
 

 

Info opleidingen en voorbereidingen  

www.snowcollege.be – www.snowcollege.nl 

info@snowcollege.be – info@snowcollege.nl 

 

Anwärter opleidingen 
 
Snow College organiseert 5 x Anwärter I opleiding. 
4 x gaat deze indoor door te Skidôme Terneuzen/Rucphen & Snowvalley Peer  
En 1 x gaat deze door te Kaprun/Kitzsteinhorn (Oostenrijk) 
Voor data en info Anwärter I … 

 Anwärter I indoor ski     Anwärter I indoor snowboard  
 Anwärter I outdoor ski     

Ook Anwärter II gaat door te Kaprun/Kitzsteinhorn (Oostenrijk) .. 
 Anwärter II ski      Anwärter II snowboard  

 
Voorafgaand, kan u deelnemen aan verschillende  

 introductiedagen ski    Introductiedagen snowboard 
 Voorbereidend indoor weekend ski  Voorbereidend indoor weekend snowboard 
 Hemelvaart & herfstvoorbereiding ski  Hemelvaart & Herfstvoorbereiding snowboard  

 
Wist je dat ? 

 Je reeds kan starten met ons opleidingstraject vanaf je 15 jaar wordt ! 
 Anwärter I al kan volgen aan slechts 395€ ! 
 Ben je Vlaams of Nederlands erkend gediplomeerd, je kan instappen in Anwärter II na het 

volgen van een voorbereidingsweekend ! 
 Veel kandidaat Anwärters zich voorbereiden via onze wekelijks techniek trainingen ! 
 Veel antwoorden terug te vinden zijn op onze site bij ‘meest gestelde vragen’  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

    

 
Deelnemers herfst opleidingen 2018 

 
Klik hier alvast voor de volledige opleidingsfolder 
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Opleiding Freestyle integratie 
 
De aanvulling op je leraren diploma om freestyle initiatie in te bouwen in je lessen 
(speciaal voor leraren, geen freestyle ervaring nodig) 
Voor data en info Freestyle integratie opleiding .. 

 Opleiding Freestyle integratie  

 
Landes opleidingen en voorbereidingen 
 
Als Anwärter kan je het Oostenrijkse opleidingstraject verder zetten naar Landes I & II. Je verlegt er 
je grenzen van lange en korte parallel bochten naar lange en korte  carvebochten, buckels, off-piste, 
alle terrein en reuzenslalom. 
Voor data en info Landes .. 

 Landes I & II ski    Landes snowboard  
 
Bereid je voor op Landes : 

 Multi ski Experience   
 Reuzenslalom ski Experience (Train in bijzijn van onze racers !) 
 Hemelvaart, herfst & zomer voorbereiding ski Hemelvaart & herfstvoorbereiding 

snowboard  
 Freeride Experience 

 
Wist je dat? 

 Veel leraren zich voorbereiden via onze wekelijkse slalom trainingen 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  

Opleidersteam herfst opleidingen 2014 
 

Klik hier alvast voor de volledige opleidingsfolder  
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