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De	commissie	heeft	zijn	tweede	jaar	als	freestyle	commissie	goed	verteerd.	De	samenstelling	
is	 niet	 veranderd	 en	 bestaat	 uit	 een	 harde	 kern	 met	 2	 freestyle	 skiërs,	 2	 snowboarders,	
instroom	 van	 professionelen	 wanneer	 nodig	 en	 de	 opvolging/feedback	 van	 de	
snowboardtrainers	 van	 SVL.	 2	werkgroepen	 kende	 dit	 seizoen	 hun	 geboorte:	 Ski	 cross	 en	
freeride.	

De	 commissie	 communiceert	 frequent	 via	 mail,	 telefoon	 en	 WhatsApp.	 Verder	 zijn	 er	 3	
vergaderingen	per	jaar	gepland,	los	van	de	werkgroepen.	

Door	 de	 grote	 drukte	 in	 persoonlijke	 agenda’s	 werd	 vroeg	 de	 beslissing	 genomen	 om	 de	
doelstelling	 om	 de	 freestyle	 tour	 meer	 body	 te	 geven	 een	 jaar	 op	 te	 bergen.	 Ook	 de	
samenwerking	met	NskiV	werd	op	de	lange	baan	geschoven.	In	2019	staat	dit	opnieuw	op	de	
agenda.	Op	sponsorvlak	zijn	er	verschillende	contacten	geweest	maar	de	aanvragen	kwamen	
te	laat	of	wekte	niet	voldoende	interesse	op.	

Vorig	 jaar	kregen	de	clubs	voor	de	1e	keer	hun	manche	van	het	Vlaams	Kampioenschap	 in	
handen.	Na	deze	succesvolle	try-out	hebben	de	clubs	geleerd	uit	de	eerste	editie	en	hebben	
ze	 waar	 nodig	 een	 update	 aangebracht.	 X-Brigade	 organiseerde	 in	 2018	 zijn	 eerste	 VK-
manche	en	het	Freestyle	snowboard	team	Snow	Valley	/	Airborne,	verschoven	hun	wedstrijd	
uit	 de	 klassiek	 drukke	 maand	 november	 naar	 januari	 2019.	 Als	 enige	 wedstrijd	 voor	 het	
seizoen	18-19	kon	het	Freestyle	team	van	Ice	Mountain	zijn	wedstrijd	aan	bieden.	 Into	the	
Woods	 2.0	 werd	 een	 gigantisch	 succes!	 Voor	 de	 eerste	 keer	 kon	 de	 dames	 categorie	
snowboard	opgesplitst	worden	in	verschillende	categorieën!	Door	de	clubs	aan	te	moedigen	
om	hun	trainers	mee	af	te	vaardigen	op	de	wedstrijden	zien	we	een	vergroting	in	aantal	en	
ook	een	stabiele	hoeveelheid	senior	riders.	Leuke	extra:	in	IM	werd	de	dag	voor	de	wedstrijd	
een	 trainingssessie	 georganiseerd	 zodat	 riders	 van	 andere	 pistes	 konden	 wennen	 aan	 de	
modules	en	omstandigheden.		

Op	de	winterclosing	(Snow	Valley,	Peer)	(26/05/2018)	streden	15	teams	(een	toename	van	3	
teams	t.o.v.	2017	en	7	t.o.v.	2016)	van	ongeveer	4	personen	in	een	ludieke	wedstrijd	voor	de	
overwinning.	Hoge	 (N)Oorden	 (Aspen,	Wilrijk)	 (28/04/2018)	 kende	 33	 snowboarders	 en	 24	
freeskiërs.	Dit	was	de	eerste	wedstrijd	dat	zij	organiseerden	voor	het	VK.	Into	the	Woods	2.0	
(Ice	Mountain,	Komen)	(24/11/18)	leverde	liefst	61	boarders	op	wat	opnieuw	16	riders	extra	
is	t.o.v.	het	jaar	voordien.	De	freeskiërs	kwamen	in	een	groter	aantal	dan	vorig	seizoen	aan	
de	start	wat	zich	vertaalde	in	23	riders	en	dus	een	7	riders	extra.		

