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Jaarverslag Topsportcommissie Sneeuwsport Vlaanderen 2018 

Stijn Urkens 

 
Er werden in 2018 het jaarlijkse snowboard debat en twee voltallige topsportcommissies 
gehouden, aangevuld met verscheidene trainers overleden overleg momenten. De 
Topsportcommissie bestaat uit: 
 

• Stijn Urkens 
• Maarten Avonds 
• Kevin Bronckaers 
• Childeric Bogaert 
• Jean Valère Demard 
• Filip Verherstraeten (Sport Vlaanderen) 

 
Tijdens het jaarlijkse debat werd een evaluatie opgemaakt van het afgelopen seizoen 2017-2018 
met meteen een vooruitblik op 2018-2019. In functie van die vooruitblik op het komende seizoen 
werd de topsportcoördinator voor  damesgymnastiek van de GymFed uitgenodigd om een beeld te 
scheppen van hun talentdetectie en ontwikkelingsprogramma’s. 
 
Verslag werking 2017-2018: 

1. Roekies 

Er werden in het totaal vier rookiestages indoor en vier rookiestages outdoor georganiseerd.  
Telkens werd opnieuw de progressie van de aanwezige riders bijgehouden via trainersverslagen.  

Daarnaast een voorbereidingsprogramma voor Evy Poppe met die met het oog op de 
topsportschool. Aan het einde van het seizoen besliste Evy om ook effectief in de topsportschool 
in te stappen. De topsportcommissie is zeer verheugd met de instap van Evy. Zij is een zeer 
getalenteerde jongedame met veel potentieel op internationaal niveau. Het zal een plezier zijn 
met haar te werken. 

2. Topsportschool 

Aan het einde van schooljaar 2017-2018 studerende Stef van de Weyer en Dennis van Hoeij af aan 
de topsportschool.  

Dylan van Hoeij rondde het derde middelbaar af en Jules de Sloover slaagde met succes voor het 
vierde jaar. Beide rijders situeren zich met hun progressie op de ontwikkelingslijnen zoals door 
Sneeuwsport Vlaanderen werd uitgetekend. Zowel Dylan als Jules stromen dus door naar het 
volgende schooljaar.  
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3. Elite werking 

Voor de elite snowboarders waren de Olympische Winterspelen van PyeongChang het 
hoogtepunt van het seizoen. Met Seppe Smits, Sebbe De Buck en Stef van de Weyer hadden we 
drie rijders aan de start van zowel de Slopestyle als de Big Air competitie.  

Ondanks een aanhoudende knieblessure behaalde Seppe Smits zijn doelstellingen om in de 
Olympische finale te staan. Helaas was hij in die finale niet in staat om met deze blessure zijn 
resultaat nog scherper te stellen Hij eindigde uiteindelijk 10e. Voor sport Vlaanderen behaalde hij 
hiermee zijn resultaatsdoelen en wordt hij weerhouden voor het tewerkstellingscontract met 
bijhorende prestatieprogramma. 

Sebbe De Buck stelde teleur tijdens de Olympische Spelen. Hij behoudt echter het vertrouwen van 
Sport Vlaanderen en wordt alsnog weerhouden voor een tewerkstellingscontract zowel als 
prestatieprogramma. Er wordt verder onderzocht wat de mogelijke oorzaken zijn van het 
teleurstellende resultaat en hoe hier in de toekomst mee aan de slag te gaan. 

Stef van de Weyer selecteerde zich slechts in allerlaatste instantie voor de Olympische Spelen. 
Voor hem stond deelname vooral in het licht van ervaring opdoen. Met deze eerste Olympische 
ervaring wordt met Stef een traject uitgewerkt naar de volgende spelen in functie van een echte 
prestatie. 

Na de Olympische Spelen beslist Seppe Smits zijn knie te laten opereren. Hij zal pas terugkeren op 
de sneeuw na een lange revalidatie, vermoedelijk rond oktober november. Sebbe De Buck nam op 
zijn beurt een vrije periode waarin hij zich vooral focuste op snowboard opdrachten vanuit zijn 
sponsors. Stef van de Weyer als leerling van de topsportschool werkte wel een 
wedstrijdprogramma af en behaalde nog enkele goede resultaten. 

Door een zware blessure slaagde Loranne Smans er niet in zich te kwalificeren voor de Olympische 
Spelen. Zij kwam tijdens de tweede seizoenshelft terug op de sneeuw en behaalde uitstekende 
resultaten met als uitschieters een derde plaats op de World Cup drie keer in Québec. 

4. Europacup team 

Het functioneren in de zin van een Europacup team werden in vraag gesteld. Drie rijders kregen 
een beperkte toelage om op Europees niveau deel te nemen aan wedstrijden. De return moest 
vooral in de vorm van social media attention komen. De vraag werd echter gesteld of zij het juiste 
beeld meegeven van de topsportwerking van Sneeuwsport Vlaanderen. Er werd beslist het 
Europacup team op te doeken. Joewen Frijns en Lorenzo Peeters zullen niet langer ondersteund 
worden met financiële middelen maar zullen wel op praktische ondersteuning kunnen rekenen 
van Sneeuwsport Vlaanderen in de vorm van inschrijvingen, ondersteunende brieven en 
dergelijke.  
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Ilias van hoof draaide een goed seizoen. Waar hij in de eerste helft vooral zelfstandig werkte, sloot 
hij in de tweede seizoenshelft meer aan bij Kevin Bronckaers in trainingen van Sneeuwsport 
Vlaanderen. Hij maakte een verdienstelijke progressie waardoor hij terug binnen de 
ontwikkelingslijnen valt van Sneeuwsport Vlaanderen. Bijgevolg werd hij terug opgenomen in de 
elitewerking van Sneeuwsport Vlaanderen. 

