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wat je ‘s avonds wil eten. Zorg bij de 
selectie van je appartement of hotel er
zeker voor dat het dicht bij een skili! ligt.
In theorie lijkt het misschien niet onover-
komelijk om elke ochtend de bus naar je
skistation te nemen, maar de praktijk
leert dat overvolle skibussen en kleine
kinderen slecht samengaan en dat oma
misschien nog wel gezwind de berg af
skiet, maar dat ver stappen met on-
handige skilaarzen een ander paar
mouwen is. 

3. Welk 
skioord?
De keuze van skioord zal je vakantie
voor een groot stuk maken of kraken.
Ga eerst en vooral na wat de speciale
wensen van je familie zijn. Wil opa af en
toe een half dagje wandelen, houdt
oma van langlaufen en kan de jongste
al een volledige dag in de skiles of maar
een halve? Als je dit allemaal in kaart
gebracht hebt, ga je op zoek naar een
skioord- en station dat aan jullie wensen
voldoet. Er zijn honderden skioorden met
allemaal hun eigen karakteristieken, dy-
namiek en doelpubliek, dus je mag ge-
rust kritisch zijn in je zoekproces, tot je de
plek gevonden hebt op maat van jouw
familie. Bekijk ook of jullie allemaal op
dezelfde berg terechtkunnen. Een ski-

3 GENERATIES     OP DE LATTEN

1. Kies je 
bestemming
slim
Je bent gewend om in je keuze
van skiland en -oord vooral reke-
ning te houden met jouw wen-
sen en de noden van je
kinderen. Als dit jaar ook je (schoon-)
ouders van de partij zijn, is het nog be-
langrijker om slim te kiezen. Van de drie
belangrijkste berglanden Frankrijk, Zwit-
serland en Oostenrijk is de laatste vol-
gens onze ervaring het meest geschikt
om aan drie generaties een topvakantie
te bieden. De grote Oostenrijkse skioor-
den combineren de beste skischolen
voor de kids (Nederlands gesproken!)
met prachtige skipistes in alle moeilijk-
heidsgraden voor de ouders én een uit-
gebreid wandel- en langlaufnetwerk
voor oma’s of opa’s die het skigeweld
liever aan zich laten voorbijgaan. 

Volgens touroperators tekent zich duidelijk 
een nieuwe trend af in de wintersport:
koppels trekken steeds vaker met hun 

kinderen én hun ouders naar de bergen. Drie
generaties op de latten dus, dat vraagt om
een test. Hoofdredactrice Famke trok met
kroost en schoonouders naar Oostenrijk, 

en dit zijn haar vijf geboden voor een 
geslaagde skivakantie. 

2. Appartement 
of hotel?
Als je een goede band hebt met je
(schoon)ouders en je kan een week zon-
der veel privacy, dan is een apparte-
ment zeker de beste keuze. Er is sowieso
meer ruimte in een appartement dan
op een hotelkamer, wat voor de kinde-
ren veel leuker is. Daarnaast is het een
pak gezelliger om ‘s avonds als de kin-
deren in bed liggen met z’n allen nog
wat na te praten dan elk op z’n kamer
te gaan zitten. Daarbij komt dat appar-
tementen goedkoper zijn én je zelf kiest >>



148 GOED GEVOEL

oord telt vaak meerdere bergen en als
de baby- of groene piste van de kinde-
ren niet op dezelfde berg ligt als de
snowboard- of zwarte pistes van de
(groot)ouders, vraagt dat ‘s middags en
‘s avonds (te) veel organisatie. 

4. De juiste 
skischool
Elk skidorp telt mistens twee en vaak
meerdere skischolen, ook hier is het be-
langrijk om je op voorhand goed te in-
formeren over de verschillen, zodat je
de juiste keuze maakt voor jouw kids. De
lee!ijd van je kinderen is belangrijk. Als je
bijvoorbeeld een peuter en kleuter hebt,
kies je voor een skischool die ook op-
vang biedt aan de kleinsten die nog niet
kunnen skiën. Ook als je kind al behoor-
lijk kan skiën of misschien zijn of haar eer-
ste pistes met een snowboard wil doen,
vraagt dat speci"eke kenmerken van
een school. Beslis ook of je het belangrijk
vindt dat je kind in het Nederlands les
krijgt, ja of neen. Het lijkt misschien lo-
gisch om op deze vraag ‘ja’ te antwoor-
den, maar onze oudste hee! al zowel in
het Nederlands als in het Duits les gekre-
gen en voor hem maakte dat eigenlijk
niet zo uit. Het feit dat er in de kinder-
opvang van de jongste wel Nederlands
geproken werd, vonden we dan weer

wel belangrijk. Weet ook dat je in Frank-
rijk moeilijk Nederlandstalige monitoren
vindt en ook in Zwitserland is dat geen
evidentie. Het gros van de Nederlands-
talige monitoren trekt naar Oostenrijk,
maar ook hier ben je buiten de school-
vakanties in sommige skischolen niet
zeker. Goed de kleine lettertjes van je
skibrochure lezen is hier de boodschap. 

5. Oma is 
géén babysit
Het is heel erg belangrijk dat jullie op
voorhand over bepaalde zaken goede
afspraken maken. Verwachten mama
en papa dat oma elke namiddag op
de kinderen past? Dan kan je dat beter
eerst duidelijk afspreken, want de kans is
zeer groot dat oma dat toch net een
tikje anders ziet. Ga er trouwens sowieso
niet van uit dat ‘met drie generaties op
skivakantie’ betekent dat je een gratis
babysit meeneemt. Er zijn anno nu nog
heel wat grootouders die nog vrolijk de
pistes afkomen en waarvan je dus echt
niet mag verwachten dat ze hun laatste
jaren van skiplezier opgeven om op
jouw kinderen te passen. Daarbij komt
dat er niks cooler is voor een kind dan
zijn oma of opa in perfecte parallel
voorbij te zien zoeven. 

Praktisch
Logies: Wij boekten via Belvilla het
appartement ‘Margarethenstein IV’
in het Oostenrijkse Kaprun. Dit
ruime, gerieflijke appartement telt 3
slaapkamers en 2 badkamers, en is
echt een aanrader voor een
wintersportvakantie met 2 gezinnen
of 3 generaties. De skilift ligt op
minder dan 5 minuten stappen en
vlakbij zijn er tal van lekkere
restaurants en supermarkten. 

Meer info? www.belvilla.be of
03/808.09.54. Huiscode
Margarethenstein IV: AT-5710-45 of
via www.belvilla.be/AT-5710-45. 
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