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.		

Het	Belgisch	Kampioenschap	Freestyle	kende	voor	de	tweede	keer	in	zijn	geschiedenis	2	FIS	
competities	voor	snowboard:	SS	en	BA.	Het	vond	plaats	onder	de	vlag	van	Totally	Snowjam	
te	Les2Alpes	en	dit	in	het	gezelschap	van	onze	vrienden	van	NskiV.		



De	omstandigheden	waren	dramatisch.	Omwille	van	de	weersomstandigheden	hebben	we	
slechts	 een	 paar	 categorieën	 een	medaille	 kunnen	 uitreiken	 in	 de	 slopestyle.	 Verder	 is	 er	
niets	afgewerkt	of	aangevat	kunnen	worden.		

Bij	de	debriefing	van	Totally	Snowjam	werd	al	snel	duidelijk	dat:	

- Sundio	de	 interesse	 in	het	event	heeft	 verloren	en	 volgend	 seizoen	niet	meer	 gaat	
inzetten	op	het	event	

- De	samenwerking	tussen	Sneeuwsport	Vlaanderen	en	de	Nederlandse	ski	Vereniging	
super	verloopt	en	we	samen	een	leuke	groep	vormen	

- Er	 noodzaak	 is	 aan	 verandering.	à	 In	 de	 aanloop	 naar	 de	 zomer	 is	 er	 dan	 ook	
besloten	 om	 te	 verhuizen	 van	 gebied.	We	 volgen	 onze	Nederlandse	 vrienden	 naar	
Laax	 en	 hosten	 het	 BK	 en	 NK	 onder	 de	 naam	 Snowfest.	We	 doen	 dit	 doelbewust	
zonder	een	partnership	aan	te	gaan	met	een	reisorganisatie	of	event.	Op	deze	manier	
heeft	de	wedstrijdcrew	zelf	de	mogelijkheid	om	de	lijnen	uit	te	zetten.	

24	snowboarders	+	4	internationale	deelnemers	en	15	skiërs	namen	deel	van	9/4-	13/4	2018	
in	Les	2	Alpes.	Wat	een	terugval	was	voor	snowboard	van	5	riders	in	2017.	Freestyle	ski	bleef	
status	quo	in	deelnemers.		

Het	BK	 freeride	 zocht	 voor	 zijn	2e	 gezamenlijke	editie	de	 flanken	van	Nendaz	op.	Op	deze	
manier	 konden	 ze	 aansluiten	 bij	 een	 freeride	 world	 qualifiër.	 Dit	 maakte	 dat	 de	
wedstrijdorganisatie	 volledig	 uit	 handen	 gegeven	 kon	 worden	 en	 er	 voor	 onze	 vrijwillige	
organisatoren	meer	 ruimte	was	om	de	omkadering	van	dit	 freeride	event	 te	verzorgen.	Er	
was	sprake	van	een	succesvolle	formule	waarop	verder	gebouwd	kan	worden!	

Circa	40	riders	(freeski	en	snowboard	samen)	namen	deel.	Dit	was	een	toename	van	6	riders	
t.o.v.	2017.	

Simon	 en	 Christophe	 zijn	 eind	 september	 2018	 opnieuw	 op	 internationale	 bijscholing	
geweest.	 Deze	 keer	 in	 Les	 Diablerets,	 georganiseerd	 door	 de	 FIS.	 Er	 werden	 belangrijke	
contacten	gelegd	om	Simon	 te	 lanceren	 in	het	 internationale	 jureren.	Op	de	agenda	 staat	
verder	nog	het	uitwerken	van	de	juryclinic	in	3	trappen.	Aansluiting	met	onze	noorderburen	
blijft	een	mogelijkheid	maar	de	tijd	ontbreekt	om	dergelijke	clinics	verder	uit	te	werken.		

