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p een besneeuwde Piste in
Tirol, Oostenrijk.
" Rennen! TAWINEGEVAAR! "
Sterretje maakt zich uit de
voeten voor een ondeflnieerbaar object op twee latten dat angstvallig hard de berg afraast' Niet onterecht. Dit onheil op ski's knalt namelijk
van links naar rechts over de berg en is
van Plan om alles mee te nemen wat er
ook maar oP zijn of haar Pad komt'
Sterretje zet alvast een stapje opzij voor
het geval hij wordt geschept' Dat kan
nu elk moment gebeuren, want het
object, in een merkwaardige kleurencombinatie van roze, Pornoblond en
zonnebankbruin, is al bijna beneden'
15 meter, 10, nog maar 8"' Stertetje
slaat ziin handen voor zijn ogen in
afi,rrachting van een afschuwelijke smak
tegen de grond. Komt die knall KOMT
DIE KNAAAAL'.. Een harde gil'
Whaaaaal En dan is het stil' Erg stil'
Maar niet lang. Een bulderende lach'
Nee hoor, geen botsing' Hoe is het

mogelijk! Dat deze bonte verschijning
zonder dubbele beenbreuk tot stilstand
is gekomen, is niets minder dan een
wonder. Een wonder op ski's dat Barbie
heet.
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het megatelevisiesucces rond acht

fend op de babYweide'
het vlakke stuk aan de
voet van de berg. Hij
zegt dat hij er aanleg
voor heeft. Al bij het
aantrekken van zijn
handschoenen valt hij

Hagenezen die afgelopen zomer Chersonissos onveilig maakten. Ja, natuurlijk
is Oh Oh Tirol het vervolg op deze hitserie, al is de setting een beetje veranderd'
Een klein beetje maar. Strand? Echt

sneeuw. Sterretje niet'
want die weet wel hoe het
moet. Hij is zelf snowboardleraar geweest in de

VERVOLG OP OH OH GHERSO
Welkom in Kirchberg, het decor van de
nieuwste avonturen van Jokertje, Sterretje, Barbie, Matsoe Matsoe, Elize,
Little Princess, Sniper en Kabouter'
Precies, het is de castvan 0h0hCherso,

niet! Poolparty's? Vergeet hetl Meisjes
met grote tieten, een strak kontje en
een lekker laagje make-up erop (Jokertjes woorden, niet de onze)? Jammer
dan. In Tirol is het nu een graad of
veertig kouder dan toen op Kreta, er is
geen palmboom te bekennen in de
sneeuw en de bikini's en bermuda's

zijn ingeruild voor allesverhullende skipakken. OP een berenvel voot een
knapperend haardvuur is het nieuwe

chillen, hossen in de aprEs-skibar het
nieuwe daggeren (dat is al droogneukend tegen elkaar aan dansen, weet u
nog?).

Barbie en de rest krijgen elke dag skiles'
de jongens leren hoe je moet snowboarden. Matsoe Matsoe heeft alvast geoe-

'

met zijn neus in de
't;

Uithof, dus de basisPrincipes heeft hij nog wel onder 'i'
de knie. Maar. zo verzekert
hij, als hij een twaalfdubbele
kicker voor zijn kiezen krijgt,
een piste met twaalf monsterlijke bulten, dan staat ook hij
nooit meer oP. TWee keer al is
hij met de skilift naar boven
gegaan, maar nu, het is een uurtje of vier in de middag' is de lift al
gesloten. Naar boven lopen weigert hij'
"Ik ben toch verdomme geen berggeitl"
Een jongen van de productiemaatschappij, die als een schaduw van de groeP

opereert, loopt met een bontmuts op en
gevoerde laarzen aan naar de babywei
de. Sterretje waagt of hij altijd wakker

wordt met zo'n gekke muts op zijn
hoofd. Sniper noemt hem een hardnekkige wrat. De jongen zwljg!. Ook op Snipers vraag of ze in plaats van snowboarden niet beter kunnen gaan langlaufen
en dan zo snel mogelijk naar de dichtstbijzijnde kroeg. Sniper heeft namelijk
dorst. Verschrikkelijke nadorst van gisteren.

ARSE]{AAI AAN TEIEIE]{ZETI
Eerder die dag. De productiemaatschap-

pij is allerminst te spreken over de aanwezigheid van Panorama in Tirol. Mailtje aan redactiechefPeter. 'Hi Petet. Ik
begrijp van de Oh Oh Tirol-productie
dat Helen Wiesenthal in Kirchberg is
om voor Panorama een artikel te

maken over het programma. Uiteraard
ben ik niet verrast, groot gelijk dat je
het toch bent gaan proberen. Kun je mij
laten weten wanneer je van plan bent
om dit te publiceren? Ik vraag dit,
omdat wij het natuurlijk fljn zouden
vinden als het meer richting de uitzenddatum zor zljn in plaats van volgende week al. Ik hoor het graag. Doeg,
Susanne (RTt).' Peter is een diplomatieke leugenaar. Ja, hij begrijpt de zorgen
van RTL (dus niet). Ja, we publiceren
iets eerder dan de eerste uitzenddatum
op 3 maart (Iets eerder? Een hele
maand eerderl). En ja, Heldne Wiesenhaan (bijna goed!) is inderdaad in Tirol
om foto's te maken. Dat zij een arsenaal aan telelenzen heeft meege-

