
Bakken met sneeuw, lezen 
voor de openhaard en 

warme chocolademelk. In 
� lms heeft de winter vaak 

iets magisch, maar in real life
valt het soms een beetje 

tegen. Tenminste, wel voor 
deze lezeressen…

TEKST RENÉE BROUWER
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‘MIJN BEEN LAG NAAST MIJN HOOFD’
WENDY: “Met mijn vriendengroep ging ik skiën in Frank-
rijk. Na de eerste afdaling wilden we met de lift iets verder 
naar boven, maar een van mijn vrienden had nog niet zoveel 
ervaring met skiën. Aan hem legde ik uit dat je als skiër 
het beste niet tegelijk met de snowboarders uit de lift kon 
stappen. Helaas luisterde ik niet naar mijn eigen advies... 
Rechts van ons was de afgrond en een snowboarder kwam 
vanachter tegen mij aan en nam mijn ski mee. Mijn been 
draaide hierdoor compleet de verkeerde kant op en lag in 
een V-vorm naast mijn hoofd. Met een speciale ‘banaan’ (een 
soort slee waarmee gewonde wintersporters worden afgevoerd, 
red.) werd er geprobeerd mij naar beneden te dragen, maar 
dat lukte niet. Daarom werd ik met een helikopter naar het 
ziekenhuis gebracht. Al mijn kruisbanden waren gescheurd 
en ik had verschillende breuken, kneuzingen en bloedingen. 
Met de eerste gipsvlucht ging ik terug naar Nederland. Na 
mijn ongeluk heb ik mijn ski’s nooit meer aangeraakt.”

‘OMSTANDERS VOERDEN ME SCHNAPS 
UIT HUN SKISTOKKEN’
GITTY: “Met familie ging ik in Oostenrijk ging een weekje 
op wintersport. Dit doen we vaker, maar aan het begin van 
zo’n vakantie moet ik altijd mijn zelfvertrouwen weer 
vinden. Gelukkig stond ik stevig op mijn snowboard en ik 
had al snel de � ow te pakken. Toch maakte ik opeens een 
dikke smak, met mijn gezicht in de sneeuw. Verschillende 
mensen hielpen me overeind, maar doordat ik een scherpe 
pijn in mijn pols voelde, ging ik meteen weer zitten. Omdat 
de omstanders niet wisten hoe mijn snowboard lost moest 
en ik er zelf niet bij kon, hielden ze mij met speciale folie 
warm. Ook voerden ze me schnaps uit hun skistokken. 
Terwijl mijn familie rustig verder skiede  – ik had vlak 
voor mijn val tegen ze gezegd dat ze niet op mij hoefde te 
wachten – werd ik met een banaan naar beneden gebracht. 
Van daaruit volgde een rit met de ambulance naar het 
ziekenhuis waar mijn pols op twee plekken gebroken bleek 
te zijn. Om het helemaal af te maken, was ik de dag daarna 
ook nog jarig. Die bracht ik dus voornamelijk in mijn 
eentje door bovenaan de piste. Af en toe sjeesde mijn familie 
gezellig voorbij, terwijl ik een boek las en wijn dronk.”

‘ONZE ACCOMMODATIE BLEEK 
IN THE MIDDLE OF NOWHERE 
TE STAAN’
SASKIA: “Ik studeerde in Finland en ging 
met negen anderen een midweek naar Lapland. 
We hadden een groot huis gehuurd en het zou 
geweldig worden. Maar al tijdens de heenreis 
ging er van alles mis. Zo misten twee vrienden 
de trein, waardoor ze drie uur op een koud 
station moesten wachten. Ik en de rest van de 
groep gingen alvast vooruit, maar eenmaal op 
bestemming bleek ons huurhuis in the middle of 
nowhere te staan. Het enige wat er het hele jaar 
in het nabijgelegen stadje te doen was, was een 
midzomerfeest. Wij waren er eind december. 
In een poging om er nog iets van te maken, 
propten we ons met z’n allen in een 7-persoons 
auto voor een achturige rit naar Rovaniemi, 
een grote stad op de poolcirkel. Jammer genoeg 
hielden we het met tien man maar een uurtje 
vol in de veel te krappe auto. Terug in onze 
accommodatie leek het ons een goed idee om 
buiten te gaan barbecueën. Ook dit werd een 
teleurstelling, want de vlammen schoten tot 
50 centimeter hoog en we kregen het vlees 
niet goed gaar. Als klap op de vuurpijl besloot 
mijn toenmalige scharrel – die samen met zijn 
vriendin mee was – aan haar te vertellen dat 
hij vreemd was gegaan. Hij kwam net met 
zijn vriendin uit de sauna en in haar bikini 
zette zij het op een lopen. Hij ging er in zijn 
zwembroek achteraan en dankzij een lift van 
een onbekende zochten ze hun heil uiteindelijk 
ergens anders. Tijdens ons verblijf zagen we ze 
niet meer terug. Nu kan ik er behoorlijk om 
lachen, maar wat een bizarre wintervakantie 
was dat!”

