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Eerlijk? Het is best een 
grote aanpassing als je 
na jaren van vrijheid blijheid 
op de latten plots voor het 
eerst je kind(eren) meeneemt.
Hoofdredactrice Famke ging 
de uitdaging aan en trok met
twee kinderen van 4 en 5 naar
Brixen im Thale in Oostenrijk.
Dit zijn haar 10 gouden tips
voor een geslaagde 
skivakantie. 

EEN GESLAAGDE 
SKIREIS MET KIDS?
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Zeker, dankzij deze 10 tips!

>>

Boek op tijd
Was je vroeger gewend om je skiva-
kantie pas een maand voor je vertrek
te boeken, begin je nu het best goed
op voorhand te zoeken.  Eind oktober,
begin november is het ideale moment
om je gezinsvakantie op latten vast te
leggen.   Niet alleen kan je zo nog ge-
nieten van de vroegboekkortingen,
die zeker met kids extra meegenomen
zijn, maar zo heb je ook nog de moge-
lijkheid om in het immense aanbod rus-
tig op zoek te gaan naar de ideale
vakantie, aangepast aan de wensen
van jouw gezin. 

Kies een goede 
periode
Kinderen kunnen veel minder goed
tegen koude dan volwassenen.
Daarom is het belangrijk dat je je skiva-
kantie zeker niet te vroeg op het jaar
inlast om te vermijden dat je kroost
met bevroren tenen en een ijspegel
aan de neus op de piste staat.  De
beste periode ligt tussen de krokus- en
de paasvakantie.  Let wel, hoe dichter
bij (of tijdens) de paasvakantie, hoe
hoger het gebied moet liggen waar je
gaat skiën, anders zou het weleens op
een wandelvakantie kunnen uit-
draaien. Kies het best voor pistes
boven de 2.000 meter dan heb je de
beste kans op (goede) sneeuw. 
Als je kinderen nog niet schoolplichtig
zijn, is het !nancieel natuurlijk interes-
santer om buiten de schoolvakanties
te boeken. En het zal dan ter plaatse
ook minder druk zijn. Hou echter ook
rekening met de schoolvakanties van
onze noorderburen én van het land
waar je naartoe trekt, die kunnen de
prijs en de drukte ook beïnvloeden. De
touroperators hebben bijvoorbeeld
reeds aangekondigd dat het een stuk
goedkoper zal zijn dan gewoonlijk om
tijdens de krokusvakantie van 2013 te
gaan skiën omdat België het enige
land is dat dan vakantie hee". Nadeel
van buiten de schoolvakanties te boe-

ken is wel dat het dan vaak minder
evident is om Nederlandstalige moni-
toren te vinden in de skischolen. 

Appartement of hotel?
Zeker met jonge kinderen is het veel
aangenamer om een appartement te
huren dan om op hotel te gaan.  Kin-
deren hebben ruimte nodig om wat te
kunnen ravotten en het is ook veel ge-
zelliger om als gezin samen te zitten in
een gerie#ijk appartement dan een
benepen hotelkamer. Daarbij heb je
als koppel nog iets aan je avond als de
kinderen in bed liggen. En voor de prijs
hoef je het zeker niet te laten want
een appartement is doorgaans goed-
koper. Keerzijde van de medaille is na-
tuurlijk wel dat je zelf voor avondeten
en ontbijt moet zorgen. Maar zo ben je
natuurlijk niet afhankelijk van de locale
cuisine, en maak je klaar wat jij en je
kids lekker vinden. Veel appartemen-
ten bieden trouwens ook een ontbijt-
service aan. 

