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Redactioneel

met de actie ‘sport van het jaar’ zet Bloso een jaar lang een bepaalde sport of groep 

van sporten extra in de kijker. Tot vorig jaar was deze actie beter bekend onder de 

slogan ‘sporttak in de kijker’.

mede door het succes van ‘golf – sport van het jaar 2013’ werd beslist de naam te 

veranderen, maar het concept te behouden. voor de actie ‘sport van het jaar’ werkt 

Bloso nog altijd nauw samen met de betrokken federatie(s) om hun sport(en) beter 

bekend te maken bij het grote publiek.

dit jaar zijn dat de vlaamse kunstschaatsenbond (vksB), sneeuwsport vlaanderen, 

de Belgische federatie voor Bobslee en sleesporten (BfBs), de Belgium curling as-

sociation (Bca), de koninklijke Belgische ijshockey federatie (kBijf), de koninklijke 

Belgische snelschaatsfederatie (kBsf) en parantee.

Bij wintersporten denken de meeste vlamingen wellicht spontaan aan de alpen en 

het hoge noorden. maar voor deze sporten kun je ook terecht bij ons in vlaanderen: 

15 permanente ijsbanen en 6 skipistes herbergen 54 wintersportclubs.

het aanbod van wintersporten is in vlaanderen ook heel divers. mensen die op zoek 

zijn naar een sport met snelheid en sierlijkheid, naar teamsporten, adembenemende 

stunts of tactisch inzicht, vinden zeker een wintersportdiscipline naar hun keuze.

‘wintersport – sport van het jaar 2014’ biedt de wintersportfederaties een jaar lang 

de kans om hun aanbod en sportieve werking extra in de verf te zetten.

de keuze voor wintersport als ‘sport van het jaar 2014’ is uiteraard niet toevallig.

dit jaar vinden de olympische winterspelen plaats in het russische sochi en enkele 

van onze atleten zijn medaillekandidaten in hun discipline.

de aandacht voor de winterspelen en het enthousiasme rond o.a. seppe smits, Bart 

swings en de bobsleemeisjes bieden een uitgelezen kans om de wintersporten bij 

het brede publiek te promoten.

vlaanderen kent (nog) niet de wintersportgekte van nederland of scandinavië, maar 

ik ben ervan overtuigd dat de aanwezigheid van onze atleten in sochi en de actie 

‘wintersport – sport van het jaar 2014’ de wintersporten in vlaanderen een flinke 

duw in de rug kunnen geven.

philippe paquay

administrateur-generaal
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8 bijscholingen over schaatsen en 6 
bijscholingen over skiën en snow-
boarden.

deze bijscholingen zijn bedoeld voor 
leerkrachten en studenten in de licha-
melijke opvoeding en voor sportpro-
motoren.

in de cursus schaatsen leren de deel-
nemers hoe ze hun leerlingen (beter) 
kunnen begeleiden bij het beoefenen 
van de schaatssport.

in eerste instantie leren ze hoe de leer-
lingen te helpen bij hun eerste stappen 
op het ijs. vervolgens worden de basis-
technieken van het schaatsen uitvoerig 
besproken met oefeningen en tips om 
deze aan te leren.

er zullen ook verschillende soorten 
schaatsen ter beschikking staan, met 
de bedoeling ‘te proeven’ van
meerdere schaatsdisciplines.

Tijdens de bijscholing skiën, krijgen de 
deelnemers didactische tips voor de ski- 
en snowboardlessen en een overzicht 
van voorbereidende oefeningen voor in 
de sportzaal.

Tevens worden de basistechnieken 
van het skiën uitvoerig besproken met 
oefeningen en tips om deze aan te le-
ren. op de skipistes met sneeuw (peer, 
komen en Terneuzen) zullen tevens 
de basistechnieken voor snowboarden 
worden aangeboden.

Activiteitenkalender

Bloso organiseert sinds 2000 de actie 
‘sport van het jaar’. deze sportpro-
motionele actie focust elk jaar op één 
bepaalde sport of groep van sporten. in 
2014 is dit wintersport.

de actie ‘wintersport - sport van het 
jaar 2014’ wordt uitgewerkt door 
Bloso, in nauwe samenwerking met 
de betrokken wintersportfederaties en 
partners. 

Deze zijn:
• de Belgium curling association (Bca)

• de Belgische federatie voor Bobslee  
 en skeleton (BfBs) 

• de koninklijke Belgische snelschaats- 
 federatie (kBsf)

• de koninklijke Belgische ijshockey 
 federatie (kBijf) 

• parantee 

• sneeuwsport vlaanderen 

• de vlaamse kunstschaatsenbond (vksB)

de activiteiten zijn gespreid over het 
hele jaar en omvatten onder andere 
volgende initiatieven: 

Sochi-huis van 7 tot 23 februari 2014
Tijdens de olympische winterspelen 
zullen op de Bloso-ijsbaan in liede-
kerke wintersportinitiaties, -demo’s en 
galawedstrijden worden aangeboden. 
Tevens kunnen alle supporters hier 
terecht om live de spelen te volgen op 
een groot scherm. dit sochi-huis is de 
officiële start van de actie ‘wintersport 
- sport van het jaar 2014’.

in het sochi-huis (op en rond de ijsbaan 
te liedekerke) zal een sfeer gecreëerd 
worden die de bezoekers het gevoel zal 
geven dat ze de winterspelen bezocht 
hebben, dat ze de Belgische deelne-
mers aangemoedigd hebben en dat ze 
zelf gaan wintersporten zijn. 

