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“YOU WANT? WE GO!” SOMS HOEFT DE TAAK VAN EEN BERGGIDS NU OOK WEER NIET AL TE 
INGEWIKKELD TE ZIJN. AAN HET WOORD IS DE IMMER OPGEWEKTE EN PRETTIG GESTOORDE 
GOCE LUTVIOVSKI, GIDS BIJ SHAR OUTDOORS. WIJ ZIJN IN NOORD-MACEDONIË, ZIJN NET EEN 
CAT UITGESPRONGEN EN KIJKEN UIT OVER EEN MAAGDELIJK WITTE HELLING. ACHTER ONZE 
RUG BLINKT DE GRENS MET KOSOVO.

SNEEUWPRET
in een ongerepte Balkanparel

Maar wat houdt catski nu precies in? Het verloopt ongeveer 
als volgt: je stapt in een omgebouwde pistebully met een 
groep gelijkgestemde skiërs en snowboarders, de cat brengt 

je de berg op, jij duikt de cat uit en de helling af en wacht vervolgens 
op de cat om je opnieuw naar een volgende afdaling te brengen. Het 
is een soort heliski, maar dan een pak goedkoper. Nadeel is dat de 
cat ongeveer de snelheid van een uit de kluiten gewassen schildpad 
benadert. Dat maakt dat de afdalingen die je doet dan ook weer niet 
overdreven lang moeten zijn. En laat dat nu net een criterium zijn 
waar het gebergte in Noord-Macedonië uitstekend aan voldoet. En 
ach ja, heerlijk eten, rakia en een uitgelaten Balkan-sfeer dragen zeker 
en vast ook hun steentje bij aan de catski-pret in Noord-Macedonië.
 

PAREL IN DE BALKAN

Noord-Macedonië is een prachtige ongerepte natuurparel, gelegen 
in de Balkan in Zuidoost-Europa, een binnenstaat begrensd door 
Kosovo, Servië, Bulgarije, Griekenland en Albanië. Het is een van 
de deelrepublieken van het voormalige Joegoslavië. In september 
1991 verklaarde de republiek Macedonië zich ona!ankelijk, maar 
na een geschil met Griekenland over de naam Macedonië, werd de 

CATSKI IN NOORD-MACEDONIË

naam eerst veranderd naar Voormalige Joegoslavische Republiek 
Macedonië en sinds 2019 naar Noord-Macedonië. Zo ben je weer 
helemaal mee met dat stukje Balkan-geschiedenis. Macedonië telt 
iets meer dan zestienhonderd dorpjes en 38 bergen, waarvan twin-
tig hoger zijn dan tweeduizend meter. Het land is rijk aan folklore, 
de mensen zijn vriendelijk en gastvrij, toeristen worden er met open 
armen ontvangen. Moeder "eresa, geboren in Skopje, is misschien 
wel de meest beroemde inwoner van Noord-Macedonië. Met Popo-
va #apka starten we onze trip in het noordwesten, halverwege de 
week verhuizen we richting Nationaal Park Pelister. Afsluiten doen 
we met een avondje/nachtje $ink stappen in hoofdstad Skopje.
 

GEEN GEBREK AAN GOESTING

De groep skiërs en snowboarders hadden we reeds eerder ontmoet 
tijdens een lawinecursus aan de skipiste van Aspen, Wilrijk. We zijn 
immers op stap met "e Wildlinger en die tekent nu eenmaal voor 
een vlekkeloze organisatie waar een voorafgaande lawinecursus in 
het aanbod inbegrepen zit. De sfeer op de weg van de luchthaven 
van Skopje naar Popova #apka is uitstekend, dit wordt een vrolijke 
week. De weersomstandigheden zijn helaas minder uitstekend. Het 
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is eind februari en behoorlijk warm, verse sneeuw is al eventjes ge-
leden. Er mag dan wel een tekort aan sneeuw zijn, aan goesting is er 
alleszins geen gebrek.
 
