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AVONTUURTJES IN DE SKILIFT EN ANDERE 
     SNEEUWPRET. SKILERAREN VERTELLEN.

sneeuw
mannen
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TIMO DEN BURGER (22) is 

skileraar in het Oostenrijkse 

Gerlos. Hij werkt in de sales.

“Ons geheim is Latschenkiefer, 

zalf gemaakt van dennennaalden 

waar je vies bruin van wordt. Als 

leraar val je op en ik geniet van alle 

aandacht. In de gondel  hoorde ik 

een keer meisjes over me  roddelen: 

‘Wauw, die is lekker!’ Als een 

echte Oostenrijker vroeg ik hun in 

accentloos Duits hoe laat het was. 

Boven zei ik in het Nederlands ‘veel 

 plezier’ tegen ze en scheurde toen 

de  zwarte piste af. 

Ik was tien toen de baas van de ski-

school zei: ‘Op je zestiende kom je 

hier lesgeven.’ In Temptation Gerlos 

houden we van een feestje. Aan 

het begin van elke week skiën alle 

cursisten een stukje, en delen wij 

ze in op niveau. Nattevingerwerk, 

want ik stuur de leukste vrouwen 

gewoon naar mijn klasje. We zitten 

met vijftien skileraren in één huis. 

Bij het ontbijt vertellen we elkaar 

wie welke toerist heeft geregeld. 

Leraren onderling liggen ook vaak 

genoeg bij elkaar in bed. 

Na zeven uur ’s avonds mag je je 

lerarenpak niet meer dragen. Toen 

ik toch ’s nachts buiten in pak lave-

loos stond te zingen, liet mijn baas 

me een heel seizoen ’s morgens 

vroeg het babyweitje opbouwen.”

trui O’NEILL onderbroek RALPH LAUREN 
broek PEAK PERFOMANCE bij DAKA 

‘Temptation  
Gerlos is 

een feestje’
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‘versieren 
gaat als 
skileraar 
vanzelf’

RUBEN BOELHOUWERS (22) 

geeft les in Zwitserland, 

Frankrijk en Oostenrijk.  

Hij heeft een bedrijf in ski

onderhoud.

“Op mijn lerarenpak staat groot mijn 

naam, waardoor meisjes me op 

Instagram en Facebook kunnen 

opzoeken. Daardoor word ik in 

Nederland regelmatig herkend. Ik 

behoor tot de fanatieke après- 

skiërs. Na de nodige biertjes in de 

bar, koken we met z’n allen thuis. En 

na het eten doen we drankspelletjes 

en verdwijnen we fris gedoucht naar 

de plaatselijke nachtclubs. Normaal 

trek ik alles uit de kast om meisjes te 

versieren, maar als skileraar gaat het 

vanzelf. Afgelopen winter kwam een 

groepje gays me nog vertellen dat 

ze me zo knap vonden. Ze boden 

me zelfs ook nog een paar drankjes 

aan. 

Kater of niet, de gordijnen gaan 

open en ik ben ready to go. Ik wil 

mensen een kick bezorgen door ze 

in korte tijd heel veel te leren. De 

ukkies van twee tot vier jaar ben je 

voornamelijk aan het oprapen. 

Zodra ze de ‘pizzapunt’ kunnen 

maken gaan ze naar een volgend 

groepje. Omdat ze zich hechten aan 

de leraar, moeten ze bij het afscheid 

meestal hard huilen. Heel lief.”

jas en broek ROSSIGNOL onderbroek 
JACK & JONES skischoenen HEAD 
bij DAKA 
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JAN MBONJANI (24) geeft les in 

Serfaus, Oostenrijk. Daarnaast 

zet hij een marketing en 

communicatieadviesbureau op.

“Als klein jongetje zag ik geen gevaar. 

Als zevenjarige skiede ik loodrecht 

naar beneden. Tegenwoordig heb ik 

zulke types in mijn klasje. Kinderen 

maken me zo blij. Ik vergeet nooit 

die twee meisjes van hooguit zes. 

Ze probeerden iedereen die viel te 

helpen met opstaan. Hun empathie 

raakte me. 

De eerste keer dat ik in mijn knal-

rode lerarenpak de berg op ging 

was magisch. Je hebt er hard voor 

gewerkt en dan word je ineens 

‘meester’ genoemd. Als skileraar 

beleef je intensieve, maar mooie 

maanden. In ons lerarenhuis kan 

het een bonte boel worden. Om drie 

uur naar bed en om acht uur weer 

op. Mijn collega’s en ik noemen 

dat nu ‘een goede nachtrust’. En 

uiteraard elke dag weer fris op de 

piste. ‘Dankzij de schone berglucht’, 

zeggen we altijd. Een donkere ski-

leraar die Jan heet valt op. Je ziet 

vooral witte mensen op wintersport 

en sommige cursisten laten onbe-

doeld heel onhandig hun verbazing 

doorklinken: ‘O? Ben jij de leraar?’ 

