-

ger op duurzame mobiliteit. Wintergas-
ten kunnen er zonder gedoe met trein 
en bus naartoe reizen en gratis skibus-
sen verbinden de Wildkogel-Arena met 
de skigebieden van Uttendorf en de 
Zillertal Arena. 

i www.wildkogel-arena.at
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Uit de regio

“Over alle bergen”  
in de Salzburger Sportwelt 
De Panorama Link-gondelbaan is de realisatie 
van een lang gekoesterde visie in het hart van 
Ski amadé. Over een lengte van meer dan drie 
kilometer verbindt de ultramoderne kabelbaan 
de skigebieden Flachau, Wagrain, St. Johann, 
Kleinarl Flachauwinkl en Zauchensee op onge-
veer 1.800 meter boven zeeniveau. Winterspor-
ters kunnen dus genieten van 210 aaneengeslo-
ten pistekilometers, die over twaalf toppen en 
door vijf dalen leiden. 

i www.salzburgersportwelt.com 

Zoetekauwen opgelet!

Lolly’s gemaakt van lokale honing op  
2.000 meter hoogte in Serre Chevalier 
(Frankrijk). Afgeleid van de Canadese 
trapppers-traditie worden in deze berghut, 
die 100% ecologisch ‘gerund’ wordt, 
skiërs verwelkomd met ter plaatse en 
instant gemaakte honinglolly’s of marsh-
mallows die op het terras geroosterd  
worden. Mmmmm…

Jong, authentiek en heerlijk
Casual Fine Dining noemen ze hun 
stijl. Jouw redacteur heeft het ervaren 
als absolute topklasse. Zowel het 
eten als de wijnen waren perfect, 
zowel qua samenstelling, bereiding 
als ook de ontvangst en bediening. 
Het team van restaurant Flurin onder-
scheidt zich niet alleen met de wor-
tels in tradities en authenticiteit, maar 

ook met kennis van regionale pro-
ducten en oog voor seizoensgebon-
den ingrediënten. Het jonge team 
zorgt voor verrassende, onconventio-
nele, speelse combinaties, kleuren en 
smaken. Wie in de buurt is of de tijd 
voor vrij kan maken: doen! 

i www.flurin.it
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Zwembad met 
gletsjer-uitzicht
We willen meer ruimte en mogelijkheden om 
op jezelf, met eigen gezin, familie of groep te 
zijn; dat is de trend. De belangstelling voor 
appartementen of vakantiewoningen groeit 
en hotelkamers waarin je ‘eigen ruimte’ 
beperkt is en bijna alles gedeeld moet 
 worden, zijn minder in trek. Het Hotel Tauern 
Spa World in Kaprun speelt maximaal op 
deze trend in. Het 4**** huis herbergt in 
twee, van elkaar gescheiden complexen 
ruim 20.000 m² wellnessruimte met wel 
twaalf (!) verschillende zwembaden. Plus 
tien verschillende sauna’s en stoombaden. 
Ook het hotel-restaurant Lichtblick met een 
met licht overgoten wintertuin is heel ruim 
opgezet, zodat privacy én COVID-afstand 
gegarandeerd zijn. 

i www.tauernspakaprun.com 

De Pitztal Burger
Wie dit seizoen in het Tiroler Pitztal gaat  
wintersporten kan zich alvast verheugen op de 
nieuwe Pitztal Burger. Een absolute nouveauté 
die gemaakt wordt met de beste producten uit 
de eigen regio. En … voor maar € 12,90 
 (inclusief bijgerechten) is deze lekkernij al te 
bestellen. De ‘PB’ is het etalageproduct van 
de recent opgerichte vereniging Pitztal 
 Regionaal, een samenwerkingsverband van 

producenten die gevestigd zijn in het dal. We 
zijn uiteraard benieuwd naar de recensies! En 
wie weet inspireert dit ook andere regio’s om 
de lokale ingrediënten niet alleen in de luxere 
restaurants en gerechten tot uiting te laten 
komen, maar ook in de laagdrempeligere 
restaurants en menukaarten. 

i www.pitztal.com 

Besneeuwd natuur schoon 
in Salzkammergut

De regio aan de voet van de Dachstein 
combineert lange winterwandelingen en 
onvergetelijke piste-ervaringen met culi-
naire hoogstandjes. Het gezinsvriendelijke 
skigebied Dachstein West biedt niet alleen 
sneeuwzekerheid, maar ook puur winter-
plezier; ook buiten de pistes. Maak bij-
voorbeeld een sneeuwschoenwandeling 
naar het uitzichtplatform 5fingers met zijn 
spectaculaire vergezichten op de 2.100 
meter hoge Dachstein Krippenstein. Wed-
den dat je hier nog lang over na zult blijven 
praten?
 
i www.dachstein-salzkammergut.at/ 

erlebnisse/winterurlaub

Nieuw!

