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SKIËN 
OP MAAT

hoorlijk te verschillen. Check dus op
voorhand waar de skischool juist geves-
tigd is, in welke talen er wordt lesgege-
ven, of de school een hele dag lessen
aanbiedt of enkel in de voormiddag, en
of er eventueel middagopvang is. Vind
je het gezelig om ‘s middags samen met
je kind te eten, weet dan dat er scholen
zijn waarbij dit niet kan, omdat ze in
groep gaan eten. Het zijn allemaal
zaken die je op de verschillende websi-
tes van de scholen terugvindt en waar
je toch even tijd moet voor uittrekken.
Veel van de scholen geven trouwens
korting als je de lessen via internet boekt. 
Ook in Turracher Höhe heb je twee kin-
derscholen, met als grootste verschil dat
ze op zo’n 800 meter van elkaar liggen.
Wij kiezen dus de school die het dichtste
bij onze chalet ligt. 
De jongste van drie krijgt nog niet echt
skiles, maar gaat in de ‘Kids Snow Club’,
waar hij ‘sneeuwgewenning’ krijgt. Zo zal
ook hij tegen het einde van de week op
minilatjes naar beneden kunnen glijden.
De andere drie kinderen worden even
‘getest’ op hun skiniveau en dan inge-
deeld per lee!ijd en niveau. In Turracher
duren de lessen maar tot 13u ‘s mid-
dags, dus in de namiddag zorgen we
zelf voor het entertainment. 

W
e gaan op ski-
vakantie en we
nemen mee: vier
kinderen tussen
drie en zeven
jaar en vier vol-

wassenen, onder wie een langlaufer,
een geoefende skiër, een beginnende
skiër en een snowboarder. We moeten
dus op zoek naar een alles-in-één ski-
oord, maar willen toch de megaskige-
bieden vermijden. Uiteindelijk vinden we
alles wat we wilden en nog veel meer in
Turracher Höhe, een minder bekend ski-
oord in het Oostenrijkse Steiermark. 

WAT MET DE KIDS?
Bij de selectie van je skioord en acco-
modatie moet je in de eerste en belang-
rijkste plaats rekening houden met de
kinderen. En dat vooral voor je eigen ge-
moedsrust en comfort, je wil echt niet
elke ochtend 400 meter stappen tot aan
de dichtstbijzijnde skibushalte om dan
van dochterlief te horen dat ze haar
handschoenen vergeten is. 
Elk zichzelf respecterend skioord hee!
verschillende skischolen voor kinderen,
en deze durven onderling weleens be-

VAN IEDEREEN!
Onderzoek wijst uit dat wij Vlamingen het liefst in groep, met enkele 

gezinnen samen, op skivakantie gaan. Leuk voor de kinderen en 
- vooral - leuk voor de ouders. Maar hoe vind je een verblijf en 

skioord dat op maat is van iedereen? Wij zochten het voor je uit. >>

WAT MET 
DE BEGINNENDE
SKIËR?
Ben je nog een groentje op de latten,
dan zijn er twee zaken voor jou belang-
rijk: de hoeveelheid makkelijke (blauwe)
pistes en de keuze van de skischool. Wat
de pistes betre! is het echt belangrijk
dat je op voorhand goed het aanbod
bekijkt. Er zijn nu eenmaal skioorden die
het walhalla zijn voor de geoefende
skiër, maar waar je als beginner je
benen breekt. Soms is het ook zo dat er
wel enkele blauwe pistes zijn, maar dat
die enkel bereikbaar zijn via rode of zelfs
stukken zwarte piste, dat wil je natuurlijk
ook niet. Dus daarom onze gouden
raad: check altijd eerst het pisteplan
voor je beslist naar welk skioord je gaat. 
De keuze van de skischool is ook cruci-
aal. Waar het voor kinderen niet zo be-
langrijk is of ze in het Nederlands of het
Swahili les krijgen, is het dat voor ons vol-
wassenen meestal wel. In Oostenrijk zijn
de twee ‘voertalen’ in de scholen
meestal Duits en Nederlands (wegens
veel Nederlandse monitoren en moni-
trices). In Zwitserland vind je dan weer
meer Franstalige skileraars en in Frankrijk

... ook. Maar ook als er geen Neder-
landstalige lesgevers zijn, spreken de
meeste Oostenrijkers en Zwitsers wel een
aardig woordje Engels. Naast de taal
zijn, net zoals bij de school voor je kinde-
ren, de ligging en het dagschema be-
langrijk. Check ook hier alle details op
voorhand via internet, zodat je ter
plaatse niet voor onaangename verras-
singen komt te staan. 
In Turracher Höhe vind je in totaal drie ki-
lometer heerlijk lange én brede (belang-
rijk als de bochten nog niet zo goed
lukken) blauwe boulevards, waar elke
beginneling zich veilig een weg naar
beneden kan ‘pizzapunten’. Extra plus-
punt is dat Turracher Höhe op een hoog-
teplateau ligt en dus erg sneeuwzeker is.
Dat houdt in dat je ook als beginneling
op de laagste pistes tot begin mei verze-
kerd bent van voldoende sneeuw. 

