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de machoman

LARS
De stoere ijspegeltatoeage op 
zijn bovenarm staat symbool 
voor De vrijheiD Die hij voelt als 
hij op De piste staat. al vijftien 
jaar geeft lars bergkotte (29) 
ski- en snowboarDles. ‘flirten 
tijDens De les is heel belangrijk’

Blinden ‘Als ik op de piste sta kan ik mijn 
hoofd leegmaken. Ik geef vanaf mijn 
veertiende al snowboardles en vanaf mijn 
twintigste skiles; het liefst doe ik dat in 
Oostenrijk. Ik heb groepen van kleuters tot 
opa’s en oma’s. Ook heb ik wel eens skiles aan 
blinden gegeven, dat was heel bijzonder. Het 
leukste vind ik andere mensen enthousiast 
maken voor iets wat ik zelf heel graag doe.’

 .’ aantrekkelijk ‘Skileraren hebben iets 
aantrekkelijks. Net als dj’s en barmannen dat 
hebben. Ook ik hang iedere avond in de 
après-skibar. Het is een van de redenen 
waarom ik ben gaan skiën. De muziek vind 
ik maar niks, maar er hangt altijd een 
gezellige sfeer. Er zijn genoeg clichés over 
skileraren, maar ze kloppen eigenlijk 
allemaal.’

 stijl ‘Ik ben veel bezig met trends en wissel 
ieder seizoen van board, ski’s en outfit. Het is 
een dure hobby, maar ik wil altijd wel in stijl 
op de piste verschijnen. Mijn favoriete 
merken zijn O’Neill en Burton. Wat ik echt 
not done vind is in je lerarenoutfit naar de 
après-ski gaan. Dan probeer je alleen maar tof 
te doen.’ (Vervolg op pagina 186)

snow patrol
HEt Is dE rEdEN – NOu JA, EEN vAN – wAArOm wE ELK JAAr wEEr 
Op dIE vErdOmdE sKI’s gAAN stAAN: skileraren zijn oh zo sexy. 
ZE fLIrtEN mEt dE dAmEs Op dE pIstE EN Après-sKIëN tOt ZE ErbIJ 
NEErvALLEN. tOCH? Of NIEt? JACKIE ZOCHt HEt uIt EN vrOEg drIE 
sKImANNEN LEttErLIJK HEt HEmd vAN HEt LIJf. 



s
t

y
li

n
g

 r
o

y
 B

o
e

r
e

 e
n

 v
ic

k
y

 d
e

 l
a

 c
o

t
e

r
a

 m
a

n
r

iq
u

e
 v

s
a

g
ie

 r
o

s
e

m
a

r
y

 v
a

n
 l

ie
m

p
t

 v
o

o
r

 c
o

l
l

is
t

a
r

 e
n

 k
e

v
in

 m
u

r
p

h
y

 M
e

t
 d

a
n

k
 a

a
n

 d
e

 s
k

ih
u

t
 

2013#56 JACKIEONLINE.NL      JACKIE      183

sKI spECIAl skileraren

de machoman

thijSgeboren in griekenlanD, 
opgegroeiD in hongkong en 
singapore en sinDs vijf jaar 
snowboarDleraar in het 
noorD-hollanDse bergen. thijs 
verschoor (21): ‘mijn vrienDin is 
niet jaloers, maar is soms wel 
eens bang. puur Door het imago 
Dat aan De skileraar kleeft’

 salto’s ‘Dit is mijn vijfde seizoen als leraar 
in Bergen en na kerst ga ik ook weer naar het 
buitenland. Ik ski vanaf mijn achtste en geef 
sinds mijn zestiende les. De grootste kick 
haal ik uit de freestyle-lessen die ik geef. 
Baanbrekende salto’s, sprongen en schansen: 
daar krijg ik zo’n kick van.’

 .’ heilig ‘Daten met je leerling, dat vind ik 
echt not done. Dat is trouwens ook verboden, 
daar zijn regels voor. Ik flirt nooit tijdens de 
les, ik geloof ook niet dat dat van me 
verwacht wordt. Daar gaat het me trouwens 
niet om, zelfs niet toen ik nog geen vriendin 
had. Ik wil gewoon in de eerste plaats een 
goede les neerzetten. Nu klink ik wel heel 
heilig hè?!’

 kleur ‘De laatste twee jaar focus ik me 
steeds meer op trends. Ik kijk toch liever naar 
een leraar die in stijl lesgeeft dan iemand die 
er niet uit ziet. Ik hou van kleur en mijn 
favoriete merken zijn Protest, O’Neill en 
Burton. Maar ik ben niet iemand die 
negentienduizend skibrillen heeft. Ik heb er 
maar één.’ (Vervolg op pagina 186)

de trouwe hond
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hAN hij slaat geen après-skifeestje 
over en flirten kan hij als geen 
anDer. voor De amsterDamse 
ski- en snowboarDleraar han 
balsem (27) is lesgeven één grote 
feestvakantie. ‘ik begon op mijn 
tweeDe met skiën, tussen De 
benen van mijn vaDer’

 diploma’s ‘In 2009 heb ik mijn snow-
boarddiploma gehaald en een jaar later mijn 
skidiploma. Er is een veel groter aanbod voor 
skiën, dus ik vond het belangrijk dat ik dat 
ook in the pocket heb. Ik heb twee jaar fysio_
therapie gestudeerd en heb daarna de ALO 
gedaan. Nu zit ik ieder seizoen tussen de 
mensen die lekker op vakantie zijn, heerlijk.’

