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Pistes
1. Aspen - Wilrijk
2. Ice Mountain - Komen
3. Snow Valley - Peer
4. SnowWorld - Terneuzen (NL)
5. Albrecht & co - Beringen
6. ARS Valendi - Herselt
7. De Dam - Lokeren
8. Dryslope - Genk
9. ISC Ski - Oud-Turnhout
10. Lissenvijver - Geel
11. Mont Blanc - Roeselare
12. Ski-Inn - Brugge
13. Topfit - Middelkerke
14. Yeti - Anderlecht

Recreatieve clubs
Airness - Ride Your Style
Antwerp Ski Team (1)
ASP ski- & snowboardschool (1)
ISC Ski (9)
Koninklijke Skiclub Zondal (1)
Perfection - Performance (2)
Ski Pro Club
Ski-Xpert (4)
Skibum
Skimasters (3)
Sport Team Belgium
Sporty Ski & Snowboard
Trackx
Travel White

Competitieve clubs
Casablanca Skiclub (4)
Ice Mountain Racing Team (2)
Racing Team Aspen (4)
Skiclub Snow Valley (3)
Skidôme Ski Team (4)
Snowspirit (1) (ook in Landgraaf NL)

We Ski! (1)
Yeti ski en snowboard (14)
Zondal Racing Team (1)

Freestyle clubs
Snowboard
Freestyle Team SnowValley (3)
Freestyle Team Ice Mountain (2)
Xbrigade (1)

Ski
Airborne Freeski Team (3)
Skidôme Freeski Team (4)
Xbrigade (1)

G-Sport clubs
NO Limit (1)

Clubwerking 
Samen met onze clubs willen we de 
ski- en snowboardsport verspreiden 
in Vlaanderen. We willen jou en jouw  
gezin aan het wintersporten zetten. En 
dat kan, ook in Vlaanderen. We hebben 
tal van indoorpistes en rolbanen, stuk 
voor stuk mooie accommodaties waar 
ook jij terecht kan.

Onze clubs hebben een breed aan-
bod. Gaande van recreatieve clubs, 
waar fun op de eerste plaats komt, tot 
competitieve clubs, waar de leden zich 
focussen op wedstrijden. Traditioneel  
alpijns skiër, freestyle ski- of snow-
boarder? Er is voor ieder wat wils!

Benieuwd of zo’n club ook iets voor jou 
is? Probeer het uit! Contacteer ons of één 
van onze clubs voor meer info. 

Meer info en de contactgegevens van 
de clubs vind je terug op onze website.

Meer info en de contactgegevens 
van de clubs vind je terug op onze 
website.
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Facts & figures
onze skipistes in cijfers

- 4,75 °C gemiddelde temperatuur

1400 m totale lengte

32,5 m gemiddelde breedte

38,5 m gemiddeld hoogteverschil

18 liften

Wist-je-datjes?
Ik weet wat jij niet weet

Een kwart van de aarde ...

Bijna een kwart van het hele aard- 
oppervlak is permanent of tijdelijk bedekt 
onder een sneeuwtapijt.

De grootste sneeuwvlok ooit ...

Een diameter had van 12 centimeter?  
Da’s bijna net zo groot als een  
galia- meloen!

Lawinegevaar
wees alert in  de bergen

 
Niveau 1

Gunstige omstandigheden. Lawines mo-
gelijk bij grote extra belasting (groep, val, 
...) in extreem steil terrein (› 40°).

Niveau 2

Redelijk gunstige omstandigheden. 
Lawines mogelijk door grote extra  
belasting in steile hellingen (›30°).

 
Niveau 3

Matige omstandigheden. Lawines bij 
slechts een beperkte belasting (bv.één 
skiër) mogelijk in steile hellingen (›30°). 
Spontane lawines zijn mogelijk, net als 
Fernauslösungen.

 
Niveau 4

Zeer ongunstige omstandigheden,  
lawines in steile hellingen door  
extra belasting waarschijnlijk. Meerdere 
spontane lawines en Fernauslösungen 
over grote afstanden.

 
Niveau 5

Catastrofale situatie.

Van recreatie tot competitie. Van de sporadisch 
toeristische wintersporter tot onze topsporters. 

We zijn er voor jou!

Wij zijn het aanspreekpunt voor de Vlaamse 
wintersporter, de referentie voor iedereen die 
informatie zoekt en/of beroep wenst te doen 

op onze expertise.

