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ruim 400 pisteki lometers en zonovergoten dagen.  Zo staat  
les 4 Val lées te boek – een skigebied waar je  ú tegen zegt.  
of  dit  k lopt? anWB/Wintersport stuurde een beginnende skiër 
naar de Zwitserse wintersportplaatsen nendaz en Veysonnaz.

Nendaz  
  Veysonnaz

‘Unten grau, oben blau.’ 
Berggids Jean-Noël Glassey, artiestennaam 
Jackson, kent geen twijfel. Ik kan het me 
niet voorstellen  – boven Nendaz en 
Veysonnaz hangt een grote, grijze sluier – 
maar ik ga graag mee in zijn optimisme. 
Bovendien, heeft een dame van de regiona-
le VVV mij gisteren niet overenthousiast 
verteld dat in dit deel van het kanton Wal-
lis de zon maar liefst 300 dagen per jaar 
schijnt? En dat beide dorpen profiteren van 
een gunstige ligging boven het Rhône-dal, 
en er fantastische bergpanorama’s zijn? 
Zonder moeite ratelde ze door over het 
reusachtige skicircus Les 4 Vallées: ‘Het  
is het grootste skigebied van Zwitserland,  
dat zich uitstrekt van Veysonnaz en het 
aangrenzende Thyon via Nendaz tot aan  
Verbier en La Tzoumaz.’ Heeft u nog even? 
En dat er hierdoor ongekend veel mogelijk-
heden zijn voor skiërs en niet-skiërs.

opwarmerTje
Voor een beginner op de lange latten is dat 
een fijne mededeling. Om mij letterlijk en 
figuurlijk op te warmen voor het ‘echte’ 
werk kies ik voor een sneeuwschoenwan- 
deling uit het gevarieerde wintersportmenu. 
Met Jackson als gids. Een goede keuze, want 
als kind van Veysonnaz kent hij het gebied 
op zijn duimpje. Startend op 1800 meter bij 
Les Collons leidt hij ons direct het heerlijk 
ruikende naaldbos in. ‘We volgen het spoor 
van Le Grand Raid’, vertelt hij, ‘het is de 
grootste Europese mountainbike toertocht 
in het hooggebergte.’ Met elke stap begeven 
we ons dieper in het mysterieuze bos. Het 
witte tapijt kraakt onder onze raquettes en 
om ons heen vallen pakken sneeuw uit de 
bomen. De sneeuwdouches zijn welkom, 
want het geploeter door de diepe sneeuw  
is intensiever dan gedacht. Gelukkig voelt 
Jackson precies op tijd aan wat ik nodig 
heb. Feilloos navigeert hij ons naar het  
enige picknickbankje onderweg. Er komen  
enkele regionale specialiteiten uit zijn tas: 
Fendant (witte wijn), gedroogd vlees,  
raclette-kaas en roggebrood. We proosten. 
Tegelijkertijd prikt de zon door de wolken-
zee. Krijgt ‘ie toch gelijk.

in het hart 
van Les 
Vallées
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pisTeplezier
Dat de zon hier uitbundig kan stralen, 
merk ik ook op de piste. Terwijl ik als glij-
dende pizzapunt naar beneden ga, sjezen 
de zongebruinde koppies mij aan alle kan-
ten voorbij. Grote kans dat ze zich wagen 
aan de wereldberoemde afdaling van de 
Piste de l’Ours (Berenpiste). Ik moet er 
(nog) niet aan denken: 900 meter prak-
tisch omlaag met een maximale hellings-
graad van 51%! 
De mix van niveaus is een perfect voor-
beeld van de enorme variatie in Les 4  
Vallées. Beginners trekken vooral naar de 
pistes die vlakbij de dorpen liggen, zoals 
Tracouet – de huisberg van Nendaz – en 
Thyon 2000. Toch, als gevorderde ben je 
hier ook niet snel uitgeskied. Met ontelbare 
off-piste afdalingen, zeven gemarkeerde 
freeride-parcours en vele (middel)zware 
pistes voelt het gebied voor elke pro als een 
grote speeltuin. Ben je een echte winter-
sportgod? Dan stort je je naar beneden 
vanaf de extreem steile buckelpiste bij 
Mont Fort op 3330 meter hoogte. De don-
kerzwarte piste is met zo’n 1300 hoogte- 
meters bovendien een flinke kuitenbijter.

picTure perFecT
De rit naar de top van de Mont Fort is niet  
alleen interessant voor stoere skiërs en 
snowboarders. Voor een onvergetelijk  

uitzicht moet je omhoog. Ik hoor het de 
VVV-dame nog zo zeggen. Op de dag van 
vertrek zie ik mijn kans schoon. Als turbo-
toerist sta ik als eerste bij de lift en bereik ik 
met een klein clubje vroege vogels het eind-
station. Via een rotstrap klauter ik naar het 
hoogste punt. En hoe cliché ook: het uitzicht 
is adembenemend. Duizenden alpenreuzen 
baden in de zon, als kamelenbulten liggen  
ze verspreid in het landschap. Van de Mont 
Blanc tot de Matterhorn, van Italië tot 
Frankrijk. Machtige witte bergen tegen een 
strakblauwe hemel. Het is picture perfect.

N e N d a z  & 
V e y s o N N a z
Hoe kom je er?
auto: Utrecht – nendaz 
is 960 km. Vliegen kan 
o.m. vanaf rotterdam 
naar  genève met o.m. 
Transavia.com v.a. € 76 pp  
retour. Vanaf amster-
dam met swiss.com  
v.a. € 185 pp retour.
reizen per trein, bus én 
boot door Zwitserland 
kan voordelig met een 
Swiss Travel Pass. Zie 
swissTravelsystem.com.  

skiëN
pistes: 202 km rood, 107 
km blauw, 17 km zwart, 
86 km skiroutes
skipas hoofdseizoen: 
volw 6 dgn: v.a. € 348, 
kind (7 t/m 14) v.a. € 174. 
Families krijgen 10% 
korting. Kinderen jonger 
dan 7 gratis.
Hoogte: 1350 tot 3330 
meter. liften: 93

slapeN
Étoiles de Montagne, 
5-sterrenchalet op 500 
m van de kabelbaan in 
nendaz. compleet met 
chef-kok voor ontbijt en 
diner. Zie:
etoilesdemontagne.com. 
 

iNFormaTie
Myswitzerland.com site 
van Zwitserland  
toerisme), nendaz.ch,
veysonnaz.ch, wallis.ch.

> Groot en gevarieerd  
    skigebied 
> sneeuw- en zonzeker
> Familievriendelijk
> Freeriders paradijs

> Weinig après-ski
> Prijsniveau

300 dagen zon per jaar. dat betekent: genieten!

> ieTs aNders daN skiëN?
dat kan. in nendaz en Veysonnaz  is ’s win-
ters heel veel te doen: sneeuwgolfen, snow-
tuben, langlaufen, sneeuwschoenwandelen, 
paragliden, huskytochten en winter-well-
ness wandelen (denk aan tai chi-oefeningen 
en meditatie in de sneeuw). even helemaal 
niks? in de 2200 m² grote ‘Spa des Bisses’ 
kom je in een fraai alpendecor geheel tot 
rust. 

> Families welkom
nendaz draagt al 20 jaar het kwaliteitslabel 
‘Families Welkom’. terecht, want het dorp  
is een fijn familieoord en biedt met o.a. 
 kinderanimatie, kinderopvang, gezinsac-
commodaties en familievriendelijke prijzen 
een  heleboel activiteiten en voorzieningen 
voor gezinnen.