Wesley	ging	begin	oktober	naar	een	eerste	juryclinic	voor	freestyle	ski,	georganiseerd	door	
de	FIS	in	Salzburg.	Behalve	extra	info	over	jureren	(naast	zijn	diploma	voor	de	AFP),	kwam	hij	
terug	met	verschillende	 inzichten	en	een	FIS-B	 licentie.	We	houden	 in	het	achterhoofd	dat	
we	deze	kennis	moeten	kunnen	verspreiden	onder	de	freestyle	skiërs	en	hen	meer	moeten	
enthousiasmeren	 om	 te	 jureren.	 Een	 denkpiste	 is	 het	 organiseren	 van	 een	 gezamenlijke	
clinic	snow/ski.	

Op	18	januari	werd	een	juryclinic	snowboard	gegeven	aan	de	riders	van	topsportschool.	



Omdat	 skicross	op	het	niveau	 van	de	 FIS	 zijn	 indeling	onder	 freestyle	 kent	en	de	 sporttak	
weinig	 aansluiting	 vindt	 bij	 alpine,	 hebben	 we	 in	 samenspraak	 met	 de	 nodige	
toonaangevende	 personen	 een	 werkgroep	 opgericht.	 De	 werkgroep	 wordt	 begeleid	 door	
Christophe	 Coppens	 en	 is	 nog	 zoekende	 naar	 een	 correcte	 taakverdeling,	 doelen	 en	
succesverhalen.	 Het	 BK	 skicross	 zal	 in	 2019	 aansluiten	 bij	 alpine	 in	 Val	 D’Isere	 waar	 de	
omstandigheden	 en	 het	 deelnemersaantal	 groter	 zal	 zijn	 dan	 op	 Snowfest.	 Daarenboven	
kent	 Snowfest	 enkel	 een	 funcross.	 Vanuit	 deze	werkgroep	wordt	 er	 hulp	 geboden	 aan	 de	
organisatie	 van	 het	 BK	 SkiCross	 2019	 te	 Val	 d’Isère,	 waarbij	 de	 Koninklijke	 Belgische	
skifederatie	de	organisator	is.	Ze	verlenen	hun	knowhow	en	mankracht	om	de	wedstrijd	zo	
correct	mogelijk	te	laten	verlopen.		

Bovenop	 deze	 organisatorische	 hulp,	 tracht	 deze	 werkgroep	 op	 Vlaams	 niveau	 de	
bekendheid	 van	 deze	 discipline	 te	 promoten.	Maandelijks	 zit	 deze	 groep	 samen	 om	 door	
middel	 van	 cluboverschrijdende	werking	 de	 geïnteresseerde	 skicrossers	 (afkomstig	 uit	 het	
doelpubliek	van	het	alpijns	skiën)	een	jaarlijkse	kalender	te	bezorgen	met	binnenlandse	en	
buitenlandse	 trainingen,	 in	 combinatie	 met	 enkele	 Audi	 Open	 Skicross	 wedstrijden.	 Zo	 is	
deze	ploeg	met	5	renners	naar	Melchee	Frutt	getrokken	een	weekend	met	Vlaamse	coach	te	
kunnen	trainen	en	deel	te	nemen	aan	de	wedstrijden.	Xander	Vercammen	werkt	zijn	eigen	
traject	af	en	zit	dit	seizoen	in	volle	revalidatie.	Bijna	ten	einde	en	zijn	moraal	zit	goed,	want	
volgend	 jaar	 staan	 er	 voor	 hem	 enkele	 Europa	 Cup	 wedstrijden,	 FIS	 wedstrijden	 en	 een	
Junior	 World	 Championship	 SkiCross	 op	 het	 programma.	 	 Ook	 zullen	 Quillan	 Bruers	 en	
Xander	 Vercammen	 de	mogelijkheid	 hebben	 om	 dan	 een	 YOG-ticket	 vrij	 te	 skiën,	waarbij	
Birthe	 Praast	 deze	 mogelijkheid	 heeft	 bij	 de	 dames.	 Deze	 discipline	 zorgt	 voor	
opportuniteiten	 voor	 onze	 alpijnse	 skiërs.	 Zij	 die	 geïnteresseerd	 zijn	 in	 deze	 discipline	
kunnen	 vandaag	 nog	 makkelijk	 uitblinken	 daar	 de	 internationale	 jeugd	 nog	 niet	 allen	
overstappen	op	deze	discipline.	De	werkgroep	draagt	bij	tot	de	promotie	van	deze	discipline	
bij	de	alpijnse	ski-renners.		