nomen, dezelfde

, lenzen als waarmee zij ooit van-

foto's van prinM6xima heeft gemaakt, dat vergeet
hij maar even voor het gemak. Net als
het feit dat hij ook eenverslaggever
heeft meegestuurd om liters bier en
Fhigeltjes met Jokertje en de rest naar
binnen te werken. Hoeft ook niemand
te weten natuurlijk. Dat is we1 zo leuk.

uit

de bosjes de eerste

ses

Zoals gisteravond. In de Tiroler Bar, de
aprds-skihut waar de Oh Oh Tirol-cast

zich drie weken lang ophoudt, komen
ze 66n voor ddn binnen. Barbie voorop.
Ze draagt een roze korset dat van achteren z6 stevig is dichtgeknoopt dat alles
wat eerst rond haar ribbenkast zat nu
over de rand van haar spijkerbroek
hangt. Een minuscuul spijkerbroekje,
dat wel, met een zendertje eraan vast.
Het bijhorende microfoontje is in haar
decolletd gevallen. Ze heefl vrijwel meteen eenjongen aan de haak geslagen
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Nog geen twee minuten

later liggen alle flesjes leeg
voor de bar. Barbie
schreeuwt het uit van plezier. Of ze nog wel recht
overeind kan blijven staan,

wordt haar gewaagd. Ze begint te schaterlachen. "Man, ik heb al twee dozen
opl" En hop, daar hangt ze in de paal,
bovenop de bar.

TATJAI{AAIIAS SIIS
Een meisje in een strak topje met een
tijgermotief klimt naast Barbie op de
bar. Ook zij heeft een zendertje. Ze is
slank, lichtgetint, heeft donkere krul-

len en zrariert aan de paal alsof ze niet
anders gewend is. Ze is de tegenpool
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van Elize en Kabouter. Die steken alleen
twee vingertjes in de lucht als de camera op hen gericht is. Eenmaal uit het
spotlicht weten ze niet hoe snel ze de
trap oP moeten lopen naar het vipgedeelte. Verveeld slurpen ze aan een flesje fris. Die donkere, die hoort er ook bij,
weet Sterretje. Dat is Tatjana, maar ze
noemen haar Slis. Ze lispelt namelijk z6
erg dat je nauwelijks verstaat wat ze
zegt. Als er al een zinnig woord uit
haar komt. En lekker vindt hij haar ook
niet. Iedereen die ook maar met de
gedachte speelt om Tatjana het bed in
te praten, krijgt 100 euro van hem.
Gewoon om hem te behoeden voor de
grootste fout van zijn leven'
Tevreden kUkt Sterretje toe hoe Barbie
en Tatjana plaatsmaken voor een echte

paaldanseres. Meer dan een zwarte

string heeft ze niet aan. Jokertje staat
er met grote ogen naar te kijken. Sniper
ook, al kijkt hd voortdurend om zich
heen om te zien ofLittle Princess, zijn
vriendin sinds Kreta, hem niet in de
gaten houdt. Sterretje zit eerste rang,
op een kruk met een fles bier in zijn
hand. De danseres gooit een zwart, kanten slipje met een rood randje naar
hem toe. Hij haalt er flink zijn neus
doorheen. Daarna zet hij het stofje op
zijn hoofd. Het meisje gebaart dat hij
wat dichterbij moet komen. Sterretje
staat op, hangt met zijn gezicht bijna in
haar achterwerk en geeft vervolgens
een flinke tik op haar billen. Triomfantelijk loopt hij terug naar zijn kruk'
Zijn hand houdt hij voor de neus van

Jokertje. "Kijk, zo ruikt dat noul" roept
hij. Hij ruikt er zelf ook nog maar eens
aan,

Elize en Kabouter moeten naar het toilet. Elize om haar liPPen te stiften,
I(abouter om haar blaas te legen. De lippenstift we|kt niet mee. "I(ankerding,'?
roept Elize voor de spiegel. Kabouter
klaagt ook. Niet over de kwaliteit van
het toilet, maar over de hele aprds-skihut. Ze vindt het maar een kuttent. En
dan moeten ze hier ook nog drie weken
lollig gaan doen. Dat wordt afzien.

