Single parents
op de piste
Voor herhaling vatbaar: een skivakantie voor
alleenstaande ouders. Tenminste, als het aan
single dad Tom en single mom Annik ligt.
Zij hadden ieder hun eigen redenen om met
de kinderen zo’n georganiseerde vakantie te
boeken.
Tekst Wendy Dekker
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tilte. Alleen het geluid van de krakende witte massa die onder
je boots wordt samengeplet. Boven op de piste, op anderhalve
kilometer hoogte, heb je uitzicht op het dorpje, waar een
puntige kerktoren boven alles uitprijkt. Hotels, pensions, winkeltjes,
cafés en restaurantjes zijn niet meer van elkaar te onderscheiden
door de dikke laag sneeuw. Je ademt diep in, de frisse berglucht geeft
energie. De zon is nog niet krachtig genoeg, dus je ritst je pulli wat
verder dicht onder je dikke donsjack. Bindingen strak, handschoenen
goed, helm vast, bril op en go. Dit is waarvoor je gekomen bent! De
daling is ingezet en je ski’s glijden soepel de steile helling af. Even
denk je aan helemaal niks… Ondertussen leren je kinderen skiën
in hun skiklas. Of ze worden in het hotel door de reisbegeleiders
vermaakt met allerlei leuke activiteiten. In de wetenschap dat zij in
goede handen zijn, geniet jij van het gevoel van vrijheid wanneer je
de berg afsuist.
Zomaar een mogelijk wintersportscenario. En precies waar Tom
(48) naar verlangde toen hij begin dit jaar een skivakantie boekte

bij Estivant, een organisatie gespecialiseerd in single parent reizen.
Samen met dochter Isabella (11) ging hij naar het stadje Mittersill in
Oostenrijk, dat tussen de pieken van de Kitzbüheler Alpen ligt.

Snowboardles
Het was niet zijn vuurdoop; Tom is ook ’s zomers al een paar keer
georganiseerd op vakantie geweest met andere alleenstaande ouders.
Het fijne daaraan is dat hij zijn eigen gang kan gaan zonder Isabelle
te hoeven missen, zegt hij. “In het begin is zo’n groep wel altijd een
beetje onwennig. Maar dat vind ik niet erg. Ik laat het over me heen
komen.” Op de eerste dag trekt Tom zo veel mogelijk zijn eigen plan.
Zo ook in Mittersill. “Na de eerste kennismaking zorgde ik ervoor
dat ik zo snel mogelijk op de piste stond om de sneeuw te proeven.
Maar de dagen erna heb ik samen met een groepje even fanatieke
ouders het hele skigebied verkend. Heerlijk!” Isabella had ondertussen een clubje gevormd met de andere kinderen uit de groep. Haar
dag begon met twee uur snowboardles, een uitgebreide lunch en dan
weer twee uur les. Tom: “Na zo’n dag op de piste trok Isabella zich
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Speciale actie voor
F50,BASTA-lezers:

korting op de

Vier kerst dit jaar in de sneeuw op de Alpe d’Huez!
De Alpe d’Huez, aankomstplek van de Tour de France, staat bij wintersportliefhebbers bekend als perfecte plek om te skiën en snowboarden. Vanuit Bartavelle, het knusse Estivant-chalet, rol je meteen de piste op. Oz-en-Oisans is
een mooi gebied voor beginners. Gevorderde wintersporters zitten in mum van
tijd in het grotere gebied van l’Alpe d’Huez.
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Het chalet

met haar nieuwe vrienden en vriendinnen ergens in het hotel terug
en dronk ik een biertje met de andere ouders. ’s Avonds was het
vaak erg gezellig in de ontspanningsruimte van het hotel. Muziek
draaien, liedjes meezingen, spelletjes spelen en vrolijke maar ook
serieuze gesprekken houden. Hier en daar bloeide zelfs een romance
op”, vertelt hij. “Leuk natuurlijk om op die manier nieuwe liefde te
vinden. Het moet alleen niet je doel van zo’n vakantie zijn, want dan
kan het wel eens tegenvallen. Zelf ben ik op die manier nog niemand
tegengekomen.” Tussen tien en elf uur zocht Tom Isabella op, voor
wie het tijd was om naar bed te gaan. “Een tip? Maak met de ouders
van de beste vriendjes en vriendinnetjes een afspraak om de kinderen
tegelijkertijd in bed te stoppen. Werkt feilloos.” Dat het een extra
band schept dat de andere kinderen ook uit gescheiden gezinnen
komen, is niet per se gezegd. “Volgens mij maakt dat voor Isabella
niet zo veel uit. Zij ziet zo’n vakantie meer als garantie dat er in ieder
geval ook andere kinderen zijn. Ze heeft enorm genoten en alleen al
om die reden ik dus ook.”

