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Advocaat Stephan Wijnkamp
 

Tekst &
 beeld: E

do Jungerius

Er zijn best veel Nederlanders die hun haard verruilen voor 
een Alpenavontuur. ‘Wintersportadvocaat’ Stephan Wijnkamp 
is er een van. Achttien jaar geleden verruilde hij Roosendaal 
voor het Tiroolse Mils bei Imst; een keuze waar hij tot op 
heden geen spijt van heeft. “Hier in Oostenrijk kan ik nog 
gewoon de deur open laten staan en is men höfflicher. Die 
wijze van omgang vind ik veel fijner.”
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  Tijdens de zware 
aardbeving in Nepal van 2015 
zat ik vlak bij het epicentrum

deels op de piste behandeld, er wordt ge-
reconstrueerd met de betrokken partijen 
erbij, dus dat outdoor aspect trok mij wel.” 
In 2008 start Wijnkamp zijn Rechtsanwalts
kanzlei voor ski- en bergsportongevallen 
en stromen de zaken binnen. Het voordeel 
van de Nederlandse taal en kennis van het 
afwijkende Oostenrijkse rechtssysteem 
blijken een schot in de roos.

Expedities naar Nepal
Ondanks zijn succesvolle nieuwe carri-

ère blijft er gelukkig genoeg tijd over om 
te sporten. Dat was tenslotte een van de 
redenen om te emigreren. “Oostenrijk is 
geweldig qua buitensporten. Veel wilde en 
mooie natuur. Doordat ik al op jonge leef-
tijd carrière wilde maken, heb ik destijds 
in Nederland veel opzijgezet, waaronder 
sport. Dat wil ik nu goedmaken. En als je 
eenmaal bezig bent, wil je ook steeds fitter 
worden. Maar dat heb je ook wel nodig in 
het bergleven, alles is dubbel zo zwaar.” 
Zijn sportdrang brengt hem uiteindelijk 
zelfs naar Nepal, waar hij samen met zijn 
vrouw tal van bergreuzen beklimt. Tijdens 
een expeditie in 2015 komt hij in een hefti-
ge aardbeving terecht als hij de 8.027 meter 
hoge Shishapangma wil beklimmen en af-
dalen met ski’s. “Ik zat met mijn vrouw en 
twee sherpa’s, kok en keukenhulp op het 
eerste camp op 6.000 meter, vlak bij het 
epicentrum. We probeerden erna contact 
te krijgen met Katmandhu, maar dat lukte 

ijnkamps functieomschrij-
ving is een beetje kort door 
de bocht, maar het dekt wel 
goed de lading. Want de za-

ken die de 58-jarige advocaat behandelt 
zijn voornamelijk wintersportongevallen, 
en dan met name die van Nederlanders. 
De Roosendaaler was overigens van ori-
gine geen advocaat. “Ik had eerst een 
belastingadvieskantoor. Dat heb ik ver-
kocht waarna ik ben toegetreden tot de 
advocatuur. Ik behandelde voornamelijk 
het financiële strafrecht, dat was een heel 
andere tak van sport”, vertelt Wijnkamp, 
wiens vrouw uit Midden-Duitsland komt 
en ook fanatiek skiër en bergsporter is. 
“Rond mijn veertigste hadden we het ei-
genlijk wel gezien in Nederland. Toen 
mijn vrouw een aanbod kreeg om in Oos-
tenrijk als arts in een kliniek en op de No
tarzthelikopter te komen werken, was de 
keuze snel gemaakt.”

Van leraar naar bergredder
Als de verhuizing in 2004 is afgerond, laat 
Wijnkamp zijn toga links liggen. Hij kiest 
er juist voor om skileraar te worden en 
volgt de Landesopleiding om les te mo-
gen geven in Fiss. Daarnaast gaat hij ook 
fanatiek klimmen en komt zodoende in de 
lokale bergsportscene terecht. Hierdoor 
belandt hij uiteindelijk ook bij de Bergret-
tung van Tirol, waar hij opleider wordt op 
juridisch gebied. Het blijkt een stille voor-
bode. “In mijn tijd als skileraar heb ik veel 
vrienden gemaakt. Een van hen, een Oos-
tenrijkse advocaat van beroep, werd mijn 
tennisbuddy en die snapte maar niet dat 
ik met mijn achtergrond skileraar was ge-
worden. Ik zei dat ik geen zin meer had in 
dat stressvolle werk. Maar hij waarschuw-
de mij voor de saaiheid. Terecht, want de 
romantiek gaat er wel af na een paar jaar. 
Maar ik heb het in ieder geval wel meege-
maakt”, blikt Wijnkamp tevreden terug op 
zijn skileraarschap.

Specialiseren in skirecht
De goede vriend wordt zijn mentor en 
helpt hem om de juiste opleidingen te 
volgen om ook in Oostenrijk advocaat te 
kunnen zijn. “Ik wilde me specialiseren op 
het skirecht. Ik zag op dat moment dat dit 
iets aparts was dat we vanuit Nederland 
niet kenden. Voor mij was dit dubbelaan-
trekkelijk, want het lag dicht bij mijn pas-
sie. Een hobby combineren met kennis 
is natuurlijk een mooie combinatie. In 
Oostenrijk worden alle wintersportzaken 

W

→ Skitoeren in 
Chamonix.

