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Op de vragen waarom u juist in 
Oostenrijk een vakantiewoning 
moet kopen en wat de trends in 
deze markt zijn, geeft Rob Feir-
abend van Jäger Bau het antwoord. 

Maikel en Britt de Groot verruilden 
hun werk in Nederland  in 2014 
voor het vrije ondernemerschap 
in het Oostenrijkse Mühlbach am 
Hochkönig. Een portret.

Skizekerheid  en vooral niet te 
veel gedoe, ziedaar de belangrijk-
ste ingrediënten voor een 
gemiddelde Nederlandse winter-
sportvakantie. Maar in reactie 
op de drukbevolkte en overge-
organiseerde skigebieden is daar 
de zoektocht van 50-plussers 
naar onthaasting in exclusievere 
oorden. En ook het verlangen 
van de zogenaamde freeriders 
naar meer authenticiteit lijkt 
een opkomende trend. Een 
uitgebreid verslag voor sneeuw-
liefhebbers.

Nu het karakter van de pure winter-
sportvakantie aan verandering 
onderhevig lijkt te zijn, herleven 
oude tijden in het veelzijdige 
Zwitserse Andermatt.

Een ongeluk zit soms in een klein, 
maar kostbaar hoekje. Specialisten 
van de alarmcentrale regelen de 
juiste zorg voor u en voorkomen 
gepeperde nota’s.
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Bijna 900.000 Nederlanders zullen de komende 
winter afreizen naar bij voorkeur sneeuwzekere 

oorden. Gezinnen volgen voor de ideale 
wintersportvakantie hun hang naar traditie. 

Maar het aantal avontuurlijk ingestelde freeriders 
dat de voorverwarmde skigondel inruilt voor een 
off piste-avontuur groeit. In dit katern leest u alles 
over de cijfers, de trends en de marktbewegingen. 
TerZake duikt in de wondere wintersportmarkt.
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1.015.000
wintersport

vakanties

 OOSTENRIJK 548.000

 DUITSLAND 176.000  FRANKRIJK 142.000

 ZWITSERLAND  76.000

 ITALIË  35.000
 TSJECHIË 13.000
 SCANDINAVIË 18.000

Top 5 
belangrijkste bestemmingsgebieden
X 1.000 WINTERSPORTERS

➊ TIROL (Oostenrijk)
➋ SALZBURGERLAND (Oostenrijk)
➌ SAVOIE (Frankrijk)
➍ SAUERLAND (Duitsland) 
➎ VORARLBERG (Oostenrijk)

Populairste regio’s

OOSTENRIJK
➊ Zillertal 
➋ Ötztal 
➌ Kitzbüheler Alpen 
➍ Salzburgerland

FRANKRIJK
➊ Portes du Soleil
➋ Les Trois Vallées
➌ Espace Killy
➍ Mauriennedal

DUITSLAND 
➊ Sauerland 
➋ Beieren 
➌ Zwarte Woud

ZWITSERLAND
➊ Berner Oberland 
➋ Wallis 
➌ Graubünden

ITALIË
➊ Zuid-Tirol
➋ Trentino
➌ Aostadal

TSJECHIË
➊ Reuzengebergte
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Voornaamste activiteiten

Van families tot 
vrije jongens: hotspots 
voor de lange latten
Van de Alpen tot aan Tirol 
en het Pools-Tsjechische 
Reuzengebergte, TerZake 
duikt in de wereld van de 
wintersporter. Daar waar 
Nederlandse gezinnen 
trouw zijn aan hun bestem-
ming, ruilt een groeiende 
groep freeriders de voor-
verwarmde skigondel in 
voor een off piste-avontuur. 

Al sinds de jaren zestig komt de 
koninklijke familie in het Oosten-
rijkse wintersportoord Lech, een 
traditie die koning Willem-Alexander 
trouw voortzet. Ook zijn onder-
danen blijken zeer honkvast. Oosten-
rijk staat steevast op nummer één als 
wintersportbestemming: ruim de 
helft (54 procent) van de 1 miljoen 
wintersportvakanties gaat richting 
Tirol en andere populaire regio’s, 
blijkt uit de jaarlijkse enquête van 
marktonderzoeksbureau NBTC-
NIPO onder zo’n 11.000 Nederlandse 
wintersporters. 
Afgelopen seizoen was er wel sprake 
van een kleine trendbreuk: Duitsland 
neemt plek twee over van Frankrijk 
als wintersportbestemming. Onder-
zoekster Judith van Delft (25) van 
NBTC-NIPO licht toe: ‘Onze ooster-
buren profiteren van de trend dat 
het aantal korte vakanties en daar-

mee de vakantiefrequentie is toe-
genomen. Het Sauerland snoept 
marktaandeel af van Tirol, het ver-
uit populairste skigebied onder 
Nederlanders. Een verklaring kan de 
aantrekkende economie zijn, waar-
door mensen meer geld hebben om 
uit te geven aan een extra weekendje 
Duitsland.’