 sociaal ‘Voor mij draait lesgeven om feest, 
lol en plezier. Het enige wat ik er jammer aan 
vind is dat je aan het werk bent en dus zelf 
niet los kan gaan. Het sociale contact vind ik 
het leukst, ik ben altijd nieuwsgierig naar de 
verhalen. Ook vind ik het bijzonder om te 
zien dat iemand die in het begin onzeker was, 
na een week superzelfverzekerd van de berg 
af skiet. Dat vind ik tof.’  

 jointje ‘Ik ken leraren van skischolen die 
tijdens de les met de handen achter de rug 
rustig een jointje draaien. Dat vind ik not 
done. Verder zijn er niet echt regels over wat 
je wel of niet kan doen. Ik hou van flirten en 
sjansen. Iemand iets langer aankijken dan 
gewoonlijk, je kent het wel. Maar je gaat ook 
weer niet uitgebreid tongen met je leerling op 
de piste. Hoewel, ik heb wel eens verhalen 
gehoord...’ (Vervolg op pagina 186)

het feestbeest



sKI spECIAl snow patrol
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GRoeN jAck (€ 665) VAN aiP; oRANje oNdeRjAS  

(€ 280), bRoek (€ 450) eN mutS (€ 36) VAN Peak  

PerforMance; SkibRiL (€ 189,95) VAN adidas

bRoek (€ 629,95) VAN kjus Men razor;

SkibRiL (€ 259,95) VAN oakley;

dAS (€ 99,95) VAN ugg australia

VeSt (€ 170) VAN Peak PerforMance;

bRoek (€ 779,95) eN hANdSchoeNeN (€ 144,95)

VAN Bogner; SkibRiL (€ 109,95) VAN oakley

 afrojack ‘Ik zie vaak BN’ers als ik op de 
piste sta. Zelf heb ik Lange Frans en Baas B 
lesgegeven. Vorig seizoen zag ik ook Ruud 
Gullit wankelend op zijn ski’s staan en 
Afrojack voorbij zoeven. Dat was heel 
grappig.’

 flirten ‘Ik vind vrouwen in skipakken 
onwijs sexy. Ik heb nu geen vriendin, maar ik 
krijg wel altijd veel aandacht van de ladies op 
de piste. Flirten tijdens de les is heel 
belangrijk, maar je mag absoluut niet die lijn 
overschrijden. Maar als dat skipak eenmaal 
uit is... haha! Toch heb ik niet iedere avond 
een ander chickie, hoor. Nu ik wat ouder ben 
wordt het allemaal wat serieuzer.’

 Blunder ‘Omdat ik nogal van feestjes hou, 
heb ik ook vaak last van katers. Ooit had ik 
zo’n enorme kater tijdens het lesgeven dat ik 
nog een beetje dronken op de piste stond. 
Toen werd ik opeens zo misselijk dat ik een 
eindje verderop heb moeten overgeven. Dat 
was niet mijn charmantste moment.’

 relatietype ‘Ik ben een relatietype, ik heb 
nu sinds drie maanden een vriendin. Ze is 
niet jaloers, maar het is wel altijd even 
spannend als ik les ga geven. Puur door het 
imago dat aan de skileraar kleeft. Vrouwen 
in skipakken vind ik overigens niet sexy, dat 
is veel te verhullend. Het gaat erom dat wat 
eronder zit ook appetijtelijk is, ja toch?’

 op tijd naar Bed ‘Ik hou wel van 
après-ski, maar ik probeer wel elke dag weer 
de eerste lift omhoog te nemen naar de piste. 
Dus óf ik ga vroeg feesten en op tijd naar 
bed, óf ik feest tot laat maar zorg dat ik de 
volgende dag geen kater heb. Maar ik drink 
net zo lief een paar biertjes op mijn kamer 
met wat vrienden.’

 Blunder ‘Ooit brak ik tijdens een les mijn 
elleboog. Ik viel zo ongelukkig dat ik zelf 
niet meer op kon staan. Ik moest toen door 
een leerling naar de EHBO gebracht 
worden. Hij heeft drie uur op me gewacht in 
het ziekenhuis en me ook weer thuisge-
bracht. Dat vond ik zo genânt...’

 Bevroren oren ‘Ik heb nog nooit iets 
gebroken en ik ben nog nooit verbrand door 
de zon. Wel zijn mijn oren een keer bijna 
bevroren toen ik zonder muts in een lange 
stoeltjeslift stapte. Mijn maat en ik moesten 
ons echt aan elkaar vastklampen om ervoor 
te zorgen dat we warm bleven. Chocomel 
met rum was toen de remedie.’

 superman ‘De regel van onze skischool is 
dat wie in zijn werkoutfit op zijn bek gaat een 
rondje bier moet betalen voor iedereen. Ik val 
eigenlijk nooit, dus daar heb ik geluk mee. 
Maar ik ben één keer onwijs hard gevallen, ik 
knalde echt met mijn gezicht op de grond en 
vloog als een soort superman door de lucht, 
iedereen lag dubbel van het lachen.’

apenkooien ‘Dit seizoen geef ik geen les 
maar ga ik lekker zelf skiën met mijn ouders. 
Ik ben bezig met het opzetten van een bedrijf 
met vrienden, genaamd ApenkooiGym. We 
geven ouderwetse, nostalgische gymlessen 
zoals je vroeger had. Dat is nu mijn main 
focus, daarna ga ik weer skiën.’

het feestBeestde trouwe hondde machoman

het feestbeest