Zonnig en sneeuwzeker
Voor Annik (45) was vooral het gezelschap van andere alleenstaande
ouders een reden om een single parent reis te boeken. In februari dit
jaar beleefde ze met haar kinderen Mats (17) en Sven (14) een onvergetelijke skivakantie, ook in Oostenrijk. Het idee om met andere
alleenstaande ouders op vakantie te gaan kwam niet uit de lucht
vallen, vertelt ze. “De eerste zomervakantie na de scheiding, zijn de
jongens en ik naar een camping in Frankrijk gegaan. Overdag was
dat hartstikke leuk, maar ’s avonds wanneer zij op bed lagen, zat ik in
mijn eentje. Dat vond ik zo treurig, dat ik besloot: de volgende keer
moet dat anders. Via een internetforum voor alleenstaande ouders
hoorde ik zo veel leuke verhalen over single parent skireizen dat ik er
ook een heb geboekt.” De bestemming werd Niederau, een dorpje in
het zonnige en sneeuwzekere hoogdal Wildschönau. “Na een lange
busreis – niet mijn favoriete onderdeel – kwamen we bij het driesterrenpension aan, waar we verwelkomd werden door de eigenaren, een
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Nederlands echtpaar. Het ontbijt stond al voor ons klaar. In totaal
waren er tien moeders en vijf vaders met kinderen. De jongens keken
eerst de kat uit de boom. Even hield ik mijn hart vast, want stel dat
ze het niet leuk zouden vinden. Maar één van mijn forumvriendinnen had een zoon van ongeveer dezelfde leeftijd als mijn oudste
zoon, en daar klikte het meteen mee. De rest van de vakantie heeft
Mats met een groep leeftijdsgenoten doorgebracht.” Anniks jongste
zoon viel er helaas net tussenin: de jonge kinderen uit de groep
waren een stuk jonger dan hij, en de oudere kinderen te oud. “Sven is
uiteindelijk naar de jongere kinderen toegetrokken. Ook hij heeft het
uiteindelijk prima naar zijn zin gehad.”

Hier en daar bloeien
romances op
Gelijkgestemden
Overdag werd er geskied, ook door de allerkleinsten. “De kinderen
werden met de bus naar de piste gebracht en daarna weer opgehaald.
Dat was uitstekend geregeld. De oudere kinderen, die al konden
skiën, trokken er met elkaar op uit. Mijn jongste zoon ging altijd met
mij en een paar vrienden mee.” Hoewel de kids ervan genoten zonder
de parents op pad te gaan, schoven ze ’s avonds maar al te graag aan
voor een gezellige quiz- of dansavond in het pension. “En had je geen
zin om mee te doen, dan was dat ook oké. De een ligt om tien uur op
bed, de ander gaat door tot midden in de nacht.” Voor Annik was dit
een perfecte vakantie. “Natuurlijk wordt er onderling wel over scheidingen gepraat en kunnen we daarover lekker tegen elkaar aanzeuren,
maar we kletsen ook over nieuwe relaties, over school, de kinderen.
Het is gewoon ontzettend gezellig.” Ook de kinderen zijn onverdeeld
positief. “Al is de oudste nu 17 en gaat hij de volgende keer waarschijnlijk zonder mij op vakantie. Maar de jongste heeft aangegeven
dat hij weer mee wil! Ook ik zie het wel zitten om volgend jaar
opnieuw te boeken. Heerlijk om in zo’n prachtige omgeving te zijn
met leuk gezelschap. Skiën blijf ik fantastisch vinden.” Lachend: “En
dan na afloop proosten op het leven na de scheiding!” ◆

Het chalet is exclusief voor gasten van Estivant. Chalet Bartavelle is centraal gelegen in het dorp, op 100 meter afstand
van de piste. Na een dag op de piste is het hier fijn ‘thuiskomen’ om te genieten van het echte kerstgevoel. Het haardvuur knispert, er staat een drankje voor je klaar en het uitzicht is adembenemend mooi. Het chalet beschikt over een
sauna en jacuzzi, je kamer heeft een eigen badkamer met bad/douche en toilet. Iedere avond wordt er een heerlijke
driegangenmaaltijd geserveerd. Alle ingrediënten voor een luxe, sportieve, en vooral gezellige kerst.

Wat is inbegrepen?

- Verblijf in viersterrenchalet Bartavelle, o.b.v. halfpension (ontbijt en diner, incl. koffie en thee).
- EstiFun après-skiprogramma (4 t/m 17 jaar)
- Ervaren en enthousiaste NL-reisbegeleiding
- 24/7 Estivant-team op locatie

Niet inbegrepen
-

Drankjes, lunches en overige persoonlijke uitgaven
Diner op dag van vertrek
Vervoer
Bij te boeken opties (skipas, ski- of
snowboardles, materiaalhuur, etc.)
- Reisverzekering en/of annuleringsverzekering

Prijs
Deze wintersportvakantie met Estivant kun je boeken vanaf
C 1.349,-. De vanaf-prijs geldt voor 1 volwassene en 1 kind,
o.b.v. eigen vervoer. Gedetailleerde informatie over de prijzen
vind je op www.estivant.nl.

Het fijne aan
een single
parent vakantie?
Dat je je eigen
gang kunt gaan
zonder je kind
te hoeven missen

Informatie
en boekingen

BASTA-lezers genieten
van de speciale korti
ng
van F 50,- per ‘telefon
ische’ boeking.
Voor boekingen, vra
gen of meer informa
tie
kun je bellen naar afd
eling Reserveringen
op telefoonnummer
024-3600104. Bereikb
aar
op maandag t/m vrijda
g van 09.00-17.30 uur.
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