Met behoorlijk wat ervaring in reizen in de Balkan en Rusland 
koester ik geen al te hoge verwachtingen omtrent de accom-
modatie. Hotel Scardus is dan ook een meer dan aangename 
verrassing. Het hotel ziet er luxueus uit, het eten is heerlijk, de 
obers hartelijk en grappig, de pintjes staan fris. De Macedoni-
sche keuken is gevarieerd, met gegrild vlees, stoofschotels, veel 
groenten en feta in alle mogelijke varianten. Aangezien iedereen 
van onze groep reeds voorafgaandelijk een cursus rond lawine-
veiligheid volgde, gaat de safety-briefing snel en vlot. Tijd om te 
gaan slapen of bar en sauna onveilig te maken. Buiten wachten 
twee snowcats, klaar om ons de volgende ochtend de bergen in 
te brengen.
 

HOED VAN DE PRIESTER

Hotel Scardus staat aan de voet van de skipistes van Popova #ap-
ka, het skigebied bleef echter deze hele winter gesloten. Het werd 
gebouwd als een soort back-up hotel voor de Olympische Win-
terspelen van Sarajevo in 1984. Het skigebied zelf gee% maar een 
troosteloze, desolate indruk. Skili%en hangen stil, pistes zijn on-
bestaande, in verval geraakte en verroeste infrastructuur verster-
ken die indruk. Popova #apka, wat zoveel betekent als de ‘hoed 
van de priester’, dankt volgens de legende zijn naam aan een or-
thodoxe priester die de evangelische boodschap over de dorpen 
kwam brengen en als martelaar vermoord werd. Wilde dieren ver-
scheurden het lichaam van de priester, enkel de hoed werd terug 
gevonden.
 
Het zijn niet meteen de beste weersomstandigheden, het is te 
warm en een gebrek aan sneeuw maakt dat de gidsen van Shar 
Outdoors flink aan de bak moeten om de mooiste en meest 
sneeuwrijke plaatsen van het gebied te vinden. Dat maakt ook 
dat we vaak behoorlijk lang in de cat zullen zitten vooraleer we 
de sneeuw induiken. Maar ook in de cat is de sfeer bijzonder uit-
gelaten en plezant. Al rijdend rakia schenken en drinken, grap-
pen en grollen… het maakt de rit er alleen maar aangenamer op. 
Met het #argebergte zitten we op de grens met Kosovo, de hoog-
ste berg is met 2748 meter de Titov Vrv. We spelen een voormid-
dag op en rond die hoogste piek. De sneeuw is behoorlijk ijzig 
maar toch amuseren we ons als de bende uitgelaten kinderen die 
we in weze nog steeds zijn. Voor het middageten schuiven we 

HET LAND IS RIJK AAN 
FOLKLORE, DE MENSEN 
ZIJN VRIENDELIJK EN 
GASTVRIJ, TOERISTEN 
WORDEN ER MET OPEN 
ARMEN ONTVANGEN
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aan aan een in de sneeuw uitgehouwen toog. Cat in, ritje naar de 
volgende top, cat uit, door de sneeuw knallen, cat opnieuw in, ritje 
naar de volgende top… En opnieuw! En opnieuw. Bij zonsonder-
gang rijden we terug richting hotel, het zicht op het stadje Tetovo 
onder een oranjerode zon is subliem.

LAWINES EN CRASHES

Een nieuwe dag, tijd om een ander deel van het gebied te verkennen. 
Deze keer rijden we richting de bosrijke rechterkant, in de hoop 
daar betere sneeuw te vinden. Een couloir ligt ons reeds een hele 
tijd uitnodigend aan te kijken. We hiken naar de ingang en wanneer 
Angelo als eerste rijder de couloir induikt, komt er meteen een la-
wine mee. Niets ernstigs en Angelo kan de lawine voorblijven en uit 
de couloir boarden, maar het is wel een waarschuwing en bewijs dat 
er niet veel verse sneeuw moet zijn om toch lawines te hebben. Deze 
keer vormt een verlaten herdershuisje het decor voor ons middag-
maal. Als laatste run van de dag weten de gidsen nog een soort ka-
naal liggen dat ons helemaal terug tot aan het hotel moet brengen. 
Het is een natuurlijke halfpipe waar je tussen boompjes en stenen 
slalomt. En daar gaat het mis. Werner valt hard en is genoodzaakt de 
reis vroegtijdig te staken. De Macedonische dokter ziet er allemaal 
niet te veel ergs in maar Werner neemt het zekere voor het onzekere 
en kiest voor de eerste vlucht terug huiswaarts. Met een sleutelbeen-
breuk en een klaplong is het verdict toch behoorlijk hard.