Doorslaggevende details
Dat de wintersporter niet voor 
onaangename verrassingen wil 
komen te staan, kan Bert Romani 
(57) beamen. De commercieel 
directeur van de Nederlandse Ski 
Vereniging, die onder meer een 
reisverzekering aanbiedt en de 
online community wintersport.nl 
beheert, zegt daarover: ‘De Neder-
lander wil niet te veel gedoe en hij 
wil ontzorgd worden. We doen elk 
jaar veldonderzoek namens onze 

vereniging en dan vragen we men-
sen naar hun keuzes en ervaringen. 
Zo vroeg ik een moeder in Oosten-
rijk waarom ze al zestien jaar naar 
Hinterglemm gaat, een druk en toch 
wel duur wintersportoord. Haar 
antwoord: Het is toch perfect dat de 
skischool lekker midden in het dorp 
begint? Kijk, daar kan geen enkel 
marketingonderzoek tegenop, want 
in bijna alle 400 skigebieden die 
ik ken begint de skischool midden
 in het dorp, aldus een lachende 
Romani. Het zijn in zijn ogen de 
kleine details die voor Nederlanders 
echt het verschil maken: dat gezel-
lige familiepension of die leuke 
skileraar voor de kinderen.

Skizekerheid
Waar de Nederlander qua locatie 
honkvast is, stelt hij steeds hogere 
eisen aan de kwaliteit, aldus Romani. 

70%
SKIËN

10%
SNOWBOARDEN

1%
LANGLAUFEN

10%
WANDELEN

Uit het ContinuVakantieOnderzoek blijkt dat ook in 2017 het merendeel van 
de wintersportgangers de ski’s onderbindt.

895.000
NEDERLANDERS OP WINTERSPORT

De cijfers

‘De Nederlander wil niet te veel 
gedoe en hij wil ontzorgd worden’

Skizekerheid is 
de belangrijkste 
Nederlandse eis, 
desnoods in de 
vorm van 
kunstsneeuw
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Top 5  
hotspots  
Europa

➊ GERLOS 
(Oostenrijk)
➋ SAALBACH 
(Oostenrijk)
➌ SÖLDEN 
(Oostenrijk)
➍ ST. ANTON 
(Oostenrijk)
➎ VAL THORENS 
(Frankrijk)

Freeride-tips
➊ Neem de nood- 
zakelijke veiligheids-
maatregelen:  
lawinepieper, schep, 
sonde en een airbag
➋ Ga op pad met 
een ervaren gids die 
veel kennis van het 
gebied heeft
➌ Neem bredere 
ski’s voor meer 
drijfvermogen

Top 5  
freeride-
plekken

➊ CHAMONIX 
(Frankrijk)
➋ ST. ANTON 
(Oostenrijk)
➌ ENGELBERG 
(Zwitserland) 
➍  VERBIER 
(Zwitserland)
➎ LIVIGNO 
(Italië)
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Het allerbelangrijkste is de skizeker-
heid, bij voorkeur met echte sneeuw, 
maar dat is geen harde voorwaarde. 
Romani: ‘Mensen willen niet in een 
groene of bruine weide terecht- 
komen. Dan maakt het ook niet uit 
 of er echte sneeuw of kunstsneeuw 
ligt. Als ze maar een lekkere winter-
sportvakantie hebben met volop 
skiplezier.’ 
Romani ontwaart in het boekgedrag 
een aantal voorzichtige trends. Daar 
waar de Nederlandse familie vaak al 
in september of eerder de gangbare 
skigebieden boekt, zoekt de vijftig-
plusser zonder kinderen zijn genoe-
gens in exclusievere oorden, zoals 
Zwitserland en — tot een aantal jaren 
geleden sterk in opkomst — Italië. 
Romani: ‘Het Italiaanse Zuid-Tirol is 
in populariteit gestegen onder de 
oudere doelgroep die wil onthaas-
ten en genieten van een heerlijke 
lunch en een goed glas wijn op de 
bergtop. Dat gaat ten koste van 
Zwitserland, dat sinds de loskoppe-
ling van de Zwitserse frank en de 
euro qua verblijf duurder is gewor-

‘Op sommige plekken is de band met de  
natuur gewoon wat verdwenen en gaan 
mensen op zoek naar authenticiteit’

den.’ Ook de enquête van NBTC-
NIPO bevestigt: horeca en bood-
schappen worden in Zwitserland 
gewaardeerd met een forse 
onvoldoende. 