5. Transitie Team 

Zowel Dennis van Hoeij als Ilias van Hoof komen voorlopig niet in aanmerking voor een 
prestatieprogramma maar zitten wel op een ontwikkelingslijn. Om beide rijders toch te 
ondersteunen wordt een tweede ontwikkelingsprogramma opgezet: het transitieprogramma. In 
dit programma worden de rijders enkel ondersteund met een programmakost en staat er geen 
loonkost voor een trainer ter beschikking. Naar de praktijk toe betekent dit dat zij steeds 
aansluiten bij andere programma's om trainingen en wedstrijden af te werken. Zij krijgen een 
periode van maximaal twee jaar om aansluiting te vinden bij het niveau noodzakelijk voor een 
prestatieprogramma. 

Ontwikkelingsprogramma twee moet een tijdelijke maatregel zijn om de brug te vormen tussen 
top sportschool en elitewerking. Met het oog op de toekomst moeten we het mogelijk maken dat 
leerlingen die afstuderen aan de topsportschool meteen aansluiting vinden op het op eliteniveau. 
Op termijn zal ontwikkelingsprogramma twee dus verplaatst moeten worden naar voor de 
topsportschool. Als inspiratie werd de topsportcoördinator voor de dames gymnastiek uitgenodigd 
voor een uiteenzetting over hun talentdetectie- en talentontwikkelingsprogramma. Naar de 
toekomst zal er een afweging gemaakt worden of een topsportschool in de eerste graad 
noodzakelijk is of dat we eerder kiezen voor een geïntensiveerde rookiewerking. Zowel Sport 
Vlaanderen als Sneeuwsport Vlaanderen lijken een voorkeur te hebben voor de tweede manier 
van werken. 

 

Planning seizoen 2018 2019 

1. Programma’s 

Seizoen 2018-2019 is een post-olympische jaar. Wat betreft de elites is dit een rustiger jaar. Er 
staat echter wel wereldkampioenschap op de agenda. Voor Seppe Smits ligt de eerste prioriteit bij 
een goede revalidatie en terugkeer op de sneeuw. Als “ piekprestatie” wordt wel naar het WK in 
Park City gekeken. Sebbe De Buck zal hier aan de prestatievoorwaarden uit zijn contract met Sport 
Vlaanderen moeten voldoen. Ook voor de alle andere eliterijders is het WK doel. Voor Loranne 
Smans is het een uitgelezen kans om zich terug te tonen op het allerhoogste niveau. 
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Voor de rijders uit de top sportschool staat een eerste WK op het programma. Deze wedstrijd 
geldt als een selectiewedstrijd voor de Youth Olympic Games in Lausanne 2020. 

2. Partners 

Doorheen seizoen 2018-2019 werd de samenwerking met de partners van de topsportwerking 
bestendigd. We blijven gaan voor een holistische aanpak en een volledige omkadering voor onze 
rijders waarin naast het sporttechnische ook het fysieke, het paramedische en medische verhaal 
zo goed mogelijk ingevuld wordt. 

Ellen Schouppe, mentale begeleidster voor de leerlingen van de topsportschool laat weten niet 
meer ter beschikking te zijn wegens nieuwe job opportuniteiten. Er zal op niet bij zal op zoek 
gegaan worden naar een nieuwe mentale begeleider voor de leerlingen van de top sportschool. 

3. Trainingsfaciliteiten 

Aspen 

Met de skipiste van Aspen vlakbij de school fungeert deze indoor piste als thuisbasis voor de 
topsportwerking en de top sportschool. Het Snowpark is een constante ontwikkeling om te 
voldoen aan de vereisten die van het topsport gesteld worden. De commissie dankt Aspen voor 
het enthousiasme en de wil waarmee zij in the proces mee stappen. 

Dryslope 

Sport Vlaanderen gaat helemaal mee in het verhaal van de draaischuld. Zij zijn bereid de volledige 
investeringen bouwkosten draaien. Er mag verwacht worden dat alle goedkeuringen tijdig 
afgeleverd worden zodat in 2019 gestart kan worden met de bouw van de reisgroep. Sport 
Vlaanderen geeft ons daarmee de kans om op absoluut topniveau in de wereld we blijven 
presteren en klaar te zijn voor de toekomst. Bedrijfsloop is een game changer in onze sport. Als 
return verwacht wordt Vlaanderen van nieuws sport Vlaanderen een actieve engagement in de 
exploitatie van de rijstrook. Dit engagement vertaalt zich vooral naar het aanleveren van we 
kwamen een gediplomeerde trainers en begeleiders voor training stages en sportkampen, en het 
internationaal vermaakte van de draaisloop in functie van training stages voor internationale 
teams. 

De topsportcommissie dankt sport Vlaanderen voor het vertrouwen en kijk uit naar de 
constructieve samenwerking. 