THE WILDLINGER

Reisleider Jens van "e Wildlinger troont ons die avond mee naar 
een oude militaire basis. Er zijn nog steeds militairen aanwezig, de 
rakia vloeit alweer overvloedig en de gepensioneerde Macedonische 
militairen houden er een vreemd soort humor op na. Meer in detail 
durven we hier niet gaan, dat moet je ons maar eens persoonlijk vra-
gen. Wij ontkurken nog een biertje en schuiven aan bij Jens die met 
plezier vertelt over "e Wildlinger, een jong en avontuurlijk reisbu-
reau dat zich richt op outdoor en uitdagende en grensverleggende rei-
zen. Oorspronkelijk gestart als Mistral Adventures kreeg Jens al snel 
een brief in de bus van het advocatenkantoor van het merk Mistral. 
Die naam kon echt niet. Omdat je als klein reisbureau niet meteen 
zin hebt in een juridisch gevecht, werd de naam Mistral opgegeven, 
de geest van het reisbureau bleef echter onverminderd. Jens: “Om 
dergelijke problemen te vermijden, besloot ik een onbestaand woord 
te vormen. Wild spreekt voor zich, dat slaat op de wildernis en ‘to 
linger’ betekent zoveel als vertoeven. Samen vormt dat Wildlinger en 
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dat omvat wel mooi waar ik voor sta: met kleine groepen in het on-
gerepte, weg van de massa, op avontuur trekken.” Avontuurlijk reizen, 
samenwerking met lokale gidsen, actief, weg van het massatoerisme 
en dichterbij de natuur… we horen het graag maar hoe rijm je dat met 
de ecologische voetafdruk van de reissector? Jens: “Als bachelor in 
Milieumanagement en master milieuwetenschappen heb ik de fun-
damentele kennis rond duurzaamheid, milieu en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen in huis. Ik besef ook wel dat reizen een 
behoorlijke ecologische voetafdruk nalaat, maar ik streef op alle vlak-
ken om die zo laag mogelijk te houden. De wildernis en ongerepte 
natuur is fantastisch en kan prachtige reiservaringen opleveren, maar 
dan moeten we er ook voor zorgen dat die natuur beschermd wordt. 
Door elk vliegtuigticket dat je bij ons boekt, draag je automatisch bij 
aan CO2- compensatieprojecten in Afrika.”
 
 
VERLATEN VALLEI

De volgende dag proppen we ons allen in 
een grote cat, klaar voor een lange rit naar 
een verlaten maar prachtige vallei langsheen 
de Pena-rivier. De grenspaal op de top van 
de berg maakt duidelijk dat we over Koso-
vo uitkijken. De runs zijn een stuk langer, 
de sneeuw pakken beter. Het wordt een dag 
om in te kaderen. Zelfs op de terugweg rich-
ting hotel springen we regelmatig uit de cat 
om een stukje te skiën of boarden doorheen 
natuurlijke halfpipes, weidse velden, smalle 
passages waar je tussen gras en rotsen je weg 
zoekt. In de cat zorgt ceremoniemeester Brecht voor de rakia, Major 
Maeyer is de DJ van dienst.
 
TUSSENSTOP OHRID

Verschillende weerapps bevestigen: er komt een storm aan. Of dat 
gepaard gaat met veel verse sneeuw is nog even ko&edik kijken, maar 
waar we na een paar uur op de berg die ochtend wel van overtuigd 
zijn, is dat er onnoemelijk veel wind is. Te veel wind zelfs. Je wordt 
letterlijk vooruit, achteruit of gewoon omver geblazen. Nog langer op 
de berg blijven met een orkaan die aan kracht toeneemt, is simpelweg 
onverantwoord. Een paar uur vroeger dan voorzien pakken we onze 
spullen en zetten we koers richting Pelister. Echter, niet zonder de 
obligate tussenstop in Ohrid, gelegen aan een van de grootste, oudste 
en diepste meren van Europa. De wind waait guur over het meer van 
Ohrid, het maakt het er alleen maar sprookjesachtiger op. Voor het 

uiteenvallen van Joegoslavië was Ohrid reeds een belangrijke toeris-
tische trekpleister. Onze avondlijke wandeling en bezoek aan de kerk 
van Johannes de Evangelist, het fort van Samuel en het antiek theater 
maken duidelijk waarom Ohrid op de lijst van Unesco-werelderfgoed 
prijkt. Het begint nog harder te waaien, regen verandert langzaam 
maar zeker in 'jne sneeuw wanneer we het hotel ‘Sumski Feneri’ aan 
de grens met het Nationaal Park Pelister bereiken.
 