Op zoek naar avontuur
Een opkomende trend is dat een 
steeds grotere groep mensen op 
zoek is naar een authentieke ski- of 
snowboardervaring en bewuster het 
avontuur aangaat. Met als gevolg  
een groei in het aantal last minute- 
boekingen. Arjen de Graaf (37) weet 
als fervent wintersporter en mede- 
oprichter van freeride-community 
WePowder — motto: ‘Poeder is een 
keuze’ — als geen ander welke kick 
sommige skiërs nastreven. ‘Het 
fenomeen freeride kun je betitelen 
als een gecontroleerd avontuur,’ zegt  
De Graaf. ‘Het zijn door de bank 
genomen mannen tussen de 35 en 
50 jaar met een bovenmodaal 
inkomen of studenten met veel vrije 
tijd die naar de best mogelijke 
skiomstandigheden op zoek zijn.’ 
Volgens hem is het een reactie op de 

drukbevolkte, overgeorganiseerde 
skigebieden met gereserveerde 
parkeerplaatsen en voorverwarmde 
skigondels. De Graaf: ‘Op sommige 
plekken is de band met de natuur 
gewoon wat verdwenen en gaan 
mensen op zoek naar authenticiteit. 
Ze willen zelf die berg oplopen en de 
mooiste plekken uitzoeken om naar 
beneden te skiën. Aan freeriden zijn 
wel risico’s verbonden, vandaar dat 
we freeriders vanuit onze commu-
nity ook uitgebreid informeren over 
de noodzakelijke voorbereiding  
(zie de tips onder aan de pagina).’
Freeriden is zelfs zo populair gewor-
den dat subgroepen de populairste 
freeride-plekken, zoals Chamonix in  
Frankrijk, beginnen te mijden. De 
Graaf: ‘Je kunt het vergelijken met 
Biarritz, dé surfspot van Europa.  
Het is er superdruk. Je moet er 
’s morgens om half acht zijn om als 
eerste door de verse poedersneeuw 
te kunnen glijden. Daardoor zijn 
kleinschalige hotspots als Champex- 
Lac in Zwitserland en het Italiaanse 
Prali in opkomst, waar je ’s ochtends 
nog met een man of vijftig de dag 
begint. We zien de lokale midden-
stand door het opkomende freeride-
toerisme opbloeien.’
Net als alle andere avonturiers lijkt 
ook de avontuurlijke skiër voort- 
durend op zoek naar de perfecte 
plek.  [WS]
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Ondernemen in de sneeuw
Een kantoor te midden van 
de almweiden en in je vrije 
tijd skiën. Maikel en Britt de 
Groot omschrijven hun 
ondernemerschap in Oosten-
rijk als een sprookje, al was 
het niet altijd makkelijk. ‘Spijt 
kun je alleen krijgen van 
dingen die je níet doet.’

‘Het moet niet 
alleen jouw 
droom zijn, 
maar ook die 
van je partner 
en je kinderen’

Carrièreswitch

Eigen baas in het buitenland, het is 
een droom van veel mensen. Maar 
waar het vaak bij dromen blijft, 
zetten Maikel (45) en Britt (39) 
daadwerkelijk de stap. Samen met 
hun kinderen Mike (9) en Mikki (7) 
emigreerden ze in 2014 naar 
Oostenrijk. Hier runnen ze de 
MandlWand Lodge, een huis 
met negen luxeappartementen in 
het Hochkönig-gebergte in het 
Salzburgerland. 
In Nederland was Maikel partner 
bij een groot accountantskantoor 
en beheerde Britt een webwinkel. 
Ze emigreerden naar Oostenrijk 
voor de sneeuw en de bergen — 
beiden omschrijven zichzelf als 
fervente skiërs — maar ook voor 
een mooier leven, met meer tijd 
voor elkaar en voor het gezin. ‘Het 
grootste verschil is het tempo 
waarin we leven. In Nederland is 
iedereen altijd druk: met werk, 
drie of vier afspraken op één dag 
en het weekend volgepropt met 
verjaardagen en andere sociale 
verplichtingen.’ 

