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Dodelijk ongeval op piste:
Nederlandse snowboarder voor de
rechter
Een Nederlandse student staat vanmiddag in Zell am See in Oostenrijk voor de
rechter vanwege een dodelijk ski-ongeluk. Hij wordt vervolgd voor dood door
schuld.

Op vrijdag 9 februari vorig jaar maakte de toen 19-jarige snowboarder in Saalbach
Hinterglemm de laatste afdaling van zijn vakantie op zijn snowboard. Volgens zijn
advocaat Stephan Wijnkamp ging het niet heel hard. ,,Zo’n 45 kilometer per uur, een heel
normale snelheid voor die blauwe piste in Saalbach.’’

De Nederlander verklaarde dat hij een bocht naar links maakte en daar was opeens van
links de vrouw. Beiden kwamen ten val. De 52-jarige Oostenrijkse bleef liggen. Een
reddingshelikopter bracht haar naar het ziekenhuis in Zell am See waar ze later overleed.
,,De volgende dag werd er een reconstructie gedaan op de piste. Mijn cliënt was daar
zonder advocaat. Een sportwetenschapper heeft naar de beschadigingen op de
skischoen en ski van de vrouw gekeken. Hij concludeerde dat mijn cliënt achterop de
vrouw is geboard met een snelheidsverschil van 15 kilometer.’’ Er waren geen getuigen
van het ongeval.

Conclusie
Volgens Wijnkamp, die zich in Oostenrijk
met zijn advocatenkantoor heeft
gespecialiseerd in ski-ongelukken, een
verkeerde conclusie. ,,Mijn cliënt is een
zeer goede snowboarder. Dat is ook
vastgesteld bij een test. De vrouw was er
plotseling. De piste is daar zo’n 50 meter
breed. Zij en haar man skieden van de
linkerkant naar de rechterkant. Zij achter
haar man aan. Het slachtoffer heeft niet
goed uitgekeken.’’

De 52-jarige Susanne Buchrucker
overleed een half uur nadat ze in het
ziekenhuis was gearriveerd. De vrouw
had gebroken ribben en een gescheurde
lever. Volgens haar man was zij altijd heel
voorzichtig op de piste.

Wijnkamp heeft zijn ski’s meegenomen
naar de rechtszaal. En ook de student heeft zijn snowboard paraat. ,,Het kan zijn dat de
rechter vanmiddag om 16.00 uur, het tijdstip van het ongeval, toch een tweede
reconstructie op de piste wil.’’

Advocaat Stephan Wijnkamp © Privé

Vrijspraak
In theorie kan de Nederlander vijf jaar cel krijgen als hij schuldig wordt bevonden. ,,Ik zal
natuurlijk vrijspraak bepleiten, maar als hij schuldig wordt bevonden verwacht ik niet
meer dan een voorwaardelijke straf. Het is niet zo dat hij stomdronken van de piste
kwam. Mijn cliënt vindt het heel erg wat er is gebeurd. Het was een enorme schok. Maar
het was een ongeluk.’’

De nabestaanden van de Oostenrijkse vrouw eisen ook 70.000 euro smartengeld van de
Nederlander.

Wijnkamp heeft ieder jaar zo’n 130 strafzaken en civiele procedures die te maken
hebben met ongelukken op de pistes. Het gros van zijn cliënten zijn Nederlanders en
Belgen. ,,Ik krijg weleens de indruk dat Nederlanders de FIS-regels niet kennen.’’ De
Fédération Internationale de Ski heeft voorrangsregels en gedragsregels voor de pistes
vastgesteld (zie kader hieronder). Wie ze overtreedt maakt zich schuldig aan een
strafbaar feit en kan vervolgd worden. Een van de belangrijkste is dat degene die voor je
skiet voorrang heeft.

Top 10 regels op de piste van de Fédération Internationale de Ski

1. Rekening houden met anderen

Iedere skiër moet zich zo gedragen, dat hij een ander niet in gevaar brengt of schade
berokkent.

2. Beheersen van snelheid en skistijl

Iedere skiër moet te allen tijde op tijd kunnen stoppen of uitwijken. Hij moet zijn
snelheid en wijze van skiën aanpassen aan zijn skivaardigheid, de conditie van de
piste, de sneeuw- en weersomstandigheden, alsook aan de drukte op de piste.

3. Keuze van het spoor

De van achteren komende skiër moet zijn skispoor zo kiezen, dat hij skiërs voor zich
niet in gevaar brengt.

4. Inhalen

Inhalen mag van boven of van beneden en van rechts of van links, mits op zodanige
afstand dat de ingehaalde op geen enkele wijze in zijn bewegingen wordt belemmerd.

5. Invoegen en weer verder skiën

Iedere skiër die zich (weer) op een piste wil begeven of na een stop verder wil skiën,
moet zich ervan vergewissen dat hij dit zonder gevaar voor hemzelf of voor anderen
boven of onder hem kan doen.

6. Smalle plaatsen

Iedere skiër moet vermijden om zich zonder noodzaak op smalle of onoverzichtelijke
plaatsen op de piste op te houden. Een ten val gekomen skiër dient een dergelijke
plek zo snel mogelijk weer vrij te maken.

7. Klimmen en lopen

Een skiër die klimt of te voet afdaalt, mag dit alleen aan de zijkant van de piste doen.

8. Letten op tekens

Iedere skiër dient de markeringen en de borden in acht te nemen.

9. Verlenen van hulp

Bij een ongeval is iedereen verplicht hulp te verlenen.

10. Legitimatieplicht

Iedereen, getuige of betrokkene, verantwoordelijk of niet, moet bij een ongeval zijn
identiteit bekendmaken.

Bron: ANWB.nl

Premier Ardern maakt excuses
voor fouten in aanloop naar
aanslagen Christchurch

 De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft
excuses aangeboden voor fouten die de politie en de…
inlichtingendiensten hebben gemaakt in de aanloop naar de aanslagen
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