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Op afstand dichtbij: Tirol blijft verbonden met de gasten 
 
 
Ook in uitdagende tijden houdt Tirol contact met iedereen die Tirol een warm hart 
toedraagt. Van een recept voor Kaiserschmarnn tot een jodelworkhop en fitnesstips: 
onder de hashtag #Opafstanddichtbij vinden de Tirolliefhebbers veel suggesties om een 
beetje Tirol in huis te halen.  
 
Een blik uit het raam, met in de verte de bergtoppen in het avondlicht en de tekst ‘Op 
afstand dichtbij’. Dat was de eerste Facebookpost van Tirol Tourist Board na een korte stop 
als gevolg van de crisis. ‘We willen stilstaan bij de huidige situatie, maar daarnaast ook ons 
vertrouwen uiten en bovenal verbonden blijven met onze gasten uit binnen- en buitenland’, 
zegt Patricio Hetfleisch, marketing en communicatiemanager bij Tirol Tourist Board.  
 
Met muziek door de crisis 
Een stukje Tirol, dat je direct in het hart raakt, is het lied ‘I möcht mi nur bedanken’. Dit is 
een interpretatie van 18 musici uit Tirol die thuis deze song van Manu Stix hebben bewerkt 
en hiermee hun waardering uiten voor iedereen die zich inzet om de corona-crisis te 
bestrijden. 
Bovendien hebben we ook een playlist met moderne muziek uit Tirol in petto – een ietwat 
andere soort sound uit het Alpenland om het thuisblijven op te fleuren. 
Wie het toch liever traditioneel en authentiek houdt – geen paniek! Een playlist met Tiroolse 
volksmuziek hebben we natuurlijk ook voor jullie paraat! 
 
Virtuele activiteiten en uitjes 
Van canyoning over de rotsen in het Kaisergebergte tot een speurtocht naar de monsters in 
Drachensee, wat veel mensen nu missen zijn die kleine en grote avonturen in de natuur. Om 
dit een klein beetje te verzachten, is een lijst van activiteiten gemaakt die je vanuit de 
woonkamer virtueel kunt bezoeken.  
 
Spreek je Tirools? 
Om het Tiroolse dialect goed te leren spreken, ben je wel even bezig. Maar met hulp van de 
computer kun je een eerste poging wagen. Wat de meeste bezoekers direct opvalt, zijn de 
krassende K-klanken, net zo markant als de bergtoppen van de Nordkette. Bijzonder zijn alle 
subdialecten, die maar heel weinig gemeen hebben met het standaard Duits en voor een 
‘buitenstaander’ vaak volstrekt onverstaanbaar zijn.  
 
Tirol om te kleuren 
De beste remedie tegen verveling – een reis naar Tirol, maar nu even op papier. Speciaal 
voor de kleintjes is een selectie kleurplaten samengesteld om je even weg te voeren naar de 
bijzondere natuur en het dierenrijk van de Tiroolse bergwereld.  
 
Leer jodelen 
Jodelen hoort voor veel mensen onmiskenbaar bij Tirol. Wie wel eens een poging tot jodelen 
wil wagen kan het nu proberen. Misschien zing je normaal gesproken alleen onder de 
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douche en dan een popsong, maar pak de uitdaging op en leer de kunst van het jodelen 
onder leiding van de Tiroolse musici Martha en Reinhard Schwaizer. 
 
Thuis fitness 
Er komt een dag dat we er weer op uit kunnen in de Tiroolse bergwereld. Tot die tijd blijft je 
conditie op niveau met eenvoudige oefeningen voor typische bergsporten, zoals wandelen, 
mountainbiken, klimmen of skiën. Gemotiveerde sporttrainers doen mee aan de Plank-
Challenge op Instagram, goed voor de lichaamspanning! 
 
Maak je favoriete Tiroolse gerecht thuis 
Lekker eten en Tirol horen bij elkaar. De typische Tiroolse keuken kenmerkt zich door een 
rijke smaak met eenvoudige ingrediënten. Of je nu kaiserschmarnn, boerenbrood, 
kaspressknödel of Tiroler gröstl maakt, dit is het ideale moment om het thuis te proberen. 
Extra makkelijk met de digitale hulp van de koks uit Tirol. 
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