Goede voorbereiding
Het is nogal wat, een onderneming 
beginnen in een ander land. Een 
gezonde dosis ondernemerschap 
en voldoende fi nanciële middelen 
zijn belangrijk. Je moet contracten 
tekenen, vergunningen aanvra-
gen, contacten leggen. Daarbij: 
andere gewoonten, nieuwe men-
sen en een ander schoolsysteem. 
‘Daarom is het belangrijk dat je het 

samen doet,’ adviseren Maikel en 
Britt. ‘Het moet niet alleen jouw 
droom zijn, maar ook die van je 
partner en je kinderen.’
Voor kinderen is emigreren 
helemaal een grote verandering. 
‘We beseften dat deze verhuizing 
voor hen het meest ingrijpend zou 
zijn. Op school en in de Kinder-
garten moesten ze zich in het 
begin natuurlijk alleen zien te 
redden.’ Daarom hebben ze Mike 
en Mikki in Nederland bijtijds op 
Duitse les gedaan. Ook zorgden ze 
ervoor dat ze in de eerste weken 
na de verhuizing tijd hadden om 
hun kroost te begeleiden. De 
familie De Groot hamert op het 
belang van een goede voorberei-
ding. ‘We hebben de kinderen er 
vanaf het allereerste begin bij 
betrokken.’
Hoewel: niet alles valt uit te stippe-
len, soms moeten er tussentijdse 
aanpassingen gedaan worden. 

Britt en Maikel vertrokken naar 
Oostenrijk om een hotel te begin-
nen. Maar ze realiseerden zich na 
verloop van tijd dat een hotel 
constant werk betekent, waardoor 
er van tijd voor het gezin haast 
niets zou overblijven. Uiteindelijk 
verlegden zij hun plannen richting 
appartementenverhuur. 

Dromen aanpassen
Het was lastig om hun droom-
scenario bij te stellen, geven ze toe. 
‘We volgden ons hart, maar soms 
moet je een droom bijschaven en 
je verstand de boventoon laten 
voeren.’ Nu zijn ze daar blij om. 
‘We hebben onze werkzaam-
heden, maar houden voldoende 
tijd over voor onszelf en onze 
kinderen.’ Jaag je dromen na, maar 
houd er niet te star aan vast, raden 
ze Nederlanders met eenzelfde 
ambitie aan. ‘Durf je dromen ook 
te veranderen.’ [RvdK]
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‘Vraag naar Oostenrijkse 
vakantiewoningen groeit’ 

In vergelijking met de Nederlandse 
tweedehuizenmarkt valt op dat er 
in Oostenrijk tijdens de crisis geen 
dip is geweest in de vraag naar 
woningen en de prijzen zijn in die 
jaren gestegen. ‘Alleen de vraag 
uit Nederland was tijdelijk sterk af-
genomen,’ zegt Rob Feirabend (57), 
mededirecteur van de toeristische 
vastgoedontwikkelaar Jäger 
AlpinLodges, een dochterbedrijf 
van Jäger Bau. ‘Dat komt doordat 
de vraag vanuit Duitsland en 
Oostenrijk onverminderd groot is 
gebleven en er weinig aanbod is. 
Hoewel er in Oostenrijk op zich 
voldoende ruimte is, is er door de 
bergen namelijk relatief weinig 
bouwgrond. De vraag vanuit 
Nederland neemt sinds een paar 
jaar weer fl ink toe.’ 

Waarom kopen Nederlanders 
juist in Oostenrijk een tweede 
woning?
‘Nederlanders die in Oostenrijk 
een vakantiewoning kopen, zien 
dat in eerste instantie meestal als 
fi nanciële belegging, waaruit ze 
dankzij de huurinkomsten een 
goed rendement halen. Sparen 
levert immers bijna niets op. 
Tegelijkertijd vinden ze het fi jn om 
er zelf enkele weken per jaar — 

zowel in de zomer als in de winter 
— op vakantie te gaan,’ licht 
Feirabend toe, die zelf ook zijn 
hart aan de Oostenrijkse Alpen 
heeft verloren. Hij pendelt voor 
zijn werk al zo’n achttien jaar heen 
en weer tussen Nederland en 
Oostenrijk. ‘Ongeveer 90 procent 
van de mensen die in Oostenrijk 
een tweede woning kopen, is 
meerdere malen in de Alpen op 
vakantie geweest. Oostenrijk heeft 
een gemoedelijke sfeer en de prij-
zen van zowel vastgoed als het 
levensonderhoud ter plaatse zijn 
gunstig in vergelijking tot bijvoor-
beeld Zwitserland. Hoewel de 
huurprijzen in de wintermaanden 
nog steeds beduidend hoger lig-
gen dan in de zomer, ontwikkelen 
en exploiteren we bewust wonin-
gen in gebieden die ook in de 
zomermaanden populair zijn. 
Het zijn vrijwel altijd direct aan de 
skipiste gelegen locaties in de 
regio’s Salzburgerland, Tirol en 
Vorarlberg.’ 