Het went en ik lach erom, maar leuk 

is anders. Meer donkere mensen op 

de piste zou ik wel wat vinden.”

jas en broek O’NEILL onderbroek PUMA 
bril BRUNOTTI 

‘vijf uur 
slaap is een 

goede 
nachtrust’
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‘liefdes 
voor een 
week 
zijn 
leuker’

THIJS VAN OS (24) geeft les in 

het Oostenrijkse Lech. Hij 

werkt in de financiële sector.

“Luizenmoeder-taferelen op de 

piste. Ook als skileraar ontkom je er 

niet aan: ‘Waarom geef je mijn kind 

zo weinig aandacht?’ Ik word daar 

zenuwachtig van. In Lech heb ik 

high-end klanten. Amalia, Alexia en 

Ariane hebben een Oostenrijkse 

leraar. Maar als skileraar van oud- 

klasgenootjes van de  prinsesjes, 

kon ik ongegeneerd mee zwaaien 

naar de Oranjes. Die meiden gilden 

ook naar iedere knappe jongen op 

de piste: pijn in mijn oren en plaats-

vervangende schaamte. 

Als je een week wordt ingehuurd 

door een familie, word je onderdeel 

van hun vakantie. Je leert elkaar 

kennen; de rol van ideale schoon-

zoon ligt mij uitstekend. Het gros 

van de moeders daar – met Chanel-

tas en Moncler-snowboots – haakt 

alleen tijdens de lunch aan voor een 

glas Dom Pérignon. De rest van de 

dag liggen ze in de spa. Zeer verma-

kelijk allemaal. Helemaal toen ik met 

het gezin van een Hollywoodster 

kon tafelen, omdat ik de nanny’s 

lesgaf. Een lesdag met meiden van 

mijn leeftijd loopt soms uit op zoe-

nen. Ik wil niet verliefd worden en de 

rest van het seizoen vastzitten. 

Liefdes voor een week zijn leuker.”

jas en broek ROSSIGNOL onderbroek 
CALVIN KLEIN ski’s HEAD bij DAKA
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BARRO KONINCKS (23) is leraar 

in het Oostenrijkse Gerlos. Hij 

is in Nederland bloemist.

“Skileraren zijn haantjes onder 

elkaar. Wie is het snelst, wie heeft 

de mooiste ski’s en wie regelt de 

knapste meisjes? Dat skileraren met 

alle vrouwen naar bed gaan is een 

fabeltje. Er gebeuren spannende 

dingen, maar laten we niet over-

drijven. De Nederlandse meisjes zijn 

het leukst. Ze durven veel, zeuren 

niet en houden van bier drinken. 

Als skileraar ben je het visite kaartje 

van de school. Hoe kort mijn nacht 

ook is, ik zorg er altijd voor dat ik 

de volgende dag fris uit mijn mond 

ruik en dat m’n skipak schoon is. 

Tegenwoordig vind ik helder op  -

staan interessanter dan dronken 

worden. Niets is mooier dan in verse 

sneeuw met gevorderde  klanten 

offpiste te gaan. Als leraar zie ik  

pijnlijke dingen. Zoals een kerel die 

zijn vrouw luidruchtig afsnauwde 

omdat zij hem niet bijhield. Hij wilde 

dat ik haar niveau in twee  uurtjes 

zou opkrikken. Met knikkende 

 knieën bibberde ze achter me aan 

de berg af. Die engerd bleef in de 

buurt, als de dood dat zijn vrouw 

voor de leraar zou zwichten. Het is 

de kunst om tegen iedereen netjes 

te blijven. Dat lukt steeds beter.”

jas PEAK PERFOMANCE bij DAKA 
broek BRUNOTTI ski’s en skischoenen 
ATOMIC bij DAKA

‘Nederlandse 
meiden 

zeuren niet’
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XAVIER MULDER (24) is 

skileraar in Oostenrijk. In de 

zomer werkt hij als zeil en 

windsurfleraar. 

“Dames van in de veertig  proberen 

me weleens te versieren. Die 

 hebben dan een paar Aperols  achter 

de kiezen en beginnen bijvoorbeeld 

over mijn kuif. Als ik iemand te 

oud of onaantrekkelijk vind, maak 

ik een beleefd praatje en wimpel ik 

het gauw professioneel af. Vrouwen 

vinden onze skipakken interessant. 

Vorig seizoen zat ik met een knap 

meisje in de lift en een uur later 

stond ze bij de skischool voor een 

lesje.

De Nederlanders op wintersport 

herken je direct. Met mooi weer 

dragen ze geen helm en zijn de 

haartjes perfect gedaan. Ze zijn 

bijna net zo ijdel als de skileraren. 

Ik draag altijd een helm, maar zodra 

ik ’m afzet zoek ik een spiegel. Om 

er appetijtelijk uit te blijven zien, lig 

ik er rond tienen meestal wel in. 

Me laveloos drinken en ’s ochtends 

met een houten kop op de ski’s 

staan vind ik niks. Cursisten betalen 

dik, dus ik lever kwaliteit. Tijdens 

mijn werk probeer ik mensen bij te  

brengen respectvol met de natuur 

om te gaan. Zonder de bergen en 

de sneeuw was wintersport niet 

mogelijk geweest.”

jas en pak DESCENTE helm ROSSIGNOL

‘oude
vrouwen
 wimpel 

ik af’
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