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Jaarverslag Snowboardcommissie Sneeuwsport Vlaanderen 2015 

 
De Groof Christophe  

 
Geachte voorzitter, bestuurders, 
Beste clubvertegenwoordigers, 
 
 

De werking van de commissie verloopt via mail en via een tweetal bijeenkomsten per jaar. De 
meetings verliepen ook in 2015 in een positieve en constructieve sfeer. 
Na de concept-wedstrijden van vorig seizoen op de FSC werd dit seizoen terug de klassieke weg 
ingeslagen. Twee wedstrijden voor het Vlaams Kampioenschap: een BA wedstrijd in SV en een SS 
in IM.  
 
Grote wijziging in het concept was om na een paar jaar apart – omdat de groep samen te groot 
werd – terug samen met de freeski de wedstrijden te organiseren. Dit was een zeer positief 
verhaal. De groep werd groter, sfeervoller en ook de indoorbanen moedigen dit aan. Zij zien een 
grotere opkomst. Belangrijke verwezenlijking is het wedstrijdgeld terug brengen tot 10 euro! 
Een onaangename ontdekking is dat het aantal senioren blijft terug vallen. We lijken tussen 
generaties te zitten. De meeste oudere riders gaan op seizoen, of moeten werken op zaterdagen 
wanneer de wedstrijden plaats vinden. 
 
Op clubniveau blijft het ledenaantal vrij constant, ook hier valt een verjonging op te merken. De 
trainingen verlopen goed en de respons van riders en ouders is positief. Er werd in de zomer werk 
gemaakt van niveaugroepen in Snowvalley zodat de doorgroei van KIDS Club naar Freestyle club 
bevorderd wordt.  
 
Het Riglet-concept werd uitgebreid en de edities “On Snow” in Snowvalley en Ice Mountain zaten 
bomvol. Als tussenstap tussen Riglet en Kids Club werd het “Kids & Parents” concept gelanceerd. 
In een reeks van 4 lessen werd aan ouders uitgelegd hoe ze hun kind kunnen begeleiden bij de 
eerste stappen in het snowboarden. De proefprojecten in Snowvalley en Ice Mountain waren 
volzet. De structuur van Riglet naar Kids & Parents tot Kids Club werd bij de FIS ingediend voor de 
FIS Snow Kids Award. Dit project kan in de toekomst de voedingsbodem worden voor de 
clubwerking en verdient daarom ook volgend jaar onze volledige aandacht. 
 
Snowjam en het Belgisch kampioenschap verliep gelijkaardig als vorige edities. Alle disciplines 
konden afgewerkt worden. Er viel geen groei in het deelnemersaantal op te meten. We hebben 
voor het derde jaar het Belgisch Kampioenschap Freeride ondersteund. Het werd een succesvolle 
editie. Ook het andere event van Snowbite, Snowclash, kan rekenen op ondersteuning. 
 
Om tegemoet te komen aan één van zijn beginselen: de verspreiding van de sport, heeft de 
commissie zich het ganse seizoen gericht op social media. Nationale magazines brengen namelijk 
geen verslag meer uit van wedstrijden / lifestyle / riders / events. Om de sport voldoende en 
correct naar buiten te brengen hebben we ons gericht op duidende artikels die de verschillende  
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events voorbeschouwen en rapporteren. De webisodes (ism Private): “Waffles and Hammers”, 
brengen nog steeds – succesvol – verslag uit van onze toppers: Seppe Smits, Sebbe De Buck en 
Loranne Smans. 
 
Doelstellingen naar de toekomst zijn om meer inhoudelijke artikels over de sport te publiceren en 
specifieke riders – los van onze werking  - in de picture te zetten in een “rider of the month” – 
artikel. 
 
Net zoals vorig jaar maakt de financiële crisis sponsoring voor riders en events zeer moeilijk. De 
interne twist tussen de wedstrijdcircuits leidt nog steeds tot logistieke en competitieve zorgen. 
Onze belangrijkste focus ligt daarbij op de jurering. Via de werkgroepen binnen de FIS probeert 
ook onze Vlaamse commissie de beslissingen in de juiste richting te sturen. 
Als commissievoorzitter wil ik nadrukkelijk alle commissieleden bedanken voor hun inbreng. De 
grootste pluim gaat naar de vrijwilligers, de clubs en hun trainers die er wekelijks voor zorgen dat 
de jeugd op professionele wijze kan genieten van de snowboardsport! We plannen eind dit 
seizoen een teambuilding om hen te bedanken voor hun inzet. 
 
Onze doelstellingen voor 2016: 
 

- Ledenaantal clubs uitbreiden 

- Herinrichting FSC ifv meer deelnemers te bereiken 

- Blijven inzetten op rapporteren op onze website en social media 

- Verder inzetten op jeugdwerking 

- Een (hernieuwde) samenhang creëren tussen alle betrokken partijen van onze sport 

- Blijven zoeken naar de X-factor voor het Belgisch kampioenschap 

 

Met sportieve groeten, 
 
Christophe De Groof 
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