Welke trends zijn er op 
de markt van Oostenrijkse 
tweede woningen?
‘De vraag naar woningen van 
kwalitatief hoog niveau, met veel 
luxe en comfort, groeit. In hun 
vakantie verlangen mensen 
dezelfde kwaliteit als thuis. Zo wil-
len ze een huis met sauna, open 
haard, luxekeuken met alle denk-
bare apparatuur, een wasmachine, 
en dit alles in combinatie met 
centrale voorzieningen als een 
zwembad, massage- en fi tness-
ruimte, restaurant, lounge, bar 
en kinderanimatie. Het project 
in Maria Alm/Zell am See is 
daar een goed voorbeeld van. 

Luxe woningen hebben het hele 
jaar door een betere bezetting 
en toeristen zijn bereid hiervoor 
meer te betalen. Met name nieuw-
bouwappartementen in de prijs-
klasse van 300.000 tot 500.000 
euro worden veel verkocht. 
Kopers fi nancieren die woning 
doorgaans met zo’n  40 procent 
eigen geld en de overige 60 procent 
met een hypotheek bij een Oosten-
rijkse bank. Bij de aankoopprijs 
is overigens alles inbegrepen, 
dus niet alleen het appartement, 
maar ook een plaats in de parkeer-
garage, volledige inrichting plus 
alle bijbehorende faciliteiten en 
centrale voorzieningen. Woning-
eigenaren betalen geen periodieke 
servicekosten.’ [MB]

Zelfs in de crisisjaren nam 
de vraag naar Oostenrijkse 
vakantiewoningen toe. De 
belangstelling  vanuit Duits-
land en Oostenrijk bleef 
groot, terwijl het aanbod 
beperkt is. Rob Feirabend, 
actief in de markt van Oosten-
rijks recreatief vastgoed: 
‘De vraag vanuit Nederland 
neemt nu weer fl ink toe.’

Zorgeloos
Jäger Bau biedt nieuw-
bouwwoningen op toe-
ristisch aantrekkelijke 
locaties aan in Oosten-
rijk en Zwitserland. Het 
concept van Jäger Bau 
is dat huiseigenaren en 
huurders zorgenvrij van 
een recreatiewoning 
kunnen genieten. Dat 
doet de toeristische 
vastgoedontwikkelaar 
door alles van begin tot 
eind te regelen: van de 
aankoop en de bouw 
tot de verhuur en het 
onderhoud van de 
woning. Dat geldt ook 
voor de vergunningen 
en administratieve 
rompslomp. Feirabend: 
‘Wij zijn op de hoogte 
van de wetgeving, 
spreken de taal en heb-
ben goede connecties 
met de lokale en regio-
nale overheden. In 
samenwerking met 
onder andere Landal 
GreenParks zorgen we 
ervoor dat woningen 
het hele jaar door ver-
huurd worden.’

‘Luxe woningen hebben het hele
 jaar door een betere bezetting 
en toeristen zijn bereid hiervoor 
meer te betalen’

Beleggen in Oostenrijk

Rob Feirabend



TerZake | 89 

BIJLAGE VAN ELSML

TerTerT ZerZer akaka ekek
V A D E R D A G

TerZake
W I N T E R S P O R T

A D V E R T E N T I E  F I R S T  P R O J E C T

Op glad ijs
Krijgt u een ongeluk op de piste? 
Dan treedt de alarmcentrale in werking. 
Experts regelen voor u de juiste zorg in 
het buitenland. Maar hoe voorkomt u 
torenhoge rekeningen? 

U zoeft de piste af, maar verliest plotseling uw 
balans. Een valpartij is onvermijdelijk en u breekt 
een been. Terwijl u met de helikopter wordt 
afgevoerd van de piste start bij de alarmcentrale 
van uw verzekeraar de hulpverlening. Zo’n 1.400 
Nederlanders belden vorig seizoen vanuit hun 
wintersportgebied naar de alarmcentrale van 
Eurocross Assistance, een van de alarmcentrales 
die gespecialiseerd zijn in noodhulp aan Nederlan-
ders in het buitenland. Eurocross werkt onder 
andere voor verzekeraars Centraal Beheer en 
Zilveren Kruis. Andere bekende alarmcentrales 
zijn die van de ANWB, SOS International en Allianz 
Global Assistance. Ze zijn opgericht om hulp te 
verlenen aan Nederlanders met een reisverzekering 
in het buitenland. [CS]

