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Bij het festival Frozen Dead Guy Days in het dorp Nederland draait alles om de dood.

DENVERDENVER

NederlandNederland

Red Rocks
Amphitheatre
Red Rocks
Amphitheatre Denver Art

Museum
Denver Art
Museum

Aspen MountainAspen Mountain

SnowmassSnowmass

Peak 6Peak 6
Peak 7Peak 7

Peak 8Peak 8
Peak 9Peak 9

Peak 10Peak 10

Back BowlsBack Bowls

ButtermilkButtermilk

Aspen HighlandsAspen Highlands

BreckenridgeBreckenridge

VailVail

BoulderBoulder

DENVERDENVER

Verenigde Staten

10 km

© LvdB / Het Parool

De stad Denver heeft een ontspannende uitwerking: vrijwel iedereen is vriendelijk, enthousiast en opgewekt.

Vail en Breckenbridge behoren tot de beste skigebieden van de Verenigde Staten.

Schrijver Hunter S. Thompson was elke dag in de J-Bar in Aspen te vinden.
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REISINFORMATIE
Vliegen Icelandair vliegt vijf keer per
week naar Denver, met een stop in
Reykjavik. Handige extra service: je kunt
je stop-over kosteloos verlengen, tot aan
twintig dagen. Zo kun je Noord-Amerika
combineren met een bezoek aan IJsland.
Retour Amsterdam-Denver vanaf €659.
www.icelandair.nl

Skiën in de Rocky Mountains
Kijk voor actuele sneeuwinformatie,
prijzen voor skipassen en meer
informatie op de volgende websites:
www.aspensnowmass.com
www.vail.com
www.breckenridge.com

Frozen Dead Guy Days
Het festival is dit jaar van 13 t/m 15
maart. Alle informatie over het festival
en over hotels, restaurants en cafés
in de plaats Nederland vind je op
www.frozendeadguydays.org.

Zie ook: www.colorado.com

3x slapen
€€€Woodrun V
Aan de piste in Aspen Snowmass liggen
appartementen vanWoodrun V. Behoorlijk
aan de prijs, maar dan heb je ook alles wat
je wilt. Minimaal verblijf: drie nachten. De
prijs ligt dan rond de €2200. Die kun je
wel met meerdere personen delen, want
de appartementen zijn groot genoeg voor
groepen. www.woodrunv.com.

€€ Sundance Lodge
Deze lodge in het dorp Nederland biedt
een prachtig uitzicht en comfortabel
verblijf. Let wel op: wil je er tijdens de
Frozen Dead Guy Days verblijven,
reserveer dan ruim van tevoren. 2pk
vanaf €78. In het hoogseizoen 9 euro
meer. www.sundancelodgecolorado.com

€ Airbnb
Veel hotels in Denver zijn redelijk aan
de prijs. Een goedkopere optie is Airbnb,
slapen bij mensen thuis. Leuke wijken in
Denver zijn Cheesman Park, Capitol Hill
en de Lower Highlands. www.airbnb.com

Aspen, Vail en Breckenridge
“Hunter S. Thompson zat elke ochtend opdezelfde stoel
in de J-Bar, aan eenhoek van de bar. Niet bij de ingang,
maar aan de kant van de toiletten. En elke ochtend ver-
liep hetzelfde. Hij bestelde een pint gevuldmetwhisky,
pakte de krant, verplaatste zich naar dewc en als hij weer
terugkwam,was de krant uit en dewhisky op.”

BobBayless, inwoner vanAspen, vertelt het verhaal
dat elke local hier kent. Schrijver en journalist Thompson
wasmisschien niet eens de bekendste inwoner van
Aspen, aangezien heel Hollywoodhier een optrekje
heeft,maar hij was zeker de interessantste. Verzot op
Aspen enColorado. In de jaren zeventig deed hij zelfs
mee aan de verkiezingen voor sheriff. Zijn voornaamste
campagnepunt: de naamAspen veranderen in Fat City.
Hoemindermensen in de verleiding zouden komennaar
Aspen af te reizen, hoemeer hij zijn omgeving voor zich-
zelf had. Hij verloor nipt.

Wat Thompsonniet deed,was skiën. Terwijl dat door-
gaans iswaarvoormensennaar Aspen komen. Een groot
deelwordt getrokken door de naam–Aspen is het Saint-
Tropez van de RockyMountains –maar alleen daarmee
zou je het skigebied (bestaande uit Buttermilk, Snow-
mass, AspenMountain enAspenHighlands) tekortdoen.
De helft van het dorpwordt niet voor niets bewoonddoor
ski bums: jongeren die niets liever doen dan eenwinter
lang de berg op. Elke dag. Het hoogtepunt is deBowl in
AspenHighlands. Je hiket omhoog en komuit in een na-
tuurlijke komvolmaagdelijke poedersneeuw.

Dehoogte, ligging enhet klimaatmakendeRocky
Mountains tot één vandebestewintersportbestemmin-
gen terwereld. Op tweeuur rijden vanAspen ligt Vail: Een
watmassalerwintersportdorp, geboetseerdnaarOosten-
rijks voorbeeld en volgens velenhet bestewat deVerenig-
de Statenqua skiën te biedenheeft. Het gebiedmet bijna
250 kilometer afdalingen is in tweeëngedeeld. De voor-
kant bestaat uit geprepareerdepistes, zeer geschikt voor
beginners. Aande achterkant vind je deBackBowls,met
namenals ChinaBowl, Siberia Bowl of de SundownBowl.
Het recept is hier hetzelfde als inAspen: je loopt naar het
hoogste punt, kiest je eigen spoor en gaat de berg afwaar
jewilt. Dehemel voor iedere gevorderde skiër.