Unieke 
belevenissen
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Tignes
Wintersportvakantie-plus

Van alle ski-resorts gaat Tignes traditiegetrouw als eerste open. Een fijn 
vooruitzicht voor de ski-addict die vorig jaar zijn portie sneeuw heeft moeten 

missen. Al vanaf eind oktober kun je hier terecht voor de ultieme winter-
sportbeleving, die heel wat verder kan gaan dan alleen skiën. Er kan van 
alles, maar niks moet! Op reis naar het hart van de Franse wintersport!

Tekst Paul van Bodengraven Foto’s Tignes development

Frankrijk
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 FRANKRIJK Tignes 

slalom of de boekelpiste. En voor de avon-
turier zijn er ook de skiroutes waar je je 
off-piste kunt uitleven. Maar er is meer. 
Hieronder vind je een aantal tips voor 
verrassende activiteiten.

Biken over een bevroren meer
Ruil je lange latten voor een dagje om 
voor een MTB en maak de fotogenieke, 
uitgestippelde tocht tussen Val Claret  
en Lavachet, over het bevroren Lac de 
Tignes.

Probeer de Snowkite
Kitesurfen in de winter, dat gebeurt niet 
vaak! Toch kan je met ingang van dit sei-
zoen deze adembenemende ervaring 
toevoegen aan je to do-lijstje. Onder 
begeleiding van een ervaren ski-instruc-
teur én kitesurfer maak je een panorami-
sche tochten over de bergtoppen en hel-

Voor iedereen
Het skigebied van Tignes (Ski area 
Tignes – Val d’Isère ) heeft 298 kilome-
ter piste, waarvan over 198 km blauwe 
pistes, 75 km rood en 25 km zwart. De 
twee hoogste punten zijn de gletsjers 
Grande Motte en de Pissaillas met een 
hoogte van 3.456. Het grote aandeel 
blauwe pistes maakt het gebied ook 
voor beginners zeer aantrekkelijk.

Haal meer uit je vakantie
Naast alle ruimte op de pistes, met een 
maximaal hoogteverschil van maar 
liefst 1.900 meter vin je in Tignes ook 
een hoop andere activiteiten die je 
skivakantie net dat beetje extra geeft. 
Zo kun je je uitleven in het snowpark, 
halfpipe of een sprong maken op de 
airbag. Of ga de competitie aan en doe 
mee met de boardercross, de mini-

D e Grand Motte gletsjer 
ligt op je te wachten in 
het Franse Tignes. Op 
3.456 meter hoogte, met 
twintig skihellingen en 

zes skiliften kun je hier je “vastgeroeste” 
spieren alvast wat losser maken, als start 
van een hopelijk spannend en lang win-
tersportseizoen. Tignes en het nabijgele-
gen Val d’Isère behoeven natuurlijk geen 
nadere introductie; dit is het mekka van 
de Franse wintersporters en atleten. 
Maar Tignes heeft nog veel meer te 
 bieden dan de goed geprepareerde 
 pistes en een bruisende après-ski. We 
vertellen je er graag meer over, zodat je 
je wintersportvakantie kan verrijken met 
nieuwe ervaringen.

    Tignes 
de ultieme 

winter sport-
beleving
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laten je de Alpiene natuur op een heel 
andere manier beleven.

Dineren op hoog niveau
De smaken van de regio proeven kan 
op heel veel plekken, genieten op het 
hoogste niveau doe je bij Table du 
Panoramic, op 3.032 meter hoogte. Het 

met een Michelin-ster bekroonde res-
taurant ligt aan de voet van de Grand 
Motte gletsjer. Laat je smaakpapillen 
verwennen en geniet naast het heer-
lijke eten en de beste wijnen van het 
fantastische uitzicht. 

i www.tignes.net

lingen, onderweg gebruikmakend van 
je ski’s of snowboard. Voor daredevils? 
Ja, maar een onvergetelijke ervaring.

