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De werking van de commissie verloopt hoofdzakelijk via mail, telefoon en een tweetal 
bijeenkomsten per jaar. Zoals alle jaren, verliepen de meetings in een positieve en 
constructieve sfeer. De commissie verwelkomt Simon Vandepitte als nieuw lid. 
Om een overzicht te creëren van de verschillende freestyle events / wedstrijden en 
activiteiten, hebben we begin dit seizoen de “Freestyle Tour” in het leven geroepen. De 
lancering van de affiche was pas laat op het seizoen. We richten in 2017 op een lancering 
tijdens de Winterclosing. 

Het Vlaams Kampioenschap kende een zelfde concept als vorig jaar: samen met de 
freeski en één manche in iedere indoorbaan. Dit jaar lag de focus op het uitwerken van 
een concept en een wedstrijd-“naam”. We zijn afgestapt van het klassieke “VK Big Air” en 
evolueerden naar “Hit the Roof” en “Switch the park”. Pogingen om de freestyle clubs meer 
te betrekken en animo te creëren rond de wedstrijden, kwamen traag of niet op gang. Dit is 
een werkpunt naar volgend seizoen. De wedstrijden zelf, telde een gelijkaardig 
deelnemersveld als vorig seizoen: circa 40 riders (ski en snow). We zijn blij met dit aantal 
en het niveau. Ook werd er ruim ingezet op online promo, d.m.v. een trailer en 2 
aftermovies.  
Voor volgend seizoen is er nieuw draaiboek met deadlines rond lancering van de 
wedstrijden, promo, contacten met de indoorbanen etc. 

Er zijn gesprekken gevoerd met Marc Van Hoof en Roger Renders i.v.m. sponsoring en de 
omkadering. Na het BK 2017 organiseren we een vergadering samen met de clubs. 
Het aantal deelnemers bij de senioren blijft laag. Volgend seizoen moeten we deze groep 
persoonlijk aanspreken en motiveren, de competitielicentie goed duiden en de nadruk 
leggen op de factor fun. 

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 een wissel van de wacht geweest. Anthony De Coninck neemt de club 
vanaf nu op sleeptouw, geholpen door een paar gemotiveerde ouders. Positief is dat de 
shapecrew, na gesprekken met de club, indoorbaan, de snowboardcommissie en de 
mensen die met de cat rijden, terug gelanceerd is. Zo kwam er recent een nieuwe stelling 
om in te droppen voor de Big Air. 
  

Een nieuwe club de X-brigade in Aspen werd opgestart, de statuten worden spoedig 
voorgelegd. Christian Bruneel zal voorzitter worden en Bart Geerts neemt de leiding over 
de trainingen op zich. Deze club zal zowel snowboard als freeski trainingen aanbieden. 
Een nauw contact met de andere clubs van ASP wordt nagestreefd om aan 
kruisbestuiving te doen. 

www.sneeuwsportvlaanderen.be -   +32 3 286 07 85   -   info@sneeuwsport.vlaanderen 

Boomgaardstraat 22/27 - B2600 Berchem - Belgium

http://www.sneeuwsportvlaanderen.be
mailto:info@sneeuwsport.vlaanderen


Snowjam en het Belgisch kampioenschap verliep gelijkaardig als vorige edities. Het weer 
stak stokken in de wielen. Zo kon de cross eerst niet plaats vinden en werd de Half Pipe 
een demonstratie wedstrijd. Er viel geen groei in het deelnemersaantal op te meten. Voor 
de editie van 2017 voorzien we een aanpassing: geen Half Pipe en Cross meer, focus op 
Slopestyle en Big Air. Voor beide disciplines voorzien we een Belgian Open en een FIS 
NC. We zijn benieuwd naar de impact van deze maatregel.  

De voorbereidingen voor het Belgisch Kampioenschap Freeride kende ook een 
verandering. Beide partijen (snowbite en skibum) zijn opnieuw rond de tafel gaan zitten 
om zo te komen tot één gezamenlijk BK Freeride (ski en snow). Het BK vond onderdak in 
het Poederbaas Freeride festival, te Val Thorens. 

Door de weg naar FIS-wedstrijden in te slaan, is een opfrissing op jureringsniveau 
noodzakelijk. We schuiven Christophe en Simon vooruit om zich in 2017 bij te scholen op 
de FIS/WST judging clinic. 

Om tegemoet te komen aan één van zijn beginselen: de verspreiding van de sport, richt de 
commissie zich nog steeds op social media. Om de sport voldoende en correct naar 
buiten te brengen hebben we ons gericht op duidende artikels m.b.t. de verschillende 
events en wedstrijden. Het vaste gedeelte op de website: snowboard – competitie heeft 
deze zomer een opfrissing kregen en kan nu beschouwd worden als een “wikipedia” van 
het snowboarden. Om nog korter op de bal te spelen, de mindere goden ook eens in de 
verf te zetten en professioneler uit de hoek te komen; werd een nieuwsbrief voor freestyle 
opgericht: “Freestyle Recap”. De webisodes (ism Private): “Waffles and Hammers”, zijn 
wegens financiële moeilijkheden, afgevoerd. “Spotlight”, een diepte interview met een 
snowboarder, werd gelanceerd. 
In een drukke maand, is de verslaggeving rond snowboard op onze website goed voor 
7000 hits. De recap wordt circa 40% geopend, wat uitzonderlijk hoog is voor 
nieuwsbrieven. 

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 2017: 
- Ledenaantal clubs uitbreiden 
- Uitbreiden Freestyle Tour en een groter bereik creëren  
- Blijven inzetten op rapporteren op onze website, social media en de Freestyle 
Recap 
- Verder inzetten op jeugdwerking 
- Clubs meer betrekken bij wedstrijden van het VK 
- Een (hernieuwde) samenhang creëren tussen alle betrokken partijen van onze sport 
- De nieuwe club lanceren in ASP 
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