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Japow
Veel NKBV-leden houden van avontuur en zoeken dat op 
tijdens hun vrije tijd en vakanties. Het avontuur van nieuwe 
activiteiten, een andere omgeving. Van zelf je weg zoeken, 
onbekende paden, wanden en gebieden.

Als je dat wilt combineren met een voor westerlingen minder 
bekende cultuur, is Japan een prachtbestemming. Niet alleen 
vanwege het skiën en de sneeuw, maar alles is er anders. 
Van het ontbijt met vis en zeewier tot het afsluitende geza-
menlijke hete bad in de onsen. Onze redacteur Mirte van 
Dijk was afgelopen winter langere tijd in Hakuba en maakte 
daarover een bijzondere fotoreportage (pagina 34).

Als deze Hoogtelijn verschijnt, is het in Japan hét seizoen 
voor de Japow, de beroemde poeder die ontstaat onder 
invloed van de ijskoude Siberische winden. Veel van de 
mooie poederplaatjes komen uit Niseko, de snel groeiende 
wintersportplaats op het noordereiland Hokkaido, waar 
Aziatische en Australische geldschieters veel investeren 
voor de toeristen uit Shanghai, Hong Kong, Korea, China, 
Thailand en vooral Australië. Het gaat daarbij al lang niet 
meer om alleen pisteskiën, maar om allerlei outdoor 
sneeuwactiviteiten.

Voor de toerskiërs is het een paradijs tussen de sasa-
bamboe en de kale Japanse berken. Wie verder de back 
country in wil, stuit soms op de Japanse regelzucht door 
precies te willen weten waar je naartoe gaat. Off-piste 
vrijheid vastgelegd op papier met stempels en al. Er zijn 
officiële toegangen tot het buitengebied met een Japanner 
als poortwachter waar je je ‘wildernisvergunning’ moet 
laten zien, maar die je in het terrein verder weinig in de 
weg legt. Wie daar eenmaal is, komt in de sfeervolle 
omgeving waar Mirte van Dijk haar reportage maakte.
Youkoso! Welkom!

Peter Daalder
Hoofdredacteur Hoogtelijn
peter.daalder@hoogtelijn.nl

Op de cover: Mirte van Dijk  
op de afdaling in Tsugaike in 
Hakuba, Japan. 
Drie maanden lang ontdekte  
Mirte het winterse leven in deze 
bijzondere vallei, waar het voor-
namelijk draait om (toer)skiën, 
split- en snowboarden vanwege 
de enorme hoeveelheden verse 
sneeuw. 
Coverfoto: Seb Jam.
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Sneeuw in de bergen! Droom met ons mee  
van Japan, waar de sneeuw de beste in zijn  
soort is en iedereen oog heeft voor de  
fantastische natuur. Of ga mee langlaufen, 
toerskiën en splitboarden in Scandinavië,  
de Alpen en het Ertsgebergte. Een heerlijk  
fris thema dat je doet verlangen naar kou,  
een blauwe lucht en een frisse neus.
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