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Blauwe piste: de stamkroeg van de
beginnende snowboarder.
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Rode piste: plek waar Nederlandse skiërs
denken dat ze goed kunnen skiën.
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Zwarte piste: plek waar Nederlandse skiërs
erachter komen dat ze helemaal niet goed
kunnen skiën.
Bospad: hier vind je 450 gestrande
snowboarders die eindelijk zijn afgeschud
door hun skiënde groepsgenoten.
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Verouderde T-lift: hier probeert snowboarder
Barbara sinds 1994 een lift vast te grijpen, maar
ze tyft er steeds uit.
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De rij: plek om ongemerkt met ski’s
en al voor te dringen.
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Stoeltjeslift: precies genoeg plek voor alle
mensen met wie jij aan het skiën bent, jij neemt
de volgende wel toch?
Gondel: hier praten landgenoten 20 minuten
openlijk over je lelijke skipak omdat ze denken
dat je ze niet verstaat.
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Restaurant: hier kun je een halfuur in de rij
staan voor een ondergepiste wc en daarna voor
26 euro een bord friet met een kale knakworst
halen, of alleen een ﬂesje Almdüdler kopen en
daarna stiekem je eigen boterhammen onder
tafel opeten.
Après skihut: hier gaat iedereen en je vader
helemaal los.
Piste naar het dal: de plek om keihard op je bek
te gaan in de zwarte prutsneeuw nadat je in de
Après skihut 16 glühwein achterover hebt
gekieperd.
Snowpark: plek waar echte waaghalzen met 5
km per uur op een schansje afrazen.
Skileraar: de middelbareschooltijd van
halfkakker Stefan was dermate teleurstellend
dat hij die nu als 21-jarige alsnog helemaal goed
gaat maken door als skileraar in een gebied
waar kennelijk alleen maar families komen het
proberen aan te leggen met elke 16-jarige die
hij in zijn klauwen krijgt.
De banaan: leuk als er iemand op ligt die je
kent zodat je na de skivakantie een goed
verhaal hebt.