 
Lidmaatschap 
Verzekeringen 

Sportclubs 
Talentdetectie 
Opleidingen 

1

2

3

5
6

7

8

9

10

11

1213

14

Pistemap
Vlaanderen
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Skicup van Vlaanderen

Vlaams indoor skikampioenschap op 
vijf verschillende pistes. Na de heen- en 
terugronde wordt het puntenklassement 
afgesloten. Wie wordt de leid(st)er van de 
Skicup van Vlaanderen?

Op de pistes van Yeti (Anderlecht), Ice 
Mountain Adventure Park (Komen), Snow 
Valley (Peer), SnowWorld (Terneuzen) en 
Aspen (Wilrijk) kunnen al de leden van 
de federatie, met een competitielicentie, 
deelnemen aan dit wedstrijdcircuit.

De wedstrijden bestaan telkens uit een 
slalom met twee verschillende runs. 
Meisjes en jongens skiën de wedstrijd in 
hun reeks volgens leeftijdscategorie (U10, 
U12, U14, U16, U21, senior, master).

Ga jij de uitdaging aan?!

Schoolwedstrijden

Jouw klasgenoten warm maken voor 
de sneeuwsport? Nodig hen uit op 
de schoolwedstrijd of het scholen- 
kampioenschap van Vlaanderen.

Fun gegarandeerd en misschien 
kan je jouw klasgenoot daarna wel  
verwelkomen in jouw favoriete club?!

Houd onze socials in de gaten en  
schrijf je tijdig in!

Dry Slope

De oude skipiste op het Sport Vlaanderen  
domein in Genk werd omgetoverd tot 
een state-of-the-art-dry-slope voor free-
style snowboarders en skiërs. De grote 
en kleine schans geven (top)sporters de 
kans om ook in de zomer hun tricks te 
kunnen trainen. 

De Dry Slope is om veiligheidsredenen 
enkel toegankelijk via een club of trainer, 
niet individueel.

Kids on Snow Tour

Een uitdagende tour die bestaat uit drie 
missies. Laat jouw kind proeven van het 
snowboarden en zet samen de eerste 
stappen op de sneeuw.

Missie 1: de ontsnapping 
Een spannend parcours op het droge.
Misse 2: de zoektocht 
Kennismaking met de sneeuw.
Missie 3: de verovering 
Lessenreeks Kids & Parents.

Ready, Set … GO!

 SnowID

Het SnowID diplomaboekje is een ski- 
en snowboarddiploma dat de progressie 
van jouw oogappel op een simpele en 
duidelijke manier in beeld brengt.

Onze SnowID werd ontwikkeld voor 
kinderen tussen de 4 en 16 jaar en is 
te verkrijgen via onze clubs, indoor- 
banen,  partner-reisorganisaties en onze 
gediplomeerden.

Met het SnowID diplomaboekje willen we 
kinderen stimuleren in de evolutie van 
het skiën en/of snowboarden. Het geeft 
ook het huidige niveau duidelijk weer, 
zodat het makkelijker wordt om jouw kind  
binnen de juiste lesgroep in te delen.

Heb jij ‘m al op zak?!

 Opleidingen

Een passie voor sneeuw en wintersport? 
Heb je ambitie om jouw kunnen door te 
geven en mensen te initiëren in het skiën 
of snowboarden? Stap dan vandaag nog 
in ons opleidingstraject!

Sneeuwsport Vlaanderen organiseert 
samen met de Vlaamse Trainerschool 
de enige erkende opleidingen tot ski- en 
snowboardleraar in België.

  Lidmaatschap & verzekering

Deze gaan hand in hand. Als lid van Sneeuwsport Vlaanderen  
geniet je de meest complete wintersportverzekering op de markt. 
We bieden drie opties om tegemoet te komen aan ieders wensen.

Indoor Basic Safe Snow Snow Omnium 

Lidmaatschap Lidmaatschap Lidmaatschap

Burgerlijke aansprakelijkheid Inclusief “indoor” Inclusief “Basic Safe Snow”

Lichamelijke schade Wereldwijd binnen- en buitenpiste Opsporings- en evacuatiekosten

2 jaar nazorg, 150 % van het RIZIV Gratis lerarenaansprakelijkheid 
voor gediplomeerden VTS

Repatriëring naar het thuisland

Rolbanen, indoor- en kunstpistes 
wereldwijd

Tot € 30/pers. cashback via de 
mutualiteit

Terugbetaling van liftpas en lessen

Meer info, een gedetailleerd overzicht, prijzen en voorwaarden over deze formules 
zijn te vinden op onze website. 