Op	aanvraag	van	een	aantal	riders	en	met	het	oog	op	sportpopularisering	werd	in	de	zomer	
de	 werkgroep	 freeride	 in	 het	 leven	 geroepen.	 De	 werkgroep	 bestaat	 uit	 4	 gemotiveerde	
freeriders	die	mee	willen	werken	aan	het	structureren	van	de	sport	en	de	hoop	koestert	om	
freeride	verder	uit	te	bouwen.	Het	betreft	een	aanzienlijke	groep	riders	die	zich	voornamelijk	
individueel	 bezig	 houden	met	 hun	 sport.	Met	 de	werkgroep	 hoopt	 SVL	meer	 structuur	 te	
bieden	en	leden	aan	te	trekken.	Een	werkpunt	is	de	meerwaarde	van	de	federatie	duidelijk	
over	te	brengen	en	ons	te	buigen	over	de	inzetbaarheid	van	onze	verzekering.		

De	 verslaggeving	 van	 onze	 sporten	 wordt	 voornamelijk	 gevoerd	 via	 social	 media	 en	 de	
Freestyle	Recap.		

De	Freestyle	Recap	werd	16	keer	uitgestuurd	in	2018.	Een	hoog	cijfer	gezien	de	Olympische	
Spelen.	Er	zijn	595	mensen	die	hem	ontvangen	en	het	voorbije	jaar	had	het	een	open	rate	van	
36%	wat	het	dubbel	is	van	een	normale	sport	nieuwsbrief.	



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.	 In	 bijlage	 een	 volledig	 overzicht	 van	de	
activiteiten	en	het	geleverde	werk	voor	Kids	and	parents.	

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	2019:		

- Freestyle	Tour	duidelijk	kaderen	en	een	meerwaarde	geven	

- Concrete	sponsoring	voor	het	Vlaams	Kampioenschap	

- Snelle	communicatie	van	events	en	wedstrijden	

- Ledenaantal	clubs	uitbreiden	

- Freeride:	ledenwerving	en	verzekeringskwestie	

- Jurering	freeski	ondersteunen	en	uitbreiden	

- Samenwerking	met	NskiV	uitbreiden	

- Skicross:	riders	op	het	YOG,	club-overschrijdende	trainingen	+	zomertrainingskamp	

Evaluatie	doelstelling	voor	2018:	

- Freestyle	 Tour	 duidelijk	 kaderen	 en	 een	 meerwaarde	 geven	 à	 onvoldoende	
verwezenlijkt.	

- Jurering	freeski	ondersteunen	à	zie	bijscholing	Wesley	

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

- Samenwerking	met	NskiV	uitbreiden	à	 contacten	met	Paco	Krom,	Martijn	Oostdijk	
en	 Andrea	 Bednas	 zijn	 goed	 en	worden	 op	 verschillende	meetings	 aangehaald.	 De	
samenwerking	voor	Laax	is	opgestart	en	we	veronderstellen	een	mooie	doorstart	van	
het	BK.	

- Ledenaantal	 clubs	 uitbreiden	à	 Ice	mountain	 van	 65	 naar	 68.	 Snow	Valley	 van	 59	
naar	42.	Airborne	31.	Aspen	5.	Het	idee	om	een	freestyle	ski	club	op	te	richten	in	Ice	
Mountain	kon	spijtig	genoeg	niet	rekenen	op	voldoende	draagkracht.		
	

	
De	voorzitter	
Christophe	De	Groof	


