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Jaarverslag Freestyle commissie Sneeuwsport Vlaanderen 2017 

Christophe De Groof 

 
Geachte voorzitter, bestuurders, 
Beste clubvertegenwoordigers, 
 
De commissie heeft deze zomer een metamorfose ondergaan. Naar model van de FIS zijn de 
freeski- en snowboard commissie versmolten tot één Freestyle commissie. De leden van beide 
commissies, blijven actief in deze nieuwe samenstelling. De commissie heeft afscheid genomen 
van Tom Coeckelberghs die een functie bij het BOIC gaat uitoefenen. Begin 2018 heeft ook Lode 
Nolf de commissie verlaten wegens een jobwissel. We willen beide heren uitgebreid bedanken 
voor hun inzet de voorbije jaren. We verwelkomen ook een nieuwe sterke kracht: Stijn Urkens, 
technisch directeur topsport. 
 
De commissie communiceert frequent via mail, telefoon en WhatsApp. Verder zijn er 3 
vergaderingen per jaar gepland. De eerste meeting als freestyle commissie verliep in een positieve 
en constructieve sfeer. 
Het voornemen om dit seizoen de “freestyle tour” vroeger te lanceren, bleek opnieuw te vergeefs. 
Er is veel tijd verloren gegaan met het wachten op sponsoren uit de ondertussen opgedoekte 
marketing werkgroep. 
 
Een circuit binnen de Freestyle Tour: het Vlaams Kampioenschap, kende een nieuwe benadering. 
De clubs kregen ieders hun eigen manche in handen, met ondersteuning (verwerking 
inschrijvingen, reclame en juryleden) vanuit de commissie. Dit alles werd beproken op een meeting 
op 20/5/2017 In Snow Valley, Peer. Dit nieuwe concept werd enthousiast onthaalt en kende reeds 2 
succesvolle manches in Snow Valley en Ice Mountain. Het is nog een beetje zoeken naar het juiste 
concept en werktempo maar, de vrijheid die de clubs krijgen in sponsoring en organisatie wordt 
toegejuicht. Het deelnemersveld is verbreed, vooral tijdens de manche in IM (Into the Woods) 
kende we een toeloop. De groep dames groeit en ook sommige senioren vinden de weg naar de 
competitie terug. Een doelstelling die we voorop hadden gesteld en die we evalueren als een stap 
in de goede richting. 
 
Op de winterclosing (Snow Valley, Peer) (20/05/2017) streden 12 teams (een toename van 4 teams 
t.o.v. 2016) van ongeveer 4 personen in een ludieke  wedstrijd voor de overwinning. Hit the Roof 
(Snow Valley, Peer) (18/11/2017) kende 28 snowboarders en 17 freeskiërs. Een vooruitgang met 8 
boarders en een verlies van 1 freeskiër. Into the Woods (Ice Mountain, Komen) (25/11/17) leverde 
liefst 45 boarders op wat een verdubbeling is t.o.v. het jaar voordien. De freeskiërs kwamen met 1 
riders minder aan de start wat zich vertaalde in 14 riders.  
 
Op clubniveau blijft het ledenaantal vrij constant en zet de verjonging zich verder door. De 
trainingen verlopen goed en de respons van riders en ouders is positief.  
In Snow Valley is er opnieuw een wissel van de wacht geweest. Dimitri Geyzen neemt de club vanaf 
nu op sleeptouw, geholpen door een paar gemotiveerde ouders.  
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Een nieuwe club de X-brigade in Aspen kende een moeilijke start. Ondertussen bouwen ze hun 
ledenaantal (freeski en snowboard) op en kunnen ze terug vallen op een almaar groeiend freestyle 
park.  
 
Het Belgisch Kampioenschap Freestyle kende voor de eerste keer in zijn geschiedenis 2 FIS 
competities: SS en BA. Wegens werken aan de HP werd deze competitie een jaar aan de kant 
geschoven. De deelnemers konden de 2 trainingsdagen smaken! Dit seizoen kijken we uit naar de 
samenwerking met onze Noorderburen, dus hun NK verplaatsen van Laax naar L2Alpes en we zo 
samen ons kampioenschap houden onder de vlag van Totally Snowjam. 
33 snowboarders en 18 skiërs namen deel van 9/4- 13/4 2017 in Les 2 Alpes. Wat een aanzienlijke 
steiging was voor snowboard van 24 riders in 2016. Een cijfer dat toe te kennen is aan een paar 
internationale deelnemers owv de FIS component. 
 