Medische noodzaak

Operaties ter plaatse

Niet betalen

Afhankelijk van de afgesloten 
reis- en zorgverzekering beta-
len de alarmcentrales de kos-
ten van behandelingen, vaak 
met een betalingsgarantie van 
de verzekeraar. Toch krijgt 
menig patiënt het verzoek ter 
plekke de creditcard te trek-

ken. Niet doen, stelt Luppino: 
‘Geef ook je creditcard of pas-
poort niet af als betalings-
garantie als daarom gevraagd 
wordt. Wijs op je zorgverzeke-
ringspas met je EHIC-nummer 
op de achterkant.’ De European 
Health Insurance Card (EHIC) 

garandeert de medische 
kosten van ingezetenen van 
de Europese Unie. De EHIC 
voldoet in staatsziekenhuizen. 
Privéziekenhuizen vragen vaak 
om een betalingsgarantie. 
Contact met de alarmcentrale 
helpt bij discussies over de 

betaling. Dat geldt ook bij de 
hulpverlening op de piste. 
Wie geen pas kan tonen, 
moet steeds vaker gelijk af-
rekenen. Zorg daarom dat 
u altijd de EHIC bij u heeft. 
Of neem contact op met uw 
alarmcentrale.

Specialisten in noodhulp

De alarmcentrale behartigt de 
belangen van wintersporters én 
de verzekeraar. Dat is nodig, want 
voor de lokale medische zorg is 
elke gewonde wintersporter een 
bron van inkomsten. Vindt uw 
skiongeluk bijvoorbeeld in Oosten-
rijk plaats, dan wordt u mogelijk 
vervoerd naar een privékliniek. 
In de privéklinieken rond de pistes 
lopen wintersporters niet alleen 
de kans op hoge kosten voor 
medische behandeling. Ook 
worden onderzoeken en behande-
lingen uitgevoerd die niet per se 
nodig zijn. Floriana Luppino (42), 
arts bij Eurocross Assistance, is 
met haar collega’s dan ook alert op 
zogenaamde overbehandeling. 
‘Wintersporters krijgen vaak 
niet-spoedeisende behandelingen 
aangeboden. Denk aan MRI-scans 
of operaties die wij in Nederland 
niet zouden doen, omdat deze niet 
een beter herstel of een betere uit-
komst op langere termijn garande-
ren.’ Laat u zich verleiden tot 
intensieve onderzoeken, dan loopt 
u het risico de kosten zelf te moe-
ten betalen, legt Luppino uit. 
‘Nederlandse verzekeraars vergoe-
den alleen medisch noodzakelijke 
zorg in het buitenland.’

Alarmcentrales als die van Euro-
cross nemen het voortouw in de 
begeleiding van de zorg. Zo kan de 
volgens Luppino belangrijkste vraag 
van de reiziger worden beantwoord: 
Kan ik beter direct naar Nederland 
terugreizen of moet ik instemmen 
met de behandeling die de arts mij 
hier voorstelt? Dat vraagt om een 
zorgvuldige medische afweging, 
zegt ze. ‘Neem de patiënt met een 
bovenbeenbreuk die het liefst naar 
huis wil en niet in Oostenrijk geope-
reerd wil worden. Vliegen met een 
gebroken bovenbeen brengt medi-
sche risico’s met zich mee. Wij advi-
seren in zo’n geval een operatie ter 
plaatse.’ Eurocross houdt gedu-
rende de behandelperiode contact 
met de behandelend arts, helpt met 
eventuele taalproblemen, een moge-
lijk langer verblijf en de terugreis 
van de patiënt en zijn gezinsleden. 
In geval van ernstig letsel kan ook 
een naaste vanuit Nederland wor-
den ingevlogen om bijstand te 
verlenen. 

 >
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Voorgeschoten kosten kunnen 
bij thuiskomst worden gedecla-
reerd bij de verzekeraar. Luppino 
merkt op dat veel Nederlanders 
denken dat hun zorgverzekering 
alle kosten dekt. Dat is een mis-
verstand. Spoedeisende hulp in 
het buitenland wordt binnen de 
basisverzekering vergoed tot 
maximaal éénmaal het Neder-
landse tarief. Maar de werkelijke 
kosten kunnen in het buitenland 
hoger zijn. Dat geldt zeker voor 
de Verenigde Staten, Zwitserland 
en Oostenrijk. Een goede reisver-
zekering met wintersportdek-
king of een aanvullende zorgver-
zekering die de extra kosten 
dekt, is dus cruciaal. Ook voor de 
kosten van het vervoer van 
de piste. Een reddingsactie op 
de piste per speciale brancard 
— de zogenaamde banaan — kost 
al gauw 400 euro. Per helikopter 
kunnen de kosten oplopen tot 
circa 3.000 euro. Luppino: ‘Een 
basiszorgverzekering dekt geen 
gipsvlucht terug naar Nederland. 
Wij adviseren voorafgaand aan 
de reis de verzekering te contro-
leren en een aanvullende winter-
sportverzekering te overwegen 
voor wie die nog niet heeft.’

