
Vorig jaar werd in het Duitse plaatsje Bottrop de langste over-

dekte skipiste ter wereld geopend. Op een baan van ruim 500

meter kan een niveauverschil van bijna 80 meter worden over-

brugd. Ook in ons land steken projectontwikkelaars elkaar de

loef af met steeds langere en hogere pistes. Een belangrijke

impuls voor de bouw van dit soort voorzieningen was de sterke

groei van het aantal Nederlanders dat begin jaren negentig op

wintersport ging. In drie jaar tijd steeg dit aantal met ruim 

dertig procent tot 1,25 miljoen in 1993. Daarna ging het berg-

afwaarts met de wintersport. Tussen 1993 en 1998 hielden ruim

200 duizend wintersporters het voor gezien. De afgelopen paar

jaar trad een licht herstel op en schommelde het aantal land-

genoten dat naar de sneeuw trok rond de 1,1 miljoen.

Uitdaging voor jongeren
In 2001 was voor zeven van de tien wintersporters alpineskiën

de belangrijkste activiteit, vijf procent stoof op een snowboard

naar beneden. Het langlaufen was bij één op tien Nederlanders

favoriet. De overige deelnemers beperkten zich meestal tot het

maken van wandelingen in een winters decor. 

Op de skipistes waren vooral jongeren in de leeftijd van 19–29

jaar sterk oververtegenwoordigd. Zij maken een zevende deel

uit van de Nederlandse bevolking. Van de wintersporters

behoorde echter een kwart tot deze leeftijdsgroep. Daarnaast

werden de met sneeuw bedekte hellingen gekleurd door een

omvangrijke groep personen van middelbare leeftijd. Op 65-

plussers hadden de wintersportplaatsen daarentegen nauwelijks

enige aantrekkingskracht. Inwoners uit het noordoosten van

Wintersport dure aangelegenheid

Suizend door de sneeuw

Wintersporten in het buitenland is voor veel Nederlanders niet meer zo vanzelfsprekend als een
aantal jaren geleden. In 2001 zijn 100 duizend wintersportvakanties minder doorgebracht dan in
het topjaar 1993.
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ons land liepen evenmin warm voor deze tak van sport. In de

provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel woont

achttien procent van de totale bevolking. Op elke honderd 

wintersporters kwamen er slechts elf uit deze regio. Inwoners

uit de provincies Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland vormden

de tegenpool. Zij waren bij dit type vakantie licht oververtegen-

woordigd.

Kwestie van geld
Wintersportvakanties zijn een dure aangelegenheid. In 2001 gaf

men per persoon gemiddeld 575 euro uit. Behalve de reis- en

verblijfkosten zijn daar ook de uitgaven aan voeding, drank, ver-

zekeringen, skilessen en dergelijke bij inbegrepen. Voor een

gemiddelde van bijna negen dagen plezier kwam dit neer op 65

euro per persoon per dag. Ter vergelijking: de uitgaven aan een

buitenlandse kampeervakantie waren in datzelfde jaar gemid-

deld 483 euro per persoon. Voor dat bedrag was men dan wel

ruim achttien dagen van huis. Met een gemiddelde van 26 euro

was een kampeerder per vakantiedag dus aanzienlijk goedkoper

uit dan een wintersporter. 

In de wintersportcentra zijn personen uit de hoogste inkomens-

groep sterk oververtegenwoordigd. Van de wintersporters komt

44 procent uit een huishouden met een netto inkomen van

minstens 27 200 euro. Bij de totale bevolking was dat percen-

tage volgens het Continu Vakantie Onderzoek 27. Hiertegen-

over staan personen uit de laagste inkomensgroep, die per jaar

netto minder dan 15 500 euro te besteden hebben. Het gaat

daarbij om 23 procent van de bevolking. Van de wintersporters

behoorde echter slechts één op de zeven tot deze inkomens-

groep.

Tirol blijft trekken
Voor Nederlanders is Oostenrijk sinds jaar en dag het belang-

rijkste wintersportland. In 2001 trok de helft van de winter-

sporters naar deze toplocatie. De skipistes in Tirol zijn veruit

favoriet. Op ruime afstand volgden Frankrijk en Zwitserland

met een aandeel van respectievelijk 19 procent en 12 procent in

het totaal aantal wintersportvakanties. Een bescheiden rol is

weggelegd voor Duitsland, Italië en Tsjechië. In andere winter-

sportgebieden zijn Nederlanders slechts een stipje in de sneeuw. 

Veruit de meeste wintersporters gingen met familie, vrienden of

kennissen van huis. Vrijwel niemand ging alleen. Winterspor-

ten is dan ook een zaak van gezamenlijk vertier. Twee derde

van de wintersporters reed met de auto naar de sneeuw. Daar-

naast waren de touringcar (19 procent) en de trein (8 procent)

van belang. 

Bijna 45 procent van de vakantiegangers overnachtte in een

appartement. Een iets kleinere groep gaf de voorkeur aan een

hotel of pension. Daarnaast  verbleef nog eens elf procent in een

vakantiehuisje. Gelet op de periode wanneer de wintersport

hoogtij viert, is de keuze van deze logiesvormen niet verwon-

derlijk. In 2001 is van alle wintersportvakanties een kwart in de

kerstperiode (december tot medio januari) en twee derde in de

krokusperiode (medio januari tot medio maart) doorgebracht.

Prijskaartje 
Met een nieuw seizoen voor de deur komt wederom de vraag

naar boven of het aantal wintersportvakanties rond de 1,1 mil-

joen zal blijven schommelen of dat het record uit 1993 wordt

overtroffen. Het prijskaartje dat aan dit type vakantie hangt, zal

ongetwijfeld een aantal mensen ervan weerhouden om naar de

sneeuw af te reizen. Aan de andere kant hebben Nederlanders

de afgelopen vijf jaar steeds meer geld aan vakanties uitgegeven.

De economische omstandigheden zijn echter verslechterd,

waardoor een bezuiniging op de vakanties niet uitgesloten is.

Voor Nederlanders die het te duur vinden, blijft de mogelijkheid

om gebruik te maken van het toenemend aantal indoorskibanen

in ons land. Voor de anderen bieden deze accommodaties de

gelegenheid om goed voorbereid aan het èchte werk in de Alpen

of op een andere toplocatie te beginnen. �
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