 
VERS LAAGJE PRET

We zitten negenhonderd meter boven de zeespiegel aan de voet van 
een van de oudste parken in de Balkan, onder ons $ikkeren de lich-
ten van het stadje Bitola. Het sneeuwt zachtjes en waait hard. Sumski 

Feneri is een klein, familiaal en erg verzorgd 
hotel met wel heel erg ruime kamers. Het 
eten smaakt alweer overheerlijk, een glas 
Macedonische wijn is perfect gezelschap bij 
de copieuze maaltijden die we voorgescho-
teld zullen krijgen. Waar we de volgende da-
gen gaan skiën, waar die cats eigenlijk staan? 
Voorlopig blij% het nog even gissen. De vol-
gende ochtend verschijnt een reeks oude en 
minder oude terreinwagens op de parking van 
het hotel. Zij zullen ons naar het nationaal 
park brengen waar de snowcats ons staan op 
te wachten. Lie!ebber Gilles claimt meteen 
zijn plaats in die ouwe maar o zo getrouwe 
Land Rover Defender. Hoe dieper we het 
nationaal park inrijden - eerst met de terrein-

wagens, vervolgens met de cat - hoe meer we op verse sneeuw getrak-
teerd worden. Geen immense hoeveelheden, maar pakweg twintig 
centimeter zorgen voor een lading verse pret. In goede weersomstan-
digheden kan je van de top Griekenland zien liggen. Nu blij% de top 
onbereikbaar, de wind hee% vrij spel en blaast zo hard hij wilt. We 
zoeken beschutting in het lagergelegen bos, rijden tussen boompjes 
doorheen verse sneeuw. Het maakt zowat de hele bende behoorlijk 
extatisch. Afdaling na afdaling genieten we met volle teugen van het 
speelse terrein en verse sneeuw. Middageten doen we in de hut van 
Sumski Feneri. Daar wordt een heuse driegangenmaaltijd op tafel ge-
toverd. En er is nog meer. Angelo verjaart en dat is Jens en de gidsen 
niet ontgaan. Een taart van blikjes bier luidt een 'jn feestje in, een 
feestje dat zich tot in de vroege uurtjes in een bar in Bitola verderzet.
Kleine oogjes aan het ontbijt die ochtend verraden dat de verjaar-
dag uitstekend gevierd werd. Maar niet enkel in een aantal hoofden 
hangt er mist. Ook op de berg wordt het weer er niet beter op. Het 

blij% heel hard waaien, het sneeuwt, het is bitterkoud en guur. En na 
de middag beloo% het nog slechter te worden. We doen zoveel mo-
gelijk afdalingen tot een heus bergonweer - donder en bliksem in-
clusief - ons vroegtijdig van de berg jaagt. Onze catski-trip zit erop. 
Maar niet zonder nog een traditionele maaltijd in een restaurant in 
hoofdstad Skopje, gevolgd door Balkanbeats en een feestje in moei-
lijk te vinden bars en clubs.

De catskitrip in Noord-Macedonië is er eentje om in te kaderen. Ak-
koord, we hebben al betere sneeuw gehad, maar toch hee% deze reis 
indruk gemaakt. De algehele sfeer was uitstekend. Reizen doorheen 
de Balkan blij% onvergetelijke indrukken nalaten en Noord-Mace-
donië is een prachtige ongerepte natuurparel waar het terrein om 
je met een catski optimaal te amuseren zeker en vast aanwezig is. 
Met dank aan Jens van "e Wildlinger voor een puike en feilloze 
organisatie.

www.thewildlinger.com

VOOR HET MIDDAGETEN 
SCHUIVEN WE AAN 

AAN EEN IN DE SNEEUW 
UITGEHOUWEN TOOG.