Bent u enigszins bijgekomen van 
uw valpartij, dan is het tijd om na 
te denken over de terugreis. Stel, 
uw arts is van oordeel dat u met 
uw beenbreuk het beste in Neder-
land verder kunt worden behan-
deld. Is eigen vervoer geen optie, 
dan regelt de alarmcentrale de 
alternatieve terugreis, bijvoor-
beeld per gipsvlucht of ambu-
lance. Soms voldoet een gewone 
lijnvlucht met een extra stoel, 
zodat iemand met een gebroken 
been dit tijdens de vlucht horizon-
taal kan houden. Eventueel vliegt 
medisch personeel mee voor 
de begeleiding. Op het vliegveld 
staat zo nodig passend vervoer 
klaar voor de rit naar huis of naar 
een ziekenhuis.

Afhankelijk van uw reisverzeke-
ring liggen er bij thuiskomst 
facturen in de brievenbus. De 
verzekeraar kan adviseren bij 
het declareren ervan. Dat is geen 
overbodige luxe, omdat sommige 
kosten niet door de zorgverzeke-
ring worden gedekt. Luppino: 
‘Kan een wintersporter na een 
ongeval naar huis, dan vallen de 
kosten voor vervoer onder de reis-
verzekering. Maar wordt iemand 
na aankomst in Nederland op-
nieuw opgenomen in een zieken-
huis, dan vallen deze kosten 
onder een aanvullende zorgver-
zekering. Daar moet dan wel dek-
king voor zijn. Om er zeker van te 
zijn dat de kosten niet voor eigen 
rekening komen, is het dus van 
belang goed verzekerd te zijn.’

● Controleer voor 
vertrek de polis-
voorwaarden.

● Ga niet in zee met 
medische bemidde-
laars ter plaatse. De 
kosten van de bemid-
deling worden niet 
vergoed. 

Meer 
complexe 
ongelukken

● De meest voor-
komende ongelukken 
zijn een breuk van 
het onderbeen, een 
schouderbreuk of 
kniebandletsel.

● Een bekkenbreuk, 
een gescheurde milt 
of een wervelfractuur 
lijken steeds vaker 
voor te komen.

● De ernst van 
het letsel door ski-
ongevallen lijkt de 
laatste jaren toe te 
nemen. Eurocross 
doet hier samen met 
het Leids Universitair 
Medisch Centrum 
wetenschappelijk 
onderzoek naar. 

● Gaat u graag off-
piste? Of wilt u 
helikopterskiën? 
Controleer dan uw 
dekking. Slechts een 
beperkt aantal verzeke-
raars dekt dat binnen 
de wintersportpolis. 

 

● Voorkom dubbele 
dekking. Controleer of 
de dekking van schade 
aan of verlies van 
bagage en uitrusting 
voldoende is. Mogelijk 
is uw uitrusting al 
verzekerd binnen de 
inboedelverzekering.

● Kies een verzekering 
die spoedeisende medi-
sche kosten in het 
buitenland volledig dekt 
en niet slechts een deel. 

● Neem altijd contact 
op met de alarmcentrale 
van uw verzekeraar voor-
dat u kosten betaalt. 

Goed verzekerd op wintersport

Specialisten in noodhulp
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Eind negentiende eeuw was het 
tussen drie historische Alpenpas-
sen gelegen Andermatt een top-
bestemming. Zelfs de Britse konin-
gin Victoria bezocht het dorp. Die 
oude tijden moeten herleven, als 
het aan projectontwikkelaars en 
ondernemers in die Zwitserse regio 
ligt. Met de komst van luxehotels, 
120 kilometer sneeuwzekere ski-
piste, gastronomie van topkwaliteit 
en een hoogwaardig cultureel aan-
bod is het aantal vakantiegangers 
in een paar jaar al met een derde 
gegroeid. De comeback van Ander-
matt is begonnen.
Zo opende in 2013 het Chedi Ander-
matt. Dit was ook een grote symbo-
lische stap, omdat het hotel op de 
plaats staat van het in 1986 
gesloopte hotel Bellevue. Dat hotel 
maakte Andermatt in de belle 
époque al beroemd als kuuroord 
en vakantiebestemming. Het 
Chedi-hotel was het eerste van zes 
nieuwe hotels in het topsegment. 
Hotelketen Radisson Blu opent 

