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Blinde skiërs botsen op vrijwel
verlaten piste: ‘Mijn ongeluk had
voorkomen kunnen worden’

Een ‘bizar ongeluk’ tussen een blinde en bijna blinde skiër leidde tot een
zes jaar durende juridische strijd. Jeroen van Dijk verloor door de botsing bijna al
het licht in zijn ogen. ‘Dit ongeluk had niet hoeven te gebeuren.’

VIDEO
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Donderdag 23 januari 2014. Het is Kaiserwetter - veel sneeuw, een stralende zon en een
strakblauwe lucht - als Jeroen van Dijk zijn ski’s vastklikt op een piste bij Bramberg in
Oostenrijk. Hij kijkt om zich heen. Weliswaar is zijn gezichtsvermogen maar 20 procent,
met zo veel zonlicht op de witte sneeuw kan hij toch iets zien. Er zijn nauwelijks skiërs.

Lees ook

Nederlanders op de piste: We komen beneden, maar daar is alles mee gezegdPREMIUM

De afdaling kan beginnen. Jeroen draagt
een fluorescerend geel hesje met het
woord ‘blind’ erop. Zijn begeleider van de
Nederlandse Visueel-gehandicapten Ski
Vereniging (NVSV) heeft een hesje
waarop ‘guide’ staat. Jeroen en zijn
begeleider praten met elkaar via een
portofoon met oortjes.

De bijna blinde skiër Jeroen van Dijk op de piste waar
hij een ongeluk kreeg. © Jeroen van Dijk

Even verderop staan nog twee skiërs, een blinde skiër met zijn begeleider van de NVSV.
,,Oké, jij moet een bochtje naar rechts maken en dan ga ik jou weer volgen’’, instrueert
de begeleider ‘zijn’ blinde skiër. ,,En door, ga maar even door.’’ De blinde skiër glijdt over
de blauwe piste. ,,En naar links. Het wordt nu ietsje steiler. En naar rechts, laat maar
doorlopen.’’ Het is inderdaad iets steiler. De blinde gaat steeds harder en de begeleider
raakt zo’n 30 meter achterop. ,,En naar rechts, eh naar links!’’ De blinde skiër draait naar
links om snelheid te minderen. Zijn begeleider schreeuwt: ,,Rechts!’’

‘Ooh! Ooh!’
Maar het is te laat. Van de andere kant komt Jeroen aan, met een paar meter achter hem
zijn begeleider. Frontaal knalt de blinde skiër op Jeroen met een snelheid van zo’n 30 tot
40 kilometer per uur. ,,Oooh! Ooh!’’, roept de begeleider verschrikt.

Het oogt als een lullig ongevalletje. Even de sneeuw afkloppen en verder, maar beide
blinde mannen blijven versuft in de sneeuw liggen. De blinde skiër is in zijn kruis geraakt
en hapt naar adem. Jeroen ligt languit. Achter hem gaat een skiër die moet uitwijken ook
onderuit. De bodycam van de begeleider legt de gebeurtenissen vast. ,,Mijn fout’’, geeft
de begeleider toe. ,,Ik had er geen controle over.’’

Het hesje van Jeroen. © Koen Verheijden

Een Oostenrijkse skiër vraagt of de Nederlanders hulp nodig hebben. ,,Nein,’’ antwoordt
de begeleider. ,,Es geht gut! Toch, Jeroen?’’

Traumaheli
Maar het gaat niet goed. Jeroens kaak is op twee plekken gebroken. Hij bloedt. Met een
zogenaamde reddingsbanaan wordt Jeroen naar beneden gebracht. Hij is dan al buiten
westen door een zware hersenschudding. Een traumaheli vliegt hem naar het ziekenhuis
in Salzburg waar hij vier dagen zal verblijven. Hij is in paniek als hij wakker wordt. ,,Ik zag
helemaal niets; wist niet waar ik was of wat er was gebeurd.’’ Er volgt een operatie aan
zijn kaak. Het slechtste nieuws moet dan nog komen: hij krijgt bloedingen in zijn toch al
slechte ogen. Jeroen verliest bijna al het licht, stapsgewijs wordt het donker.

