
Familie Ski-Oui op reis 

 

Er was eens, in een land hier ver vandaan, een klein dorpje met de naam Le Corbier. Het lag hoog in de 

bergen en was altijd bedekt met een dikke laag glinsterende witte sneeuw. Op een dag reisde een grote 

blije familie, familie Ski-Oui, af naar het gemoedelijke dorpje. De reis begon in het regenachtige, 

sikkeneurige Delft, waar iedereen altijd hard moest studeren. Na een heuse volksverhuizing was familie 

Ski-Oui gezeteld in hun rijtuig. De familie was alleen zo groot dat niet iedereen helemaal gevoed kon 

worden. Dit zorgde voor enige frictie binnen de familie. Gelukkig was familie Ski-Oui heel 

vergevingsgezind en vrijgevig, zodat uiteindelijk elk lid van de familie verzadigd en tevreden weg kon 

dommelen in het rijtuig.  

 

Na een barre tocht met sterke temperatuurverschillen (binnen het rijtuig), vluchtige pitstops, 

onbegrijpelijke films en hevig protesterende sneeuwkettingen, ontwaakte familie Ski-Oui in een waar 

winter wonderland. De fonkelende witte bergtoppen werden extra beschenen door de stralende zon die 

in de strakblauwe lucht stond te schitteren. Enthousiast (en vermoeid) klom de familie uit het rijtuig en 

baande zich een weg door de heuvels naar het kasteel. Eenmaal aangekomen wachtte de eerste 

beproeving van de loyaliteit van de familie; wel of niet al eropuit trekken op avontuur in het 

opdoemende gebergte? Tegen verwachtingen in leverde de heuse tweedeling gelukkig geen extra frictie 

op, en kon familie Ski-Oui diezelfde avond weer gezamenlijk haar krachten bundelen tegen de eerste 

schurk die zij tegenkwamen. Om te ontspannen van de lange reis begon de familie een heus deurenspel. 

Dit is een vermakelijke, vriendschappelijke competitie met als doel zo veel mogelijk deuren – of ramen – 

te verzamelen van omliggende vertrekken, zonder opgemerkt te worden door de medespelers. De 

eerder genoemde schurk verscheen in de gedaante van de opzichter van het kasteel, die dreigde een 

ieder in de diepste kerker te gooien indien er ooit nog een deur uit de scharnieren zou worden gehaald. 

Door dit zware dreigement kwam het vermakelijke spel al snel tot een einde en moest de familie zich 

richten tot alternatief vermaak.  

 

Na een verfrissend schoonheidsslaapje ontwaakte de gehele familie op een iets minder stralende dag. 

Desalniettemin trok iedereen eropuit voor de echte strijd op de grillige afdalingen van Le Corbier. Daar 

sommige leden van de familie nog geen enkele ervaring hadden met het aangaan van genoemde strijd, 

kwam een zekere reddende (en zeer aantrekkelijke) prins hen onder zijn hoede nemen, gracieus glijdend 

op zijn witte sneeuwpaard. De rest van de familie durfde het op eigen houtje te proberen. In de gehele 

week is toch zo af en toe de strijd verloren, waarna onfortuinlijk genoeg een bezoek gepleegd moest 

worden aan de plaatselijke medicijnman.  

 

Tijdens de reis werd meerdere malen een groots bal georganiseerd in het nabije kasteel Yeti. Een kans 

voor iedereen om zich sierlijk en elegant te kleden en met de muiltjes van de vloer te gaan. De twaalfde 

klokslag werd massaal genegeerd en alle muiltjes werden behouden (een enkele sok mocht nog eens 

kwijt geraken). Vloeibaar goud vloeide in overvloed over de vloeren en ieder lid van familie Ski-Oui 

prijsde zich een rijk en gelukkig mens.  

Halverwege de paradijselijke week sloeg onheil toe. Nietsvermoedend dartelde de familie verspreid 

door het – inmiddels redelijk getemde – berggebied, toen een ondoordringbare, alles verhullende, dikke 



grijze mist angstaanjagend vanuit het dal omhoog kroop. Dit was duidelijk een streek van de 

boosaardige gewetensgeest, bekend van studiestress gerelateerde pesterijen, die zijn uiterste best deed 

alle plezier te dwarsbomen. Geen hand voor ogen kon worden gezien, wat het gebergte weer deed 

rebelleren zodat een extra moeilijkheidsgraad werd toegevoegd aan de al uitdagende opgave van een 

afdaling heelhuids doorstaan. Op een gegeven moment bevonden vier leden van de familie zich ergens 

op een gedeelte van een berg (een preciezere locatie is niet bekend). Om zich heen zagen zij niets dan 

wit. Lichte paniek sloeg toe, wanneer bleek dat zelfs deze vier elkaar dreigden te verliezen door een 

verraderlijke tweesplitsing in het pad. Toen hoorden zij vreemde, huiveringwekkend ijzige stemmen 

dichtbij, maar waar kwam het vandaan? ‘Het’ zag hen niet , dat was duidelijk, maar het wist dat zij er 

waren… Na een bloedstollende afdaling waren zij toch veilig teruggekeerd bij het kasteel. Om te vieren 

dat iedereen levend uit de levensgevaarlijke mist was teruggekeerd, werd uitbundig feest gevierd in het 

privé bassin horend bij het kasteel. Aan menselijke torens geen gebreken.  

 

De rest van de week werd gevuld door wild hup-blauwend op een magische wijze over de valleien te 

vliegen. Keer op keer werd spectaculair gewonnen van de duivelse witte bergen. Nog tevreden na-hup-

blauwend in een ieders vredige slaap roetsjte het rijtuig soepel weer terug naar het – inmiddels wat 

zonniger – Delft.  

 


