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Besneeuwde bergen hebben een grote aantrekkings-
kracht op mij. Ik leerde al jong skiën en wandelde 
’s zomers graag met mijn ouders en zusje door de 
Zwitserse Alpen, waar mijn grootouders een huisje 
hadden. Op m’n veertiende begon ik met alpien 
klimmen, een bergsport die mooi aansluit bij mijn 
fascinatie. ‘s Zomers klom (en klim) ik over sneeuw-
velden, rotsen en gletsjers naar een Alpentop, met 
vrienden of met een berggids. Totdat ik besefte dat 
je in de winter gemakkelijker beneden komt door 
te skiën! Dat jaar maakte ik mijn eerste skitoeren, 
waarbij je met ski’s een stevige wandeling naar de 
top maakt en skiënd afdaalt. Dat laatste vond ik het 
leukste gedeelte. Daarom begon ik met freeriden, 
waarbij het de kunst is om zo kort mogelijk te 
stijgen en zo lang mogelijk af te dalen. Het is een 
sport waar je een beetje lef en veel verstand bij 
nodig hebt. De voorbereiding is, net als je lawine-
uitrusting, van levensbelang. Ik volg cursussen, 
ik oefen vaak en heb veel boeken over freeriden 
gelezen, maar uiteindelijk moet je de berg leren 
lezen om een goede afweging te kunnen maken. 
Weersomstandigheden, sneeuwval en de opbouw 
van de sneeuwlaag spelen daarbij een rol. Ik ga het 
liefst met een paar vrienden of met m’n zus op pad. 

Erik-Jan Muts 
Freeriden 

Samen is veiliger maar vooral leuker, omdat we 
onze ervaringen delen. Eerst bekijken we vanuit het 
dal de bergwand en bedenken we welke ‘lijn’ we 
gaan zetten. Daarna gaan we zo vroeg mogelijk met 
de skilift omhoog. Zeker na een verse dump poeder-
sneeuw wil je veel freshies scoren! Vaak stijgen we 
nog een stuk te voet of op ski’s. Als we eenmaal op 
de top zijn en er een zee ‘wit goud’ aan onze voeten 
ligt, stijgt de spanning. Het is fantastisch om als 
eerste je spoor te mogen maken. De snelheid van het 
afdalen geeft een kick, net als de keuzemomenten. 
Bij elk obstakel beslis je: links, rechts, eroverheen? 
Dat voortdurende kiezen in een fractie van een 
seconde is iets wat ik alleen tijdens freeriden ervaar. 
De schoonheid van de Alpen is daarnaast overwel-
digend. Je voelt je een met de natuur en dat geeft 
een bepaalde kracht, en tegelijkertijd weet je dat je 
uiterst kwetsbaar bent: een verkeerde beslissing kan 
grote gevolgen hebben. Daarbij denk ik ook aan het 
vreselijke ongeluk van prins Friso. Na elke veilige 
terugkeer in het dal voel ik opluchting maar vooral 
veel voldoening. Het duurt altijd even voordat ik 
daarna weer ‘normaal’ functioneer.

Erik-Jan Muts, zesdejaars student tandheelkunde in Groningen ■
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