Begin december 2020. Jeroen schuifelt over het zwart-wit geblokte - dat contrast kan hij
nog net ontwaren - voetpad in zijn tuin. Hij stopt bij een muur waar zeven paar ski’s
staan. ,,Kijk, dit is mijn ski-kerkhof.’’ Hij laat ze zien als antwoord op de vraag: Wat moet
een blinde überhaupt op de skipiste? ,,Ik ben nu 70 jaar maar voordat ik in 2010 in beide
ogen een infarct kreeg en slechtziend werd, was bergsport mijn passie. Ik had vijftig jaar
bergsportervaring. Ik was voorzitter van de Nederlandse Skitoerencommissie.’’ Hij
maakte ruige tochten, in de mist van een gletsjer af; dat werk. ,,Maar de veiligheid kwam
bij mij altijd op de eerste plaats.’’

Jeroen bij zijn ‘ski-kerkhof’, een aantal ski's uit zijn tijd als actieve skiër. © Koen Verheijden

De afdalingen in de Oostenrijkse Alpen in 2014 waren de eerste sinds zijn ooginfarcten.
Die skitochten voor blinden en slechtzienden van de NVSV leken hem wel wat. ,,Ik vond
de werkwijze wel merkwaardig qua veiligheid. Helmen en portofoons voor de
communicatie waren niet verplicht.’’ Op eigen kosten schafte Jeroen een portofoon met
oortjes aan. ,,De wederpartij had er geen.’’

Terug naar 2014. Jeroen wordt met een ambulance naar Nederland vervoerd. Zijn kaken
zijn gefixeerd en hij krijgt vloeibaar voedsel. Hij krijgt het bodycamfilmpje van de
begeleider onder ogen. ,,Een vriend heeft beeldje voor beeldje verteld wat er is te zien.’’
De oogarts meet nog maar een paar procent zicht. Hij beseft dat hij voor de rest van zijn
leven echt blind zal zijn, even blind als de skiër die op hem klapte. Dan dringen ook de
financiële consequenties door. Hij belt een advocaat.

Advocaat
Kat in het bakkie, lijkt het aanvankelijk, maar aansprakelijkheid bij een ongeluk tijdens het
sporten is ingewikkeld in het Nederlands recht. Bovendien: kun je niet verwachten dat er
ongelukken van komen als je met een groep blinden gaat skiën? Jeroen schakelt de
Nederlandse advocaat Stephan Wijnkamp in die in Oostenrijk een praktijk heeft en zich
specialiseerde in ski-ongevallen. Wijnkamp adviseert om de zaak in Oostenrijk voor de
rechter te brengen. Hij stelt namens Jeroen de NVSV, de begeleider én blinde skiër
aansprakelijk. Jeroen verliest de rechtszaken tegen de begeleider en de NVSV. Ze zijn
misschien wel medeschuldig maar de aansprakelijkheid ligt bij de blinde skiër; hij besloot
op eigen initiatief een bocht naar links te maken.

© Koen Verheijden

Pas twee weken geleden kwam er na zesenhalf jaar een eind aan de juridische
lijdensweg. De verzekeraar van de blinde skiër betaalt alle proceskosten. Jeroen krijgt
200.000 euro schadevergoeding, een groot deel had hij al uitgegeven aan verpleging,
huishoudelijk hulp en aanpassingen aan zijn huis.

Bizar
,,Twee blinde skiërs die botsen op een vrijwel verlaten piste. Het is een bizar ongeluk.
Het laat ook zien hoe gevaarlijk het kan zijn als je niet goed voorbereid bent.’’ Jeroen
vertelt zijn verhaal om te waarschuwen. ,,Mijn ongeluk had voorkomen kunnen worden,
als er andere regels waren geweest. Blind skiën kan echt veilig. Als in Oostenrijk
slechtzienden gaan skiën dan moet er een gediplomeerd skileraar vóór skiën en de
blinde volgt. De begeleider ziet dan de gevaren en obstakels voordat jij er bent; veel
veiliger. In Nederland kan iedereen die goed kan skiën na een praktijkdag op de
borstelbaan blindenbegeleider worden; en er wordt andersom geskied: de blinde gaat
voorop. Ook een portofoon zou echt verplicht moeten zijn. Door de afstand, de wind,
geluid van liften, muziek op de piste hoor je zonder portofoon echt niet alles.’’

,,Ik ben niet boos of bitter. Dit ongeluk neem ik niemand kwalijk, maar de
aansprakelijkheid van skiër, begeleider en NVSV moest worden uitgezocht. Risico’s
kunnen duidelijk worden beperkt. Mijn passie voor skiën is voorbij. Bijna blind leef ik nu in
een andere wereld met nieuwe uitdagingen.”
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