Geniet van de stilte op een 
elektrische sneeuwscooter
Rondscheuren op een sneeuwscooter 
is fantastisch. Maar als je de herrie van 
de brullende motor achter je kunt 
laten, is het nog veel indrukwekken-
der! Tignes was vorig jaar de eerste 
skibestemming waar de elektrische 
sneeuwbike is geïntroduceerd. En met 
succes, de toerrijders waren zonder 
uitzondering enthousiast! Met een 
topsnelheid van 42 km per uur is het 
allesbehalve een tamme beleving. 

Ice floating: helemaal  
zen in het ijs
Verfrissend mediteren, zonder echte 
kou. Trek een warme en wachterdichte 
suit aan en laat je drijven in een ijs-
wak. Dichter bij de natuur (en jezelf?) 
kun je niet komen. 

Optimaal outdoor
Beleef de natuur en de sneeuw in Les 
Brévières, waar kampvuren branden 
naast authentieke houten hutten. Bijl 
werpen, lasergamen, slee-races en 
andere activiteiten zijn een aange-
name en uitdagende afwisseling en 
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 TSECHIË 

Tsjechië herbergt vele verrassingen, 
waaronder een uitstekend aanbod aan 

wintersportcentra. In de Tsjechische bergen 
zijn uitgebreide ski mogelijkheden, loipes door 
sprookjesachtige bossen en een breed aanbod 

aan accom modatie en activiteiten.

Foto’s David Marvan, Milan Drahonovsky, CzechSpecials

oostelijke regio Moravië, maar de 
bekendste centra bevinden zich in het 
Ertsgebergte, IJzergebergte en Reuzen-
gebergte. Deze bergen, die gemiddeld 
700-1200 meter hoog zijn, worden al 
jaren bezocht door wintersportliefheb-
bers. Veel Tsjechische skigebieden 
liggen vlakbij mooie steden en zijn erg 
interessant voor een ski & citytrip. Het 
mooie kuuroord Karlovy Vary ligt bij-
voorbeeld op een half uur rijden van 
het Ertsgebergte. 

Wintersport in het 
Ertsgebergte
De skicentra in het Ertsgebergte zijn de 
dichtstbijgelegen winterbestemmin-
gen. Het Ertsgebergte vormt over ruim 
150 kilometer de grens met Duitsland 
en het noordwesten van Tsjechië. Hier 
bevinden zich de gemoedelijke skicen-
tra Klíny, Bublava en Plešivec. Het 
grootste skigebied van de regio is 
Klínovec. Samen met het Duitse skige-
bied Fichtelberg biedt Klínovec een 
gezamenlijke skipas aan onder de 
naam InterSkiRegion Fichtelberg-
Klínovec. Met deze pas hebben winter-
sporters bijna 50 kilometer aan piste tot 
hun beschikking. Het nabijgelegen 
skigebied Boží Dar is zeer geschikt voor 
families. De afdalingen zijn heerlijk 
breed en niet steil. Ook is er een par-
cours voor snowtubing. In het Ertsge-
bergte is er ruim 180 kilometer aan 
langlaufloipes met circuits van enkele 
kilometers tot tientallen. 

aal zijn goed betaalbaar. Bovendien kun 
je culinair genieten. Er zijn gezellige 
berghutten met Tsjechische en internati-
onale gerechten voor slechts een paar 
euro. Van stevige wintermaaltijden, vul-
lende soepen tot zoetige broodjes.  

Tsjechische skicentra
De Tsjechische skigebieden zijn ver-
spreid over het hele land, zelfs in de 

  Bereikbaar en betaalbaar
Tsjechië ligt achthonderd kilometer van 
de Nederlandse grens en is met de auto, 
de trein of het vliegtuig uitstekend te 
bereiken. De Tsjechische skigebieden 
zijn voor prijsbewuste vakantiegangers, 
beginners en families met kinderen een 
uitstekende bestemming. Er zijn profes-
sionele skischolen, brede rustige afdalin-
gen en de skipassen en het huurmateri-