Niet veel verderop ligt Breckenridge, het hoogstgele-
gen skigebied van deVS. Je hebt hier pistes tot bijna vier-
duizendmeter, waar de sneeuwkwaliteit vrijwel altijd ex-
treemgoed is. De indeling vanhet gebied is kinderlijk
eenvoudig. De vijf bergtoppen in het gebied heten Peak 6,
7, 8, 9 en 10. Zo raak je je oriëntatie nooit kwijt. Leuk ex-
traatje: in je skipas zit een gps-tracker. Die houdt bij hoe-
veel kilometers en afdalingen je hebt gemaakt – en dat
kun jemeteen online nakijken.

Denver
Er zijnweinig steden opdewereldwaar het zo fris ruikt
als inDenver. Zelfs downtown, tussen dewolkenkrab-
bers en het verkeer, wint de geur van dennennaalden en
bergweidenhet van asfalt en beton. Niet zo vreemdals je
beseft dat de stad op precies 1600meter hoogte ligt (en
daaromook deMileHigh Citywordt genoemd),maar
daaromnietminder opvallend.

Colorado is een staatwaar twee groepenmensenwo-
nen. De eerste omdat ze er zijn geboren enhet er naar hun
zin hebben, de tweede omdat ze erwíllenwonen, en er
dus naartoe zijn verhuisd. Het resultaat: vrijwel iedereen
is vriendelijk, enthousiast en opgewekt. Dat geldt zeker
ook voor Denver. Zowelwandelend door het stadscen-
trumals in één van de groene buurten eromheenheeft de

omgeving een ontspannendewerking. Het openbaar ver-
voer in het centrum is gratis; de bus stap je zo in en uit.

In de stad is genoeg te doen. Denver puilt uit van de
bierbrouwerijen, er zijn sportteams in alle vier de grote
Amerikaanse sporten (American football, basketbal,
honkbal en ijshockey) enmet het Denver ArtMuseum
heeft de stad een vooraanstaandmuseum in huis. Eén
van de hoogtepunten daarvan is het gebouw zelf, ontwor-
pen door Daniel Libeskind.

Daarnaast vind je sinds de legalisatie van softdrugs in
Colorado nog eennieuwe activiteit: de dispensary tours.
Onder leiding van een gids ga je op zoek naar de beste
wiet van de stad. Dat kan opde fiets,maar als je het goed
wilt aanpakken, neem je dewietlimousine.

Twee interessante uitstapjes net buitenDenver:
Boulder, dé studentenstad vanColorado, en het Red
RocksAmphitheatre. Dit ismisschienwel het bekendste
enmooiste concertpodiumvandeVerenigde Staten. In
de open lucht, letterlijk tussen de rode zandstenen rot-
sen,met in de verte de skyline vanDenver, hebben alle
wereldsterren al opgetreden. Vande Beatles tot Bruno
Mars, van Led Zeppelin tot Kings of Leon.

Nederland
Op eenuur of twee rijden vanDenver ligt Nederland, een
klein bergdorp aan de rand vanRockyMountainNational
Park. Het ging alsMiddle Boulder door het leven, totdat
deMining CompanyNederland– eenNederlands be-
drijf – in 1873 de Cariboumijn overnamendewerkzaam-
hedennaar het dorp had verplaatst, dat zeshonderdme-
ter lager lag.

Nederland is vooral interessant vanwege eenwinter-
se traditie: de FrozenDeadGuyDays. In 1989 overleed de
Noor BredoMorstoel op 83-jarige leeftijd. Omdat hij en
zijn familie cryonistenwaren (mensen die geloven dat
wiewordt ingevroren, laterweer tot leven kanworden ge-
wekt), werdMorstoel in droog ijs vervoerd naar een labo-
ratorium inOakland, Californië. Na vier jaar verhuisde
zijn dochter hemnaar het dorpje Nederland in Colorado,
waar hij in een schuurtje naast haarwoning kwam te lig-
gen. Daar ligt hij nog steeds, ingevroren enwel. Elke
maandwordt het ijs ververst.

Veertien jaar geleden besloten de inwoners vanNe-
derland dat dit zo bijzonderwas dat ze er een festival om-
heen organiseerden: de FrozenDeadGuyDays. Bozewin-
tergeestenwordenuitgedreven, de lentewordt verwel-
komd.Wat het festival andersmaakt dan anderewinter-
carnavals: alles draait omde dood. Zo zijn er – naast
meer gebruikelijke activiteiten als een Penguin Plunge
(verkleed in eenwak springen), livemuziek en veel eten
en drinken– een lijkwagenoptocht en een doodskisten-
race.Mensen zijn zo eng en doodsmogelijk verkleed.

Het festivalwordt steeds populairder. Van een paar
honderd bezoekers in de beginjaren tot duizenden festi-
valgangers nu. Bezoeker Chandra Carney: “Grote kranten
als deChicago Tribune enTheNewYork Timeshebben er
aandacht aan besteed. Dat zorgt voor veel nieuwsgierige
bezoekers. Al komendemeesten volgensmij vooral om te
feesten, en vraag ikme af of ze het volledige verhaal ken-
nen. Dat fascineertmenog steeds: als je uitkijkt op al die
feestende en drinkendemensen,weet je dat ergens in het
dorp een dodeNoorse opa lig.Menig horrorverhaal is uit
een slechter scenario ontstaan.”

WINTER
STAAT
Demooiste skigebieden vanAmerika, een stadwaar
het altijd naar dennen ruikt en een festival voor een
dode ingevrorenNoor: je kunt het zo gek niet
bedenken of inColorado is het te vinden. tekst en foto’s BAS VAN OORT


