
Ervaren Nederlandse skileraren komen om
door zware lawine
wintersport oostenrijk
Bij een lawine-ongeluk in het Oostenrijkse Sölden zijn twee Nederlandse
skilerarenzaterdag om het leven gekomen. Vrienden en familie kunnen niet
bevatten dat uitgerekend zij hiervan het slachtoffer werden. ,,Deze jongens wisten
echt wat ze deden. Geen idee wat er is gebeurd.''
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DE HELLING VAN HET RETTENBACH- SKIGEBIED WAAR DE TWEE NEDERLANDERS OM HET LEVEN KWAMEN.
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In Sölden vond afgelopen weekend op de Tiefenbachgletsjer de traditionele Winteropening
plaats, een Nederlands evenement waar importeurs, leveranciers en skifanaten de nieuwste
materialen presenteren en uitproberen. Voor het oog van tientallen Nederlanders
verongelukten Stephan Verheij (39) uit Kaprun (Oostenrijk) en Roy Brink (33) uit Utrecht
toen een lawine ze bedolf bij het afdalen van een zeer steile helling naast de piste. Een 54-
jarige vriend, die ook in de schuivende sneeuwmassa terechtkwam, wist zichzelf op tijd te
redden.

De twee omgekomen mannen leerden skiën op zeer jonge leeftijd en waren sindsdien
gegrepen door de wintersport. Beiden maakten er hun beroep van. Meer dan tien jaar gaven ze
skiles in hun geboorteplaats Soesterberg bij Skicentrum Soesterberg. Eigenaar Stephan
Zoetelief is kapot van het nieuws. ,,Roy ken ik vanaf zijn geboorte. Stephan vanaf zijn 4de. Ik
heb ze allebei zelf nog skiles gegeven. Dit is verschrikkelijk. De vriendin van Roy moet
eerdaags bevallen. Stephan gaf bij mij snowboardles, Roy skiles.'' Vele honderden mensen
hebben leren skiën en boarden bij het tweetal. Stephan woonde in het Oostenrijkse Kaprun,
waar hij zijn leven rond de wintersport had opgebouwd. Roy zou zich volgende week weer
melden bij Zoetelief om skiles te geven.

Zoetelief tast in het duister over de oorzaak. Stephan Verheij was in het bezit van het hoogste
Oostenrijkse snowboard-leraardiploma, het Staatlich. ,,Ze waren zo ervaren. Stephan is een
doorgewinterde professional. Deze jongens wisten echt wat ze deden. Geen idee wat er is
gebeurd.''



Zendertjes
Ze waren ook goed voorbereid met de lawine-airbag en lawinepiepers. Maar de airbag,
waarbij je zou moeten drijven op de voortrazende sneeuw, hielp niet toen ze werden bedolven
door een 60 centimeter dikke en tientallen meters lange wand van sneeuw. Dankzij de
zendertjes werd het tweetal snel gelokaliseerd, maar er lag drie meter sneeuw op ze, het
duurde een uur voor reddingswerkers de twee mannen konden bergen.

Wat hun bezielde is onbekend. Er was vrijdag nog een lawinewaarschuwing gegeven
vanwege de vele verse sneeuw en de wind. Met explosies waren er zelfs lawines opgewekt.
De Nederlandse ski-advocaat Stephan Wijnkamp, die zich in Oostenrijk heeft gespecialiseerd
in ski-ongelukken, noemt de omstandigheden op de gletsjer levensgevaarlijk. ,,Veel verse
sneeuw, harde wind, een lawinewaarschuwing. Alle ingrediënten waren aanwezig. Je moet op
een gletsjer nóóit buiten de piste gaan. De mannen hadden alle moderne uitrusting, maar dat
beschermt je niet als je buiten de piste van een te steile helling gaat en in een gletsjerspleet
terecht komt waar je heel de lawine over je heen krijgt.''

Verheij leefde voor de sneeuw, is te lezen op zijn website. ,,De hele winter ben ik onderweg in
de bergen, als snowboardgids of met vrienden. De ene dag met de lift omhoog, op zoek naar
onverspoorde poeder in het skigebied en de andere dag een meerdaagse splitboardtocht vanuit
een afgelegen berghut, omringd door ruige bergen en maagdelijke afdalingen.'' Hij beklom
bergen om afdalingen te maken waar het hele seizoen nog niemand was geweest. Voor die
uitdaging ging hij zelfs een stukje abseilen niet uit de weg. 'Ze noemen hem hier ook
berggeit', zo valt te lezen op de website van zijn werkgever reisorganisatie Ripstar. Ook Roy
Brink werkte sinds anderhalf jaar voor dat bedrijf. Ze kenden de gevaren. Op de dag dat het
misging, gaf Ripstar in Sölden zelfs nog een clinic lawinepieper zoeken. 'Bedoeld voor skiërs
en boarders met geen tot weinig off-piste-ervaring of mensen die hun zoekskills en kennis
willen opfrissen.'

Grauwe sluier
Arjen de Graaf van de Nederlandse Ski Vereniging zegt dat het ongeval als een grauwe sluier
over Sölden hangt, bijna iedereen kent wel een van de twee slachtoffers. De Alpinpolizei
onderzoekt het ongeval en komt waarschijnlijk vandaag met de bevindingen. ,,Je kunt niet
zeggen: verse sneeuw, wind, dús lawine. Er valt voortdurend sneeuw. Freeriders zoals
Stephan en Roy zijn continu bezig met het minimaliseren van risico's, maar er blijft in de
bergen altijd een restrisico. Alsof je alles goed doet in het verkeer en je aan alle regels houdt
en dan komt die vrachtauto van links.''

Oostenrijkse media kunnen zich niet heugen dat zo vroeg in het seizoen, eigenlijk moet het
nog beginnen, al dodelijke slachtoffers vallen. Vorig skiseizoen vielen 93 doden in de
Oostenrijkse bergen.