Betaalbaar  
genieten 

Winter  
in Tsjechië

Tsjechië
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Skiplezier in het Reuzen-
gebergte
Het Reuzengebergte telt de hoogste 
skioorden van Tsjechië. Je hebt er adem-
benemend panorama’s, gezellige berg-
dorpen en aangename hotels en vakan-
tiehuizen. De aantrekkelijkste 
skigebieden in het westen van het Reu-
zengebergte zijn Rokytnice nad Jizerou, 
Harrachov en Špindlerův Mlýn. De ski-
oorden hebben ruim 20 kilometer aan 
afdalingen, snowparks en verlichte pis-
tes in de avond. Wintersportfanaten 
kunnen in SkiResort Černá Hora – Pec 
maximale sneeuwpret beleven. Met 
slechts één skipas kun je gebruik maken 
van 50 kilometer aan pistes en 50 liften. 
Černá Hora – Pec bestaat uit zes skige-

bieden die met elkaar verbonden zijn 
met afdalingen of met een skibus.  

Genieten buiten de piste
In het Reuzengebergte, maar ook in de 
andere skigebieden, zijn er talloze 
alternatieven voor sneeuwpret buiten 
de piste. De sleeroute van Černá Hora 
gaat door de besneeuwde bossen en is 
bijna 4 kilometer lang. Andere leuke 
activiteiten zijn snowtubing, langlau-
fen, bobsleeën of een tocht met de 
hondenslee. Ontspannen kan in één 
van de vele wellnesscentra of geniet 
van een heerlijk Tsjechische maaltijd 
met pils. 

i www.visitczechrepublic.com

Familiebestemming nummer 1
Lipno is het familieskigebied van Tsje-
chië en ligt in het zuiden van Tsjechië. 
Kinderen kunnen hier hun eerste boch-
ten leren maken en voor gevorderden is 
er een snowpark en zijn er freestyle 
lessen. Skiareaal Lipno biedt bijna 
12 kilometer aan veelal blauwe, brede 
pistes. Bij het gebied is een gezellig 
kidspark, een boomkroonpad en er kan 
geschaatst worden op het Lipnomeer. 
De romantische stad Český Krumlov 
ligt op een half uur rijden van Lipno. 

Skiën en cultuur
De grootste stad in het noorden van 
Tsjechië is Liberec. Liberec ligt aan de 
voet van de berg Ještěd waar een klein 
skicentrum is met tien kilometer aan 
afdalingen. Ještěd is bekend vanwege 
het markante gebouw boven op de top 
van de berg dat van kilometers ver te 
zien is. In de toren bevindt zich een 
restaurant en een klein hotel. Liberec 
heeft een mooi historisch centrum met 
een breed aanbod aan accommodatie 
en attracties. Er is een interactief 
museum, een waterpark, een dieren-
tuin en in de nabijgelegen stad Jablonec 
is een glasmuseum. Op een half uur 
rijden van Liberec ligt skiarena Jizerky. 
Jizerky bestaat uit de drie skigebieden 
Bedřichov, Severák en Tanvaldský 
Špičák. Ze hebben gemiddeld vier tot 
acht kilometer aan piste en richten zich 
vooral op families. Voor de liefhebber 
van langlaufen is er bijna 200 kilometer 
aan loipes in het IJzergebergte. 
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Beleef  
de winter

in Salzburgerland
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Salzburgerland, dat is dé plek voor wintersport pur sang. Al 
decennialang is dit de plek waar je de Alpen in de winter in 

optima forma kunt beleven. Niet voor niets is dit de thuisbasis 
van enkele van de meest bekende alpine-skiërs aller tijden, zoals 

Annemarie Moser-Pröll, Hermann Maier en Marcel Hirscher. 
Vanaf december verandert de natuur in een winterwonderland 

waarin je je sportief helemaal kunt uitleven. En… de 
karakteristieke, zowel traditionele als moderne streekkeuken 

zorgt voor een aangename afwisseling tussen sportieve 
inspanningen en smaakvolle ontspanning. 