EEil RIANTEVILTA
Uiteraard ligt er een draaiboek klaar op
welk moment waar en met wie er wat
gaat gebeuren. Uiteraard heeft alleen
de productiemaatschapPij dat in haar
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Little Princess..,
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zijn hoofd achterovef, zet een
volle fles op
,:

zijn voorhoofd
en opent zijn
mond. Matsoe
Matsoe weet

niet hoe snel
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bezit. Je weet dus
niet hoe laat precies de ski
lessen zijn, hoe laat ze waar precies
gaan stappen ofwaar er gegeten wordt.
Dat weten ze zelf ook niet. Ze weten
niet eens hoe ze vanuit de kroeg thuis
moeten komen. Thuis, dat is drie
weken lang een riante villa ergens
bovenop een berg. Maar waar die precies staat? Geen idee. Ze worden elke
keer met een grijs huurbusje van A
naar B gebracht, dat is alles wat ze
weten. En ook al1es wat Panorama weet.
17.30 uur, de volgende dag. Sms van

Wim uit het Gelderse Appeltern. In ruil
voor een biertje en een Jagerbom, een
flesje Jdgermeister in een longdrinkglas
met een bodempje Red Bull erin, geefl

hij een seintje als

ze in de Eisbar staan,
een aprds-skihut aan de andere kant
van het dorp. Nu dus. Alleen Matsoe
Matsoe en Sterretje zijn binnen. De rest
zit te eten bij de naastgelegen Italiaan,
weet Wim te vertellen. Voor de Eisbar
staat een lange rij. Sterretje hangt met
zijn hoofd tegen het beslagen raam. Hij

vraagt twee vrouwelijke veertigers uit
Twente of zij hun tieten kunnen laten
zien. Gelukkig weigeren ze.
Binnen is het feest. Zekerwanneer Sterretje zijn trukendoos opent. Hij gooit

hij een andere fles bier bij hem naar
binnen moet gooien. Klok, klok, klok...
Vier keer slikken... en wegl Met een ruk
grist Sterretje de fles van zijn voorhoofd. Ook die leegt hij in 66n teug.
Twee flesjes binnen een halve minuut,
geen enkele moeite. En geen druppeltje
erlangs. D6t levert pas een sterrensta-

tus op.
ECHTE WIJVENBITLEN
"Zeg Sterretje, waar kun je nu makkelijker neuken? In Chersonissos ofhier in

Tirol?"
"Hier natuurlijk," zegt hij. "Nu ben ik
namelijk beroemd."
Een blond meisje is meer geinteresseerd in Matsoe Matsoe. Ze grijpt hem
vol bij zijn billen. Die vindt ze maar
klein. Echte wijvenbillen. 'Ach, ik doe
gewoon mijn ding," antwoordt hij. Per
ongeluk laat hij bijna een flesje Fanta,
voor haar bestemd, uit zijn handen vallen. Dat begint nu te schuimen als een
gek, vol over haar topje. Ze vindt het
niet erg om ondergespoten te worden
door Matsoe Matsoe. Maar die slagroom

in haar nek, dezelfde slagroom als die
Matsoe Matsoe zojuist van Sterretjes

buik heeft gelikt, daar is ze minder van
gecharmeerd. De uitsmijter - 2 meter
Iang, kale kop en een sik - ook niet.
Hij had het al aangekondigd: als het te

ordinair wordt, dan gooit hij ze gewoon
naar buiten. Daar zijn Sterretje en Matsoe Matsoe niet de dupe van, maar de
rest van hun gezelschap, inmiddels uitgegeten, wel. Die mogen netjes aansluiten in de rij voor de deur. Eentje erin,
eentje eruit. Ook al heet je Jokertje,
Sniper, Barbie, Elize, Kabouter, Little
Princess of Tatjana. De uitsmijter heeft
nog nooit van hen gehoord.
Heel Kirchberg inmiddels wel. Dat
merk je de volgende ochtend. De skilessen van de plotselinge steffen worden
steeds drukker bezocht door vooral
Nederlandse toeristen. De Oostenrijkse
skileraar snapt er niks van. Hij vindt
het maar een zooitje ongeregeld. Hij
vraagt zich afwat de Hagenezen doen
als ze weer in Nederland zijn. Gewoon,
een beetje werken in de supermarkt of
naar school, weet een jongen op het
bankje bij de babyweide. De skileraar

schudt zijn hoofd. Onbegrijpelijk. Nee,
het zijn niet al te snuggere mensen,
heeft hij net gemerkt. Elize is de enige
die enigszins zijn aanwijzingen kan volgen. Niet al te moeilijke aanwijzingen
overigens. "Just follow my ass!" roept
hij onophoudelijk. Kijk, dat verstaat
Tatjana wel. Ze houdt nauwlettend de
imposante bilpartij van de leraar in de
gaten, maar als die voor een hoge bult
vaart mindert, vliegt zij daar in volle
vaart overheen. En ze gaat sneller,
steeds sneller. Ze schreeuwt het uitvan
angSt. "MOEDEEEEEEER!" Sterretje zet
maar weer eens een stapje opzij. maar
ook nu blijkt het niet nodig. Heelhuids,
maar huilend van schrik komt ze beneden. Weer geen lawine. Maar een lawi
ne van kijkcijfers wordt het weer zeker.
Net als in Chersonissos. Oh oh oh... I

Kabouter...

en Jokertje!

Even zwaaien!

