
overleed ze onverwachts op
de behandeltafel. Ze had
een leverruptuur opgelo-
pen, met een interne bloe-
ding tot gevolg.”

Voor veel wintersporters
is het een schrikbeeld, voor
de Nederlandse student
werd het die dag werkelijk-
heid: ineens hing hem ’dood
door schuld’ boven het

hoofd. „Hij vindt het vrese-
lijk wat er is gebeurd”, zegt
Wijnkamp. „Hij heeft con-
tact gehad met de echtge-
noot om erover te spreken.
Het zal hem de rest van zijn
leven niet loslaten.”

Daags na het overlijden
van de Oostenrijkse zette de
politie een reconstructie op
touw, waaraan de student
vrijwillig meewerkte. De be-
doeling was om te achterha-
len wie schuld had aan de
botsing. In theorie is dat de-
gene die van achteren komt,
maar in de praktijk is het

nog niet zo makkelijk om te
bepalen wat voor en achter
is op een piste. Wijnkamp:
„Het gaat er ook om wie on-
geveer
drie se-
conden
voor de
botsing
de ander
had kun-
nen zien en het ongeval dus
had kunnen vermijden.”

De skitechnisch deskun-
dige kwam met een voor de
Nederlander ongunstig rap-
port. „Op basis van bescha-

digingen op een van de ski-
schoenen van de vrouw con-
stateerde hij dat mijn cliënt
met een fors snelheidsver-
schil van achteren kwam en
haar in een scherpe hoek
raakte.”

Wijnkamp is het met die
lezing oneens. Hij raad-
pleegde een professor in de
biomechanica. Die consta-
teerde dat de student en de
vrouw elkaar juist onder
een stompe hoek raakten.
„De echtgenoot heeft boven-
dien verklaard dat ze de pis-
te dwars overstaken. In dat
geval moeten ze voor skiver-
keer van boven uitkijken.
De skitechnisch deskundige
heeft al geconstateerd dat
mijn cliënt een zeer goede
snowboarder is en niet te
snel reed. Hoe tragisch het
ook is, ik denk dat zij fout zat
en het ongeval had kunnen
vermijden.”

Wijnkamp hoopt op vrij-
spraak. Als er toch een ver-
oordeling volgt, verwacht

hij geen ge-
vangenis-
straf, een
boete is
wel denk-
baar. Dit
soort za-

ken met dodelijke afloop
zijn er gelukkig niet veel,
zegt Wijnkamp.

Fatale ongevallen met pis-
tenbully’s komen vaker
voor. 

Skidrama voor de rechter 
Nederlandse snowboarder (20) verdachte in fataal ongeval skiester Oostenrijk

Advocaat Stephen Wijnkamp
staat de jonge snowboarder bij.
Wijnkamp is gespecialiseerd in
ski- en bergsportongevallen. 
FOTO FACEBOOK

door Silvan Schoonhoven

IMST (TIROL) • Een 20-
jarige Nederlandse snow-
boarder staat donderdag
voor de rechter in Oosten-
rijk. Op 9 februari vorig
jaar liep voor hem en een
Oostenrijkse skiester een
zonovergoten dag in de
sneeuw uit op een trage-
die. Opeens was de stu-
dent verdachte in een
misdrijf.

Het was de laatste afda-
ling van de dag in het gebied
Saalbach-Hinterglemm. De
student, een ervaren snow-
boarder, draaide S-bochten
op weg naar het dal toen
plots een 52-jarige Oosten-
rijkse op ski’s zijn pad kruis-
te. Met een klap botsten ze
op elkaar. 

Het leek een geval van
sneeuw afkloppen en door-
gaan. Maar dit incident ver-
liep anders, zegt de Neder-
landse advocaat Stephan
Wijnkamp, die in Tirol een
praktijk heeft, gespeciali-
seerd in onder meer ski- en
bergsportongevallen. Hij
verdedigt de toen 19-jarige
snowboarder.

„De echtgenoot van de
vrouw keek om en zag haar
voorover in de sneeuw val-
len. De student liep naar
haar toe, de vrouw was aan-
spreekbaar. Een helikopter
arriveerde en bracht haar
naar het ziekenhuis. Daar

’Het zal hem de
rest van zijn leven 
niet loslaten’

ALMELO • De familie
Klomp uit Almelo is
dolblij nu het tuin-
ornament, dat tij-
dens de crematie
van grootvader Jan-
neman Klomp uit
diens tuin werd
gestolen, terug is.
Vermoedelijk had
een achterbuurman
het gestolen, want
daar werd het ding,
in de vorm van een
kleine bakfiets,
gisteren ook weer
aangetroffen. 
„Het doet me op een
vrolijke manier aan
mijn overleden va-
der denken”, vertelt
dochter Diana. Zon-
dag deed ze nog een
oproep in De Tele-
graaf, in de hoop dat
het ding boven wa-
ter zou komen. Dat
heeft succes gehad. 

Gestolen 
ornament 
weer thuis

De gestolen bakfiets is
weer terug.
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