Oostenrijk
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 OOSTENRIJK Salzburgerland

Overal sneeuw
21 skigebieden en meer dan 2.700 km 
pistes om te skiën; dat is Salzburger-
land in een notendop. Genoeg om je 
een week of langer te vermaken, zowel 
voor de ervaren wintersporter als voor 
de vakantie-skiër die wil genieten van 
het Alpiene landschap en de geneugten 
van het Oostenrijkse leven. Niet alleen 
sportieve en ervaren skiërs en snow-

boarders voelen zich hier thuis, ook 
minder ervaren skiërs en kinderen 
kunnen hier prima uit de voeten. Daar-
voor zorgen niet alleen de kleine, mid-
delgrote en grote skigebieden, maar 
ook de vele professionele skischolen 
die overal te vinden zijn. De circa 6.000 
ski- en snowboardleraren garanderen 
dat iedereen plezier heeft tijdens het 
skiën.

Altijd wat te doen! 

Twelve Peaks Trophy
Een ‘safari’ van 91,5 km langs de 
beste skipistes, waarin je maar 
liefst 10.000 hoogtemeters puur 
downhill plezier beleeft in het 
mooiste bergpanorama van de 
Alpen. De tour verbindt de mooiste 
bergtoppen, die allemaal zo rond 
de 2.000 meter hoogte liggen. In 
het parcours zijn vier zwarte pistes 
opgenomen, maar die kunnen ook 
omzeild worden, zodat minder 
ervaren skiërs de tocht kunnen 
maken. Iedereen die de tocht 
volbrengt ontvangt een eigen 
trofee.
www.salzburgersportwelt.com,  

www.snow-space.com 

Mozart-week in Salzburg
Je kunt natuurlijk de Flying Mozart 
Gondellift in Wagrain-Kleinarl als 
cultureel hoogtepunt van je vakan-
tie beschouwen, maar voor wie 
ook van de componist zijn muziek 
wil genieten, kan van 27 januari tot 
6 februari tijdens de Mozart-week 
in Salzburg-stad talloze concerten 
in de authentieke bijwonen. 
www.salzburg.info/en/events/

highlights/mozart-week

Freeride-paradijs
Saalbach Hinterglemm Leogang 
Fieberbrunn is een van de meest 
bekende wintersportgebieden in 
Salzburgerland. Het gebied is ook 
een heus mekka voor echte free-
riders. In 2025 vinden hier de FIS 
Wereldkampioenschappen Alpine 
Skiing plaats. Een kennismaking 
met deze hotspot levert daarom 
zeker spannende, mooie beleve-
nissen op.
www.saalbach2025.com

    Kasnockn
Echt heerlijk 

krachtvoer voor 
op de piste!
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Tips van ‘locals’
Inez Reichl-De Hoog woont al meer dan 
30 jaar in Salzburg en kent de regio als 

geen ander. Zij werkt als toeristische gids 
in Salzburg en deelt met ons haar tips 

voor de perfecte wintersportvakantie in 
Salzburgerland.

1 Sneeuwschoenwandelen 
en rodelen

‘Skiën is natuurlijk heerlijk, maar ook 
buiten de piste is zoveel te zien en te 
doen. Mijn tip: maak een sneeuw-
schoenwandeling bij Mittersill. Je bent 
dan wel lekker actief bezig, maar je ziet 
veel meer omdat het niet zo snel gaat. 

Bovendien kun je onderweg lekker 
kletsen, dat lukt bij het skiën niet. En 
als je in deze buurt ben, dan mag je de 
rodelbaan in Bramberg echt niet mis-
sen. Die is 14 km lang en ’s avonds ook 
verlicht. Spannend en heel leuk tege-
lijk. Beneden ga je dan natuurlijk nog 
even een drankje halen en napraten!’

2 De lekkerste lunch:  
Kasnockn

‘Nederlanders hebben het al snel over 
schnitzels met friet als het gaat over het 
eten hier, maar dat is eigenlijk helemaal 
geen wintergerecht. Mijn persoonlijke 
favoriet is de Kasnockn, een gerecht dat 

hier op vrijwel alle menukaarten staat. 
Het bestaat uit kleine knoedels (een 
soort pasta), gebakken ui en gesmolten 
kaas, opgediend in zo’n gezellig gietij-
zeren pannetje, met een verse salade 
erbij. Echt heerlijk krachtvoer voor op 
de piste!’

3  
Salzburg

‘Ik woon hier inmiddels meer dan 30 
jaar, dus ik ken Salzburg van binnen en 
van buiten, zeker ook door mijn werk. 
Het is een heerlijke stad om een dagje 
te bezoeken, ook in de winter als pauze 
in je wintersportvakantie.’ 
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