Ellens Wintersport
Maart 2009

De wintersport is gegaan naar Prutz, in Oostenrijk.
Bij het skigebied Serfaus-Fiss-Ladis.
En in de buurt van de Kaunertal gletscher.
Ik ben met de Alpenexpress op vrijdag 13 maart vertrokken en was zondag 22 maart weer terug in
Venlo.
Dit is een kort verslag van alle dagen daar.

Zaterdag 14-3
Ben eerst een flink stuk gaan wandelen, een berg aan het einde van het dorp op. Er lag nog behoorlijk wat
sneeuw als je wat hoger kwam. In het dorp zelf niet.

Daarna ben ik het materiaal gaan huren (snowboard
en ik moet links voor hebben op het board), dit kon
in een winkeltje wat bij het hotel zit.

Het hotel zelf was groot. Ik had een groot 2-persoonsbed en de kamer was ook groot.
‘s Avonds met eten (Klare
Rindsuppe mit Frittaten, Spaghetti
Carbonara mit frischem Parmesan,
Salate vom Buffet, Schweinefilet im
Kräutermantel dazu Butterspätzle und
Gemüse, Topfenpalatschinken mit
warmen Himbeeren) zat ik alleen

aan een tafel, maar tegenover
mij zat ook een man alleen aan
tafel. Volgens mij had het hotel
dit bewust zo gedaan. Dus ik
zocht contact met die man,
maar hij had blijkbaar geen interesse. Hij lachte niet eens als ik hem aankeek en lief naar hem lachte.

Zondag 15-3
Natuurlijk vroeg op, om op tijd naar de piste te kunnen gaan, want ik moest nog snowboardlessen regelen. Ik moest daarvoor de
eerste bus halen. Gelukkig was ik ook al echt vroeg wakker, dus niet door de wekker gewekt.
Als ontbijt 1 broodje gegeten (met pasta), ik ben niet zo van het ontbijten, maar dat was in het hotel wel goed geregeld.
Toen ik (met een grote groep Duitsers ook uit het hotel) op de bus stond te wachten, kwamen er 2 bussen. Fiss Waldbahn en Fiss
Talstation. Ik maar met de grote groep mee, Waldbahn, ik dacht dat komt wel goed.
Maar natuurlijk, ik had de verkeerde bus, want ik moest wel degene hebben die me bij een Skischule zou brengen en die zaten in het
Talstation. Ik aan de buschauffeur vragen wat nu, en hij heeft toen geregeld dat er mensen die sowieso met kleine busjes geregeld
van en naar de verschillende pistes rijden, dat die mij helemaal alleen naar het Talstation brachten. Zonder kosten. Heel aardig.
Ik was op tijd voor de skischool en vroeg naar de lessen. Maar ik had pech. Voor Anfänger begonnen de lessen op zondag, maar
voor de rest pas op maandag. En aangezien ik toch net iets meer kon op het board dan alleen rutschen, kon ik deze dag geen les
krijgen.
Gevraagd op welke piste ik dan het beste kon beginnen, aangezien ik toch ook niet bepaald een ster op het board ben.
Wat denk je? Sturen ze me een rode piste op (Möseralmabfahrt). Mooi uitzicht, maar kei steil (vond ik toen) en ik was bang en ben
helemaal alleen voorzichtig rutschend naar onderen gegaan. Ik baalde natuurlijk wel, en het feit dat ik alleen was, was toen heel erg
vervelend.

Toen ben ik eerst maar even tot rust gaan komen in de skihut. En na de lunch (broodje met Frankfurter en 2 warme schoko) heb ik
zelf maar gezocht naar een blauwe piste. En die (Ladisabfahrt) ging wel goed. Dus ben ik die behoorlijk wat keren afgegaan en dat
ging lekker. Dan voelt alles gelijk weer beter.
Terug in het hotel heb ik gekletst met 2 Nederlandse stellen die samen daar op wintersport waren.
Nog weer heerlijk gegeten (Mozzarella [ohne Tomaten] an Balsamicodressing, Bauerngerstlsuppe, Salate vom Buffet, Gespickter
Hirschbraten [bitte kein Rotweinjus] mit Kroketten und Blaukraut, Gerührter Eiskaffee [dat had ik aangegeven en dat kreeg je dan ook
en je kon elke dag uit 3 hoofdgerechten kiezen]) en toen vroeg naar bed.