volgende zomer een vestiging in 
Andermatt. Er komen nog honder-
den luxueuze appartementen en 
tientallen exclusieve villa’s. Door 
een verbinding van het skigebied 
met dat van Sedrun heeft Ander-
matt met 120 kilometer piste het 
grootste skigebied van centraal 
Zwitserland. De liften en faciliteiten 
op de piste zijn gemoderniseerd en 
uitgebreid. ‘Net als in andere Zwit-
serse skigebieden zijn wachtrijen 
bij de skilift een onbekend feno-
meen,’ stelt de in Zwitserland 
wonende Guido van Hoogdalem 
(43), die als projectontwikkelaar 
First Projektmanagement in de 
regio actief is.

Unieke ligging
De revival van Andermatt is af te 
lezen aan de toerismecijfers. Vorig 
jaar kwamen zo’n 72.000 vakantie-
gangers naar het dorp, bijna een 
derde meer dan in 2013. De ligging 
maakt het dorp uniek. Vanuit 
Andermatt lopen wegen naar drie 
historische Alpenpassen: de Furka-
pas, de Oberalppas en de Gotthard-
pas. Wie op weg naar Italië weleens 
de fi le voor de Gotthardtunnel 
heeft vermeden en de pas heeft 
genomen, is door het dorp geko-
men. De beroemde Glacier Express 
van Sankt Moritz naar Zermatt, 

Oude tijden herleven in het 
Zwitserse kuuroordstadje 
Andermatt. Ook onder 
Nederlanders geniet het 
centraal gelegen en sneeuw-
zekere wintersportgebied 
een groeiende populariteit.

2 
miljard euro
De drijvende kracht ach-
ter de ontwikkeling van 
Andermatt is de Egyp-
tisch-Montenegrijnse 
ondernemer Samih 
Sawiris. Sawiris is in 
Nederland geen onbe-
kende naam. In 2013 
bracht Samih’s broer 
Nassef chemieconcern 
OCI naar de Amster-
damse beurs. Samih 
Sawiris richt zich met 
zijn bedrijf Orascom 
Development op grote 
onroerendgoedprojec-
ten. Zijn investering in 
Andermatt bedraagt 
zo’n 2 miljard euro.

Comeback

‘Pittige prijzen, 
maar wel 
topkwaliteit’

een van de mooiste spoorlijnen van 
Europa, doet Andermatt ook aan. 
Volgens Van Hoogdalem is het een 
kwestie van tijd voor Andermatt 
zich als moderne Zwitserse winter-
sportbestemming tussen deze 
twee beroemde plaatsen nestelt. 
Het dorp ligt weliswaar in een dal, 
maar nog altijd 1.444 meter boven 
zeeniveau. ‘Maar de pistes gaan tot 
3.000 meter. Het gebied is zeer 
sneeuwzeker.’ Van Hoogdalem 
woont sinds tien jaar in Zwitser-
land en komt geregeld in Ander-
matt. ‘Niet vreemd, het ligt midden 
in Zwitserland.’
Die ligging is interessant omdat het 
karakter van de wintersportvakan-
tie volgens Van Hoogdalem veran-
dert. In plaats van zo veel mogelijk 
tijd in de sneeuw door te brengen 
willen steeds meer vakantiegangers 
tussendoor ook een dagje winkelen 
of een stad bezoeken. ‘Vanuit 
Andermatt ben je in tien minuten 
op de snelweg en binnen een uur in 
Lugano of Luzern. Dat is uniek voor 
een wintersportlocatie.’ Het dorp 
zelf heeft ook een breed cultureel 
aanbod. Zo zijn er samenwerkings-
verbanden met grote festivals. Een 
voorbeeld is het Luzernfestival 
voor klassieke muziek. Musici van 
het wereldberoemde Berlijns Phil-
harmonisch Orkest die vorig najaar 
op dat festival hadden opgetreden, 
kwamen daarna naar Andermatt 
voor een soort minifestival.
Met de luxueuze hotels en het 
culturele en gastronomische aan-
bod zit Andermatt nadrukkelijk 
aan de top van de markt, aldus Van 
Hoogdalem. ‘Met de huidige koers 
van de Zwitserse frank kun je er 
niet omheen — hier verblijven is 
voor mensen die meerdere keren 
modaal verdienen. De prijzen in 
restaurants zijn pittig. Maar daar-
voor krijg je wel topkwaliteit.’ [DO]

Veelzijdig Andermatt 
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