Kies een kindvrien-
delijk skiland en skioord
Elk belangrijk skiland hee" zijn voor- en
nadelen.  Toch zijn er een aantal door-
slaggevende argumenten om Oosten-
rijk uit te roepen tot heimat van de
geslaagde gezinsvakantie.  Ten eerste
staan de Oostenrijkse skischolen er 
wereldwijd voor bekend de allerbeste
monitors aan te trekken én besteden
ze uitzonderlijk veel aandacht aan de
kleinsten. Daarbij heb je in Oostenrijk
de meeste kans om - ook buiten de
schoolvakanties - Nederlandstalige
monitors en monitrices aan te tre$en.
Er zijn namelijk elke winter honderden
Nederlandse skiprofessionals die naar
de bergen trekken om er les te geven,
en omdat zij vaak ook behoorlijk goed
Duits spreken, komen ze meestal in de
Oostenrijkse scholen terecht. De acco-
modaties zijn er ook vaak ruimer dan
bijvoorbeeld in Frankrijk. Tot slot is er
ook een !nancieel argument om voor

Oostenrijk te kiezen, de skipassen, de
huurprijs van een appartement en het
eten en drinken in de stubes op de pis-
tes zijn gemiddeld een pak goedkoper
dan in Frankrijk en zeker dan in Zwitser-
land. 

Afstand tot aan 
de piste is cruciaal
Kies je logement dicht bij de piste. Dat
lijkt misschien van ondergeschikt be-
lang maar dat is het niet.  De pistes, of
zeker de skischool van de kinderen,
moeten op - redelijke - loopafstand
van je appartement of hotel liggen.
Het lijkt in theorie misschien niet zoveel
moeite om elke ochtend en avond de
skibus of de wagen te nemen, maar
dat is het wél. Denk eraan dat je nu
niet enkel met je eigen ski-uitrusting
sleurt maar ook met deze van je kinde-
ren. Denk er ook aan dat het heel
makkelijk is als mama of papa even
terug naar het appartement kan stap-
pen als kindjelief zijn muts, handschoe-
nen, skipas, skibrik, helm... vergeten is. 

Laat je kind eerst 
al eens oefenen
Uiteraard hee" je kind jouw skitalent
geërfd en zoe" het al van dag één in
parallel van de zwarte piste, maar ga
er even vanuit dat niet het geval is.
Het is belangrijk dat je kids op voor-
hand al eens een voorsmaakje krijgen
van hun eerste ski-avontuur.  Ons land
telt enkele mooie indoor skipistes
(adressen zie praktische kader)  waar
je je zoon of dochter kan inschrijven
voor een kennismakingslesje op de lat-
ten.  Weet wel dat de meeste indoor-
pistes het niet toelaten dat ouders hun
kinderen zélf les geven, dit om onge-
lukken te voorkomen. De bedoeling
van zo’n les is dat kinderen vertrouwd
geraken met het bewegen op twee
latjes maar ook met de sneeuw, de
koude, het vallen enzovoort. Echt een
aanrader om voor je vertrek een
keertje of drie te doen. 
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Blijf uit de buurt
Oké het is zover, de eerste echte ski-
dag is aangebroken. Met ferme tred
trek je met zoon- of dochterlief naar
de skischool, maakt kennis met de
monitor en dan is het moment dat je
hem moet achterlaten, met bibbe-
rende onderlip, klein op grote latten
met allemaal kindjes die hij niet kent
en van wie de meesten misschien
zelfs zijn taal niet spreken. ‘Was dit
wel zo’n goed idee?’, denk je dan.
Ja, dat is het zeker, gewoon nog
eventjes zwaaien en dan zo snel mo-
gelijk uit het zicht verdwijnen.  Kinde-
ren zijn vaak plots een stuk #inker én
gehoorzamer als hun ouders niet in
de buurt zijn.  Dat uit de buurt blijven
geldt trouwens voor de rest van de
halve of hele skidag. Ja natuurlijk wil
je graag weten hoe je kleine spruit
het ervan af brengt op de babypiste
en wil je ook nog tientallen foto’s
maken van zijn eerste ski-avontuur,
toch kunnen we het niet genoeg
herhalen: als je wilt dat je kind 100 %
gefocust is op zijn ski’s en op zijn juf of
meester, Blijf Dan Uit De Buurt. Als je
wilt zien hoe het het doet, zorg er
dan vooral voor dat het jou niét ziet.
Een fototoestel met telelens is dus
aangeraden. 