Pisteplan Fiss-Ladis

Ladisabfahrt

Maandag 16-3
Weer vroeg op. Er was veel zon en het was gewoon een super weertje. Deze keer had ik natuurlijk wel de juiste bus. En me
ingeschreven voor 3 dagen les. Ik mocht beginnen in groep 3.
We waren met 3 man in totaal in die groep: Tim, een jong Duitser (21) die met zijn ouders hier op vakantie was. Maarten, een leuke
jongen uit Sittard (35) die met zijn oom (Hans) hier was. Hij heeft een eigen bedrijf in film en animatie (www.welzen.nl). En de leraar
was ook leuk, Christoph (27). Het was dus een leuk groepje en we hadden zo wat privé-les.
Tussen de middag heb ik samen met Maarten en Hans doorgebracht. Zat ik niet alleen, en het was heel gezellig.
De les ging ook erg goed. En raad eens waar we direct vanaf moesten? Van de Möseralmabfahrt. Maar onder begeleiding en als je
dus gewoon al weer even wordt verteld hoe het moet en dat je het best kan, ging die goed. Het schijnt zelfs te zijn dat de blauwe
Ladisabfahrt voor snowboarders veel te moeilijk is, dat de leraar normaal alleen de ver gevorderden daar heen neemt, en dan liever
nog niet, want daar gebeuren dan teveel ongelukken.
We hadden de afspraak wie viel uit de sleeplift moest een rondje betalen. Eerst ging me dat best goed af, maar toen moesten we ook
een stok meenemen en toen ben ik toch wel gevallen.
Dus dan houd ik me aan mijn woord en toen we pauze namen om 15.00 betaalde ik het rondje.
Na de les ben ik samen met Maarten nog een keer de Möseralmabfahrt afgegaan en nog een gedronken met hem en Hans en toen
(met moeite) de laatste bus (17.10) terug naar Prutz gehaald.

Met het eten in het hotel (Thunfischsalat mit Cocktailsauce und Weiβbrot, Lauchcremesuppe, Salate vom Buffet, Gegrilltes
Schweinesteak mit Ananas und Käse überbacken dazu Bratkartoffel und Gemüse, Grieβflammerie an bunten Fruchtsaucen) had ik
mijn eigen muziek mee, zodat ik me in mijn eentje wat meer vermaakte. En die ene man die toch geen interesse toonde was weg.
Wel kreeg ik veel aandacht. Want een van die Duitsers uit die grote groep (ze waren in totaal met een man of 30) eigenlijk een soort
leraar/begeleider, kwam vragen hoe het geweest was, want ik had natuurlijk wel ook al met die groep wat meer gekletst, tijdens het
wachten op de bus ‘s morgens. Ook het stel van 4 van de dag ervoor, vroeg hoe de les nu geweest was. En een stel van 2 stellen, uit
Brabant, waar ik ‘s morgens mee in de bus had gezeten en gekletst, kwamen ook nog even langs. Toch best leuk, als je heel even je
verhaal kan doen over hoe het die dag geweest is, en dat het een stuk beter was dan de dag ervoor.
De muziek had ik dus eigenlijk niet echt nodig gehad.

Dinsdag 17-3
Natuurlijk weer vroeg op. De les ging goed. Af en toe wel wat angst gehad op steile stukken, maar het ging wel lekker. ‘s Morgens in
de zon was het bloedheet, maar ‘s middags was er schaduw en was de zon weg. Maar als je bezig bent, en goed aangekleed bent
(zoals ik was), dan wordt het niet echt koud.
We zijn wat andere rode pistes afgeweest.
En tussen de middag zat ik weer samen met Maarten en Hans.
Net na het eten (Mit Kräutergervais gefüllte Schinkenrolle dazu Jourgebäck, Französische Zwiebelsuppe, Salate vom Buffet, Gegrillte
Hühnerkeule mit Pommes frites und grüne Bohnen im Speckmantel, Topfen-Joghurtcreme mit frischen Früchten) had ik met die 4 uit
Brabant afgesproken om samen ‘s avonds naar de show in Fiss te gaan: Nightflow. Ik wilde graag gaan maar niet alleen, en die
andere 4 hadden de dag ervoor wel interesse en nu ineens niet. Maar gelukkig wilden die uit Brabant wel mee, dus hoefde ik niet
alleen.
De show was super. Echt geweldig. Het was een show van alle leraren van de skischool. Er waren filmpjes en een animatie en veel
vuurwerk, maar vooral veel spektakel van die leraren. Die kunnen het echt wel.