‘ONZE VLUCHTPOGING NAAR DE 
ZON EINDIGDE IN ÉÉN GROTE CHAOS’
SAMMIE: “Ter ere van onze trouwdag ging ik samen 
met mijn man in hartje winter op vakantie naar Egypte. 
Lekker weg van de kou en duiken onder de warme zon, 
zo zagen we het voor ons. Het liep anders. Op onze eerste 
dag werden we al meteen geëvacueerd vanwege hevige, 
politieke rellen. Die rellen waren niet in de plaats waar 
wij zaten, maar toch besloot de Nederlandse overheid ons 
zo snel mogelijk te repatriëren, voordat er helemaal geen 
vliegtuigen meer vanuit Nederland Egypte binnen 
mochten komen. Daar ging onze vluchtpoging naar de 
zon. Het jaar daarop bleven we lekker thuis.”

Vakanties in 
de soep

Epic winterfails



‘OPEENS HOORDE IK KEIHARD ‘KRAK’’
SHIRLEY: “Samen met mijn vriend en buren organiseerde ik een 
midwinterfestival op het bevroren slootje achter onze huizen. Gezellig 
met muziek en glühwein. In mijn enthousiasme deed ik een gek dansje 
en opeens hoorde ik keihard ‘krak’. Van de schrik durfde ik me niet 
meer te bewegen, maar ondertussen zag ik onder mijn voeten een grote 
scheur ontstaan. Voordat ik het wist, zakte ik door het ijs. Gelukkig 
was de sloot niet diep, en ging ik niet kopje onder. Mijn vriend en buren 
kwamen niet meer bij van het lachen. Die dag heb ik wel een uur onder 
de warme douche gestaan om weer een beetje warm te worden.”
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‘KEIHARD LACHTE IK 
HEM UIT…’
ANNE: “Ik � etste door de 
sneeuw en dacht dat ik een 
vriend van mijn zus voorbij zag 
komen. Door de sneeuw kon ik 
hem niet bijhouden, maar na een 
tijdje zag ik dat hij naar rechts 
ging. En precies op dat moment 
maakte hij een enorme schuiver. 
Het zag er heel komisch uit, dus 
toen ik hem passeerde, stopte ik 
en begon ik keihard te lachen. 
Totdat hij zich omdraaide en het 
heel iemand anders bleek te zijn. 
Ik had hem nog nooit ontmoet! 
Met het schaamrood op mijn 
kaken vroeg ik mompelend of 
het goed ging. Vervolgens stapte 
ik snel op mijn � ets en terwijl 
hij me verbouwereerd nakeek, 
� etste ik met een bloedgang 
weer verder. Hoe gênant!” 
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Just smile and wave
‘TUSSEN ALLEMAAL 
KINDEREN WERD IK 
AFGEVOERD IN EEN 
GROTE SLEE’
ROWAN: “Toen ik voor de 
eerste keer ging skiën – ik 
was zeventien –  verdraaide 
ik tijdens mijn eerste les mijn 
knie. Voor de duidelijkheid: 
dat was dus op de babypiste, 
tussen allemaal kinderen. Met 
allerlei toeters en bellen werd ik 
in een grote slee afgevoerd en 
vervolgens naar het ziekenhuis 
gebracht. Niet echt wat ik in 
gedachten had toen ik me die 
ochtend in een skipak hees.”



Lekker 
romantisch

‘HIJ WILDE HET NOG EVEN 
AANHOUDEN TOT NA DE KERST’
JAIMY: “Rond Sinterklaas maakte ik het uit met mijn 
vriend. Het liep niet lekker meer, dus voor mij was het wel 
duidelijk dat het klaar was tussen ons. Alleen reageerde 
hij daar heel nuchter op en zei hij dat hij het toch nog 
even wilde aanhouden tot na de kerst. Wat bleek: hij was 
erachter gekomen dat ik hem had getrokken met de kerst-
lootjes, en wilde graag nog zijn cadeau claimen.”

‘MET EEN TREURIGE BLIK ZAG IK 
HEM WEGRIJDEN’
CHARLEY: “In de kerstvakantie ging ik met 
mijn man een weekendje naar Brussel. We namen 
de trein. Op de terugweg zaten we in een treindeel 
waar werd omgeroepen dat die terug zou gaan 
naar het station waar we net vandaan kwamen. 
Als een malle pakten we onze spullen, zodat we 
hopelijk op tijd uit de trein konden stappen. Ik had 
de jassen vast, mijn man de tassen. Ik kon nog net 
uitstappen voordat de deur dichtging, maar hij 
was te laat. Met een treurige blik zag ik hem 
wegrijden. Bij het eerstvolgende station stapte hij 
weer uit om een trein terug te nemen, maar het 
was hartje winter en ik had zijn jas. Stond hij daar 
een halfuur in de kou te wachten...” 
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Lekker 
‘HELEMAAL NAAKT GILDEN 
WE HET UIT’
JUSTINE: “Vlak voor kerst hadden mijn partner en ik 
een blokhut gehuurd, midden in de Ardennen. Er zat ook 
een sauna bij en natuurlijk gingen we daarin. Met een 
buitentemperatuur van min vijf was de hitte in de sauna 
heerlijk. Totdat we er uit gingen en onze blote voeten vast 
kwamen te zitten op de ijskoude sneeuw. Wat deed dat 
pijn! Verder ook compleet naakt gilden we het uit terwijl 
we onze voetzolen lostrokken van de grond. Met zware 
blaren kwamen we dat weekend niet meer de bank af.”
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