 Clubwerking en talentdetectie

Samen met onze clubs zijn we steeds op 
zoek naar talent!

De eerste stap is jezelf inschrijven in 
één van de clubs die is aangesloten bij 
Sneeuwsport Vlaanderen. De ervaren 
trainers geven jou de mogelijkheid om 
jouw talenten verder te ontwikkelen,  
recreatief of competitief, zonder  
verplichtingen.

De Skicup van Vlaanderen, Belgisch 
Kampioenschap, Freestyle Tour, scholen- 
wedstrijden, Rookie kampen, ... Via  
verschillende wedstrijden, trainingen en 
evenementen kan jij doorgroeien tot een 
Vlaams talent en krijg je de kans om jouw 
kunnen in de picture te zetten.

Onze clubs zoeken jou!  
Durf jij het aan?!

Heb jij de nodige diploma’s al op zak? 
Ook dan kan je terecht bij onze clubs. 
Misschien wel als trainer?

Samen met onze clubs maken wij van 
Vlaanderen een wintersportland. Doe je 
mee?

G-Sport

‘t Kan ook anders. Op de verschillende 
indoorpistes kan je ook terecht als 
G-sporter.

Koninklijke Skiclub Zondal heeft naast 
z’n gewone aanbod ook lesformules 
voor blinden en slechtzienden, onder 
de naam, VIGE-Zondal.

ASP No Limit is hét ski- en snowboard-
team voor personen met een fysieke 
en/of verstandelijke beperking.

ANVASPORT biedt zitski-initiaties aan 
voor personen met een motorische 
beperking.

Freestyle Tour

Een freestyle ski- en snowboard tour 
met verschillende wedstrijden over 
de landsgrenzen heen. De FT wordt 
georganiseerd door Sneeuwsport 
Vlaanderen en de Nederlandse Ski 
Vereniging.

Iedere deelnemer kan in zijn categorie 
de FT winnen. De beste 5 resultaten 
(zonder rekening te houden met di- 
sciplines) worden opgeteld en vormen 
de eindranking na het finale weekend.

Check it out!

De meest 
complete 

wintersport-
verzekering!

INITIATOR

INSTRUCTEUR B

TRAINER A

SKI LERAAR

TOELATINGSPROEF

De enige 
erkende 
opleiding
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Kids & Parents

Plezier voor jong en oud, onder begelei- 
ding van Sneeuwsport Vlaanderen krijgen 
kinderen van 3 tot 6 jaar de kans om te 
leren snowboarden op échte sneeuw.

Een superleuk duotraject waar het kind 
samen met een begeleidende ouder, 
peter of grootmoeder kennis maakt met 
de FUNdamentals van het snowboarden. 
De lesgevers zorgen ondertussen voor de 
nodige tips and tricks.

Een onvergetelijk familiemoment!

Check alle uitgebreide info over 
de beschreven onderwerpen op 
onze website.

www.sneeuwsport.vlaanderen

Heb je vragen? Wij staan paraat! 
Aarzel niet om ons te contacteren.

Met dank aan:

sneeuwsportvlaanderen.be

De SNOW ID geeft het technisch niveau en ervaringen weer 

van de houder. Hij/zij kan hiermee zijn eigen vorderingen 

volgen en inschatten binnen de progressie van het alpijns 

skiën en/of snowboarden. De erkende evoluties werden 

vastgelegd door ©Sneeuwsport Vlaanderen.

NAAM

VOORNAAM

GEBOORTEDATUM

svv_diploma_100x150.indd   1

28/09/16   08:43

HEB JIJ AL JE

VRAAG ERNAAR BIJ JE
SKI- OF SNOWBOARDLERAAR!

Met SNOW ID volg je je evolutie doorheen 6 niveau’s in het skiën en snowboarden

Crew

Ben jij initiator, instructeur of gewoon 
fan van sneeuw(sport)? Dan zijn wij op 
zoek naar jou!

Sneeuwsport Vlaanderen organiseert 
tal van events en is steeds op zoek naar 
gemotiveerde CREW. Wil jij graag les-
geven op indoor pistes, helpen met de 
onze Kids on Snow tour, jureren op een 
wedstrijd of een handje toesteken op 
een van onze andere events?

Laat het ons weten via  
crew@sneeuwsport.vlaanderen.

You’re sCREWed!