Openingsceremonie

op vrijdag 7 februari zal het sochi-huis 
de ‘place to be’ zijn voor alle winter-
sportfanaten. na de opening van de 
winterspelen te sochi zal op de Blo-
so-ijsbaan te liedekerke gestart wor-
den met een eigen openingsceremonie.

deze ceremonie wordt o.a. uitgewerkt 
door kevin van der perren, die samen 
met andere kunstschaatsers voor een 
spektakelrijke show zal zorgen. verder 
komt er een optocht van de verschil-
lende wintersportdisciplines, met zowel 
jonge atleten als bekende ex-winter-
sporters.

zoals in rusland eindigt ook in het so-
chi-huis de openingsceremonie met het 
aansteken van het olympisch vuur en 
het hijsen van de olympische vlag.

deze openingsceremonie wordt ge-
volgd door ‘Beats on ice’, 
met dj kelly pfaff.

Moedig onze atleten aan vanuit het 
Sochi-huis

volg onze atleten op de winterspelen 
op het grote ledscherm in de ijshal. en 
… ben je aanwezig in het sochi-huis 
als een landgenoot een medaille haalt, 
dan win je een ‘sochi-huis T-shirt.’

noteer zeker en vast je aanmoedi-
gingen voor je favoriete atleet op de 
supporterswand in de ijshal. 

Of geniet gewoon van de olympi-
sche sfeer

kom met het gezin ontbijtschaatsen, 
bezoek met de kleinsten het ijsparadijs, 
stap eens binnen in de sochi-bar of 
neem een kijkje in de tentoonstelling 
boven in de cafetaria.

Wintersport, 
Sport van het jaar 2014

Data bijscholingen

Schaatsen

Voorjaar

• dinsdag 25 maart    Bloso-centrum ‘netepark’, herentals

• donderdag 27 maart   ijsbaan, leuven

• dinsdag 1 april    Bloso-centrum ‘de schaverdijn’, hasselt

• donderdag 3 april    kristallijn, gent

Najaar

• dinsdag 7 oktober   finlandia, gullegem (wevelgem)

• donderdag 9 oktober  maaslandse wintertuin, maaseik

• dinsdag 14 oktober   ruggeveld, deurne (antwerpen)

• donderdag 16 oktober  Bloso-centrum ‘heuvelkouter’, liedekerke

Ski en snowboard

Voorjaar

• dinsdag 22 april   ice mountain, komen

• donderdag 24 april   aspen, wilrijk

• donderdag 8 mei   snow valley, peer

Najaar

• dinsdag 23 september  zondal, deurne (antwerpen)

• donderdag 25 september  Yeti, anderlecht 

• dinsdag 30 september  skidôme, Terneuzen
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Bloso-ijsbanen

Bloso-ijsbaan ‘Schaverdijn’, 
gouv. verwilghensingel 13, 
3500 hasselt 
www.bloso.be/centra/hasselt

• kunstschaatsen
 hasseltse schaatsclub – hsk
 www.hsk.marksoft.be

 hasselts kunstschaats Team 
 www.hksT.be

• ijshockey
 ijshockeyclub ‘haskey’ 
 www.yds-hasselt.be

• shorttrack
 shorttrack club ‘de schaverdijn’

• extreme skating
 Team XisTh Belgium 
 www.teamxisthbelgium.com

Bloso-centrum ‘Netepark’, 
vorselaarsebaan 60, 2200 herentals 
www.bloso.be/centra/herentals

• ijshockey
 herentalse ijshockey club 
 www.hyc.be

• kunstschaatsen
 kunstschaatsclub netepark 
 www.kunstschaatsclubnetepark.be

Bloso-ijshal ‘Heuvelkouter’, 
sportlaan 1, 1770 liedekerke 
www.bloso.be/centra/liedekerke

• kunstschaatsen
 kunstschaatsclub ‘heuvelkouter liedekerke’ 
 www.schaatsclubheuvelkouter.be

• snelschaatsen
 snelschaatsclub ‘heuvelkouter liedekerke’

• ijshockey
 ijshockeyclub ‘lions liedekerke’ 
 www.liedekerkelions.be

 ijshockeyclub ‘ice-stars’ (recreatief)

 ijshockey ‘flying Turtles’(recreatief)

• extreme ice skating
 Xtreme on ice 
 www.facebook.com/xtremeonice

• funhockey

Stedelijke ijsbaan
IJsbaan Ruggeveld, 
ruggeveldlaan 488, 2100 deurne

• kunstschaatsen
 ruggeveld kunstschaatsclub
 learn2sk8

• ijshockey
 phantoms

IJsbanen in de privésector
Ijsbaan Boudewijnseapark, 
a. de Baeckestraat 12, 8000 Brugge 
www.boudewijnseapark.be

• shorttrack
 Boudewijnseapark snelschaatsclub  
 www.bcs-brugge;msl-projects.be

• kunstschaatsen
 Brugse kunstschaatsclub 
 www.blsc.be

Ice Skating Poseidon vzw, 
dapperenlaan 4, 1200 Brussel 
www.ijsbaanposeidon.be

Lissenvijver, 
lissenvijver 10, 2440 geel 
www.lissenvijver.be
• curling

IJsbaan Kristallijn, 
warmoezeniersweg 20, 