↑ Op expeditie naar de 
Ama Dablam in Nepal.
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  Klimmen en toerskiën 
is een groot deel van mijn 
leven geworden en het heeft 
vele paralellen met mijn 
advocatenwerk

niet. Via een satteliettelefoon heb ik uitein-
delijk contact kunnen krijgen met Neder-
land en gelijk ook live verslag gedaan aan 
de media.”

Angst voor losgeslagen projectielen
Rond 2016 vindt Wijnkamp het wel wel-
letjes qua verre expedities en besluit zich 
alleen nog te richten op in de winter toer-
skiën in de Europese off-piste en in de zo-
mer rotsklimmen. Want op de pistes vind 
je hem niet meer voor zijn plezier. “Ik vind 
dat veel te gevaarlijk! Veel van mijn zaken 
worden veroorzaakt omdat mensen sim-
pelweg te hard skiën voor hun vaardigheid. 
Je moet maar gewoon eens langs de kant 
gaan staan en met een kritisch oog alles be-
kijken. Dat er nog zoveel goed gaat, is mij 
een raadsel. Ik ben door mijn werk toch wel 
voorzichtiger geworden. Na elke bocht die 
ik maak, kijk ik toch even naar achteren. En 
ik laat types die naar mijn inzien proble-
men kunnen veroorzaken door hun gebrek 
aan controle liever voorgaan. Ik wil name-
lijk niet geraakt worden door zulke losge-
slagen projectielen. Mensen snappen niet 
dat je ook kan overlijden door skibotsin-
gen. Het is geen tekenfilm waarbij je ster-
retjes ziet en weer verdergaat. Overigens 
zijn het niet alleen toeristen, ook lokalen 
veroorzaken problemen.”

Onderverzekerd
Zelf is Wijnkamp nooit aangeskied. Wel 
merkt hij op dat het aantal botsingen afge-
lopen winter flink is gestegen. “Dit kwam 
enerzijds door het langdurige mooie weer, 
waardoor het flink druk was in de skigebie-
den. De pistes waren hard door de weini-
ge sneeuwval, waardoor men extra snel 
en met minder controle gleed. En door de 
langdurige wintersportlockdown was ie-
dereen extra geënthousiasmeerd om weer 
te gaan, maar ook onwennig. Ik zie ook een 
toename in zwaardere ongevallen. Vroeger 
had je relatief lichte blessures, zoals schou-
der en knie, maar tegenwoordig zijn ze veel 
heftiger. De meeste gevallen gaan direct 
door naar de intensive care.” Wijnkamp 
raadt alle Nederlandse wintersporters dan 
ook aan een goede rechtsbijstandverzeke-
ring af te sluiten, want hier ziet hij het vaak 
mis gaan. “Sommige mensen kiezen bij een 
auto voor een onbeperkte dekking, maar 
bij skiongevallen voor maar acht- of twaalf-
duizend euro. Daar kun je geen procedure 
voor voeren. Want je kan bijvoorbeeld ook 
in de kosten van de tegenpartij veroordeeld 
worden. De financiële gevolgen zijn vaak 

erg groot. En dan heb ik het alleen maar 
over een beenbreuk. Val je op je hoofd, dan 
kun je zelfs van karakter veranderen, ver-
geetachtig worden, of concentratiestoor-
nissen krijgen. Dan kun je gewoon niet 
meer functioneren. Dan zijn de financiële 
gevolgen natuurlijk nog veel groter, omdat 
je niet meer kunt werken.”

Grote dossiervariatie 
Tegenwoordig behandelt Wijnkamp ook 
wintersportongevallen in de overige Al-
penlanden. Zo had hij onlangs nog een ui-
terst aparte zaak, waarbij twee blinde ski-
ers tegen elkaar waren gebotst. De schuld 
lag overigens uiteindelijk bij een van de 
begeleiders. Alhoewel hij dus van alles bin-
nenkrijgt, ziet hij toch ook nog wel zaken 
die hij graag had willen behandelen. Prins 

Friso bijvoorbeeld. “Daarvoor ben ik wel 
gevraagd, maar alleen om mijn expertise 
met de media te delen. Ik was daar graag 
ook meer bij betrokken geweest, want ik 
kende namelijk niet heel dat dossier. Ove-
rigens is die kwestie uiteindelijk onderling 
afgehandeld en is er nooit een strafrechte-
lijk onderzoek gekomen; het is dus in de 
doofpot gestopt. 

Meer Höfflichkeit
Op de vraag of Wijnkamp ooit nog terug-
keert naar Nederland is hij stellig. “Nee, ik 
kijk nog graag Nederlands voetbal, maar 
dat is het enige. Ik vind dat Nederland sterk 
veranderd is. De samenleving lijkt erg hard 
geworden, net als het taalgebruik op bij-
voorbeeld de televisie. Hier kan ik nog ge-
woon de deur open laten staan en is men 
höfflicher. Die wijze van omgang vind ik 
veel fijner.” Naast het gebrek op sociaal- 
maatschappelijk vlak, is het gebrek aan 
bergen uiteraard ook een zwaarwegende 
factor. “Klimmen en toerskiën is een groot 
deel van mijn leven geworden en het heeft 
vele paralellen met mijn advocatenwerk. In 
beide gevallen ben je namelijk afhankelijk 
van allerlei omstandigheden waar je geen 
grip op hebt. Daarom is een goede voorbe-
reiding cruciaal, zodat je kansen op succes 
zo hoog mogelijk zijn.”

↓ De klimervaring van Wijnkamp komt goed 
van pas bij het skitoeren in de backcountry.