Woensdag 18-3
Weer “te” vroeg op. Het zal wel liggen aan het weer daar, denk ik.
‘s Morgens een nieuwe techniek geleerd met de les, het zgn Hochentlasten. En daar ging het goed mee. Deze keer alleen geluncht,
want Maarten was met Hans naar huis. Ik heb me die dag te laat ingesmeerd en mijn neus toen een beetje verbrand.
‘s Middags zijn we naar de Noordkant gegaan (Schönjochbahn helemaal omhoog en dan aan de andere kant de berg af).
Het was daar heel mooi, maar ook erg steil. En de sneeuw was anders. Op zich was de sneeuw wel fijner, maar de ondergrond niet,
dat was eigenlijk allemaal ijs. Dus erg hard om te vallen. Wat ik dan ook 3 keer hard gedaan heb, op mijn bibs. Ik heb daar blauwe
plekken van over gehouden, niet normaal.
Tim en ik hadden maar voor 3 dagen les geboekt, maar bijboeken was heel eenvoudig en voor maar €20 per dag, was ons gezegd.
Tim en ik wilde nog wel een dag. Maar in een keer blijkt dat als de groep uit minder dan 3 personen bestaat, dat het dan gezien wordt
als privé-les en mag je voor die €20 een halve dag. Of je moet betalen voor privé-les. Ik daar wat ruzie over lopen maken, en
uiteindelijk voor elkaar gekregen dat Tim en ik toch een hele dag (donderdag) les kregen, maar dan voor €40 pp.
Het eten in het hotel was heerlijk. (Pikanter Nudelsalat mit Räucherlachsstreifen, Knoblauchrahmsuppe mit Brotcroutons, Salate vom
Buffet, Rosa gebratene Entenbrust [ohne Rotweinjus] mit Spätzle und Apfelrotkraut, Mohr im Hemd) Ik heb volgens mij nog nooit zo’n
lekker stukje vlees op als die eendenborst.

Donderdag 19-3
Dit was een super dag. Er was weinig zon, maar wel lekkere sneeuw, alleen laat in de middag, werd de sneeuw toch weer slecht,
maar toen ging ik al (16.10).
De hele dag lekker geboard en veel geleerd, zoals weer een nieuwe techniek: Backside achterste hand (rechts) op voorste been
(links), langzaam en dan hoog, bocht maken. Frontside, linkerhand langzaam naar rechterbeen aanraken en dan hoog, bocht maken.
En slope-spins. Dat is al een klein ‘freestyle’ trucje en best leuk.
Ook zijn we met z’n drieen met de Fisser Flieger geweest. De leraar had dat geregeld. Die was ook gewoon super, vooral deze dag
toen we echt eigenlijk privé-les hadden.
Ik was in de ochtend wel nog een paar keer hard gevallen. Als ik weer ga moet ik toch eens wat beschermers aanschaffen en goede
eigen snowboardschoenen.
Na het eten (Klare Rindssuppe mit Grieβnockerl, Speck-Lauchtarte an Kräutercreme, Salate vom Buffet, Schweinefiletspieβ an
Pfefferrahmsauce dazu Mandelbällchen und Gemüse, Birne Helene mit Vanilleeis und Schokosauce) heb ik nog gezellig in de
‘huiskamer’ van het hotel gezeten, met weer een ander Nederlands stel, uit Maarsen. We hebben wat BVN gekeken, veel gekletst en
het stiekem toch redelijk laat gemaakt.

Vrijdag 20-3
Deze dag had ik geen les meer. Het was behoorlijk koud, vooral ook door redelijk stevige wind.
Ondanks dat ik geen les had, ging het wel goed. Gewoon doen wat me geleerd was.
‘s Middags heb ik alleen de Zwischenholzabfahrt geprobeerd, maar die ging niet lekker. Die was me toch te steil en ik was te angstig
om er fatsoenlijk af te gaan.
In het hotel heb ik met het eerste stel van 4 afgesproken om nog even mee naar de MPreis en de Aldi te lopen, daar heb ik nog wat
snoepjes en zo voor de terugweg gekocht.
Tijdens de (dagelijkse, was ik ook aantal keer geweest) Nachmittagsjause was er nog brandalarm geweest. De kazerne ligt naast het
hotel, en de hotel chef is daar ook de chef. Was wel grappig om te zien, want er waren al twee jongens bij de kazerne toen de chef
nog moest komen om de deur open te maken. Deze jongens begonnen al te strippen om maar zo snel mogelijk dadelijk in de
brandweerkleding te kunnen. Het was een heel hectisch (maar wel goed) gedoe. Maar ineens was het rustig en zag je de chef weer
terugrennen naar zijn hotel, bleek zijn sauna onterecht het alarm veroorzaakt te hebben. Heel het dorp in rep en roer voor niks.
Het eten (Kalbfleischterrine an Feldsalat, Klare Rindsuppe mit Fadennudeln, Salate vom Buffet, Pangasiusfilet in der Pfanne
gebraten dazu Petersilkartoffel und Gemüse, Schokomousse mit frischen Früchten) was natuurlijk ook weer erg lekker.

Ik was er ook echt zelf

Nog wat mooie plaatjes

Nog meer

En meer

En de laatste dan maar