Het BK Freeride kende zijn eerste gezamenlijke en succesvolle editie in Val Thorens. De 
samenwerking met Poederbaas verliep moeilijk. Dit uitte zich bij het begin van het seizoen 
opnieuw waarna de beslissing werd genomen om aansluiting te zoeken bij een Freeride World 
Qualifier in Nendaz. De omkadering van de wedstrijd verloopt zeer professioneel en een hoog 
niveau wordt verwacht. De commissie hoopt dat een langdurige samenwerking in de maak is! 
Circa 34 riders (freeski en snowboard samen) namen deel. Aangezien dit een eerste gezamenlijke 
editie betreft, valt er geen evoluotie op te maken. 
 
Simon en Christophe zijn eind september 2017 op internationale bijscholing geweest in Sofia 
(Bulgarije) van de FIS/WST. Behalve belangrijke internationale contacten leggen, hebben ze veel 
inzichten opgedaan rond werken met “range” en spreiden van punten. Ze hebben de nationale 
opleiding heringedeeld naar 3 niveau’s en bereiden een meeting met onze Noorderburen voor om 
het jureren in de lage landen verder te ontplooien. 
 
Op 14 oktober werd juryclinic 1,3 ingericht voor 12 deelnemers in het Huis van de Sport, Berchem. 
Op freeski niveau heeft Wesley zijn AFP diploma behaald. Een dikke proficiat! De ingerichte 
juryclinic freeski is echter afgelast geweest wegens weinig interesse. Een tendens die zich voort zet 
in de zoektocht naar juryleden voor de wedstrijden. De noodzaak om een concreet actieplan op te 
stellen, dringt zich op. 
 
De verslaggeving van onze sport heeft zich verlegd van website naar social media en de Freestyle 
Recap. De opvolging van de website werd te arbeidsintensief, in combinatie met de logistieke 
moeilijkheden die de website momenteel ondervindt. In afwachting van een nieuw platform, blijft 
de commissie via de eerder vernoemde media communiceren. Iets wat positief onthaald wordt op 
het veld.  
 
De recap kent een open rate van 36%. Het gemiddelde voor sport nieuwsbrieven is 18%. 
De commissie wil verder onderstrepen dat het trots is op de verticale lijn die gecreëerd is om het 
snowboarden van kleins af aan te stimuleren. Sinds een paar seizoenen gaat de federatie in 
Vlaanderen rond met het Riglet Park. In 2017 waren dit 8 stops met 1100 kinderen vanaf 3 jaar die 
deelnamen. De lessen Kids and Parents zijn een volgende stap in onze verticale lijn om 
snowboarden te promoten.  
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In 2017 vonden 26 kinderen tussen 3 en 6 in Snow Valley en 30 kinderen in Ice Mountain tijdens 
telkens 4 lessen de weg naar het snowboard. 
De volgende uitdaging is om de indoorpistes aan te moediging lessen te voorzien. Volgende 
werking die wij zelf inrichten, is het kidsprogram dat momenteel succesvol draait in Snow Valley, 
Peer.  
 
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 freeski- en snowboardsport!  
 
Onze doelstellingen voor 2018:  

- Freestyle Tour duidelijk kaderen en een meerwaarde geven 

- Ledenaantal uitbreiden: opstart freestyle ski club in Ice Mountain 

- Jurering freeski ondersteunen 

- Skicross vergadering beleggen om te bekijken hoe we de verschillende clubs en hun 
werking kunnen streamlinen. 

- Samenwerking met NskiV uitbreiden 

Evaluatie doelstelling voor 2017: 
- Ledenaantal clubs uitbreiden  Ice mountain van 56 naar 65. Snow Valley van 46 naar 59. 

Aspen 34. 

- Uitbreiden Freestyle Tour en een groter bereik creëren  onvoldoende verwijzelijkt 

- Blijven inzetten op rapporteren op onze website, social media en de Freestyle Recap  

nieuwe richting o.w.v. problematiek website 

- Clubs meer betrekken bij wedstrijden van het VK  gedeeltelijk verwezenlijkt, progressie 

mogelijk 

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

verwezenlijkt 

- De nieuwe club lanceren in ASP  verwezenlijkt  

 
De voorzitter 
Christophe De Groof 
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