Haal het maximum 
uit de middagpauze
Ook als je kind een hele dag les
volgt, brengt het de middagpauze
meestal door met zijn ouders (jonge
kinderen bijven op de lage pistes en
komen steeds terug naar de ski-
school). Zo’n middagpauze is voorbij
voor je het weet, dus haal er het
maximum uit. In de eerste plaats
moet je kind natuurlijk eten. Wees
niet te kritisch op wat het eet (het ge-
middelde bergrestaurant is ook geen
Hof van Cleve) maar zorg er wel voor
dat het voldoende eet.  Pasta is altijd
een goede keuze want de trage sui-

kers geven hem de rest van de na-
middag voldoende energie.  Probeer
er wel voor te zorgen dat je spruit nog
even de kans hee" om te spelen en
ravotten in de sneeuw voor hij weer in
de les moet. Zo’n les vraagt veel con-
centratie en inzet, dus het is echt be-
langrijk dat hij tussen de middag
eventjes stoom kan a#aten. Begin 10
minuten voor tijd met het bijeenzoe-
ken van alle skispullen en kleed je
kind weer helemaal aan.  

Op tijd naar bed
Tijdens de vakantie mogen kinderen
meestal een beetje (of veel) langer
opblijven ‘s avonds. Op skivakantie is
dat echter niet zo’n goed idee. Weet
dat de inspanning van het leren
skiën, het vele vallen en weer op-
staan, de sneeuwpret en de koude
ervoor zorgen dat je kind overdag
heel veel energie verbruikt en dus
ook veel energie nodig hee".  Dat
krijgt het enkel dankzij voldoende
nachtrust  en aangezien het  ‘s mor-
gensvroeg weer paraat moet staan
voor zijn skiles, is het belangrijk dat het
op tijd in z’n nestje ligt. 

Halveer je 
eigen skitijd
Tot slot nog een belangrijke tip. Leg je
er op voorhand al bij neer dat je
zeker tijdens de eerste jaren amper
de hel" (of minder) op de latten zal
staan van toen je nog ‘adults only’
ging skiën. Kleuters van 4 en 5 skiën
meestal maar halve dagen dus heb
je maximaal 2 à 3 uur om je eigen
gang te gaan. Maar ook als je kind
heel de dag in de les zit, kom je veel
minder aan skiën toe omdat je niet
ongedwongen het hele gebied kan
afskiën. An sich is dat ook absoluut
geen ramp, bekijk dit echt als een
ideale gelegenheid om samen met
je kids een actieve, gezonde en
vooral erg leuke vakantie te hebben! 

PRAKTISCH 
H LOGIES: Wij boekten via Belvilla
een appartement Bergwelt in Brixen
im Thale (Oostenrijk). Dit ruime, ge-
rie!ijke appartement telt 4 slaapka-
mers en 2 badkamers en is een
echte aanrader voor gezinnen met
kinderen. Er is in het gebouw zelfs
een heus wellnesscomplex aanwezig
wat erg dankbaar is na een actieve
skidag. De skili" ligt letterlijk om de
hoek. 
Meer info? www.belvilla.be of 
tel. 03-808 09 54. Huiscode: AT-6364-80, 
huisnaam: Bergwelt of via
http://nl.belvilla.be/AT-6364-80.

H INDOOR PISTES:
Wil je je kroost al 
een sneeuwgewenning geven, dan
kan dat bij deze indoor pistes:
P Snowvalley in Peer: 
www.snowvallley.be
P Casablanca in ‘s-Gravenwezel:
www.skicasablanca.be
P Ice Mountain in Komen:
www.ice-moutain.com
P Top #t in Middelkerke: 
www.top!t.be
P Snowworld in Landgraaf (NL):
www.snowworld.com