WAT MET 
DE GEOEFENDE
SKIËR?
We moeten eerlijk zijn: meestal bieden
de zogenoemde familieskigebieden
zoals Turracher Höhe niet de meest uit-
dagende pistes voor ervaren skiërs.
Maar toch is er van verveling geen
sprake dankzij de drie kilometer zwarte
pistes en de 22 kilometer rode pistes,
waarvan sommige echt donkerrood zijn.
Daarbij komt dat je in het skigebied erg
lange li!en hebt tot ver boven de 2.000



158 GOED GEVOEL

meter, waardoor je als geoefend skiër
echt waar voor je geld krijgt en zeker
niet op een-twee-drie weer beneden
staat. En als de moeilijke pistes geen ge-
heimen meer voor je hebben, tovert Tur-
racher Höhe nog een extra troef uit zijn
mouw: de funslope. Met een totale
lengte van 850 meter is dit de langste
funslope van de wereld! Onderweg kom
je allerlei obstakels, tunnels, jumps en
ander leuks tegen om je adrenaline-
niveau de hoogte in te pompen. Zelfs
de meest ervaren ‘Ik heb alles al gezien
en meegemaakt’-skiër komt er buiten
met een smile van oor tot oor. 

WAT MET DE 
SNOWBOARDER?
De snowboarder is vaak het buiten-
beentje van de groep. Letterlijk, omdat
hij natuurlijk maar één plank hee! in
plaats van twee, maar ook "guurlijk,
omdat hij andere eisen stelt aan een ski-
gebied dan skiërs. Er zijn drie zaken die je
als snowboarder zoveel mogelijk wil ver-
mijden. Ten eerste zijn er de zoge-
noemde smalle weggetjes waar skiërs zo
dol op zijn. Voor een snowboarder is het
erg lastig om op een weg van 1,5 meter
breed bochten te nemen, zeker zónder
ondertussen enkele skiërs van de weg te
maaien. Probleem is dat je zo’n weg
moeilijk op een skiplan kan a#ezen en je
vaak pas ter plaatse ontdekt hoe smal
of breed de pistes zijn. Ten tweede heb-
ben boarders een bloedhekel aan zo-
genoemde ‘plateaus’, platte stukken
tussen twee pistes waar skiërs vrolijk
overheen glijden - meestal met behulp
van hun stokken - maar waar je als
snowboarder meestal in het midden
strandt en de rest pu$end te voet kan
a#eggen. Een geoefend oog kan deze
plateaus wél van een pisteplan a#eiden
en ze zodoende vermijden. Tot slot zijn
snowboarders zelden grote fan van
sleep- o!e ankerli!en. Als je even wat
ontspanning zoekt, is het zeker de
moeite waard om je eens naast zo’n
sleepli! te zetten en de snowboarders te
tellen die er onderweg - op weinig ele-

gante wijze - afvallen. Zo’n ankerli! is
ontworpen door en voor skiërs en zelfs
de ‘pro-boarder’ gaat af en toe tegen
de vlakte. Gelukkig staat het aantal
sleepli!en altijd erg duidelijk vermeld en
kan je ze dus links laten liggen. 
Waar de lords of the board dan weer
wel gek op zijn, zijn de snowparks waar
ze hun skills en kunstjes kunnen oefenen
en demonstreren. Turracher hee! een
groot snowpark met een lengte van 1,5
kilometer. Extra leuk is dat er drie aparte
routes zijn voor beginners, medium boar-
ders en ervaren snowboarders. Zo kan
elke snowboarder zich op haar of zijn
tempo en niveau uitleven op de jumps,
waves, boxen en rails. 
Wil je graag snowboardles, check dan
zeker weer op voorhand de site van het
skioord, zodat er zeker - zoals in Turra-
cher - een aparte snowboardschool
aanwezig is. 

WAT MET DE 
LANGLAUFER?
In dit gebied is de langlaufer koning. Je
vindt hier wel 25 kilometer aan langlauf-
loipes verdeeld over vier prachtige trails,
waarvan de Turracher See de kortste is
(1,8 kilometer). Deze loipe gaat hele-
maal rond het meer, biedt een prachtig
zicht op Turracher en is dus een ideale
manier om kennis te maken met het ge-
bied. Voor de mooiste vergezichten kom
je met de Hochmoor loipe (3,7 kilome-
ter) op 1.861 meter en daar is het echt
alleen jij, de natuur en de sneeuw. Voor
het gebruik van de langlaufpistes heb je
trouwens geen skipas nodig, dus het is • 
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OOK ZIN 
GEKREGEN? 
Verblijf: wij boekten ons verblijf bij
Belvilla, alle info vind je via
www.belvilla.be 
(huiscode AT-8864-38). 
Prijzen: skipas (zes dagen): ! 222
(volwassenen), ! 111 (kinderen
vanaf zes jaar), kinderen onder de
zes hebben geen skipas nodig.
Skilessen: zowel de Kids Snow Club, 
de skilessen van de vier kinderen, de
skilessen van de volwassenen, als
deze van de snowboarder kosten 
! 150 voor zes dagen. 

een goedkope manier om de mooiste
plekjes van je skigebied te ontdekken. 

WAT MET 
JE VERBLIJF?
We logeren in een prachtige houten
chalet in het Alpenpark, vlakbij het ski-
gebied. De chalet biedt ons de moge-
lijkheid om optimaal van elkaars
aanwezigheid te genieten en is met z’n
vijf slaapkamers en drie badkamers
zeker ruim genoeg om aan elk gezin vol-
doende privacy te bieden. Het grootste
voordeel ten opzichte van een hotel is
natuurlijk dat je ‘s avonds als de kinde-
ren in bed liggen gezellig met de vol-
wassenen in je ‘eigen’ living kan
samenzitten. Dankzij onze privéskiber-
ging, sauna én een geweldige ontbijt-
service hee! deze formule voor ons in dit
gezelschap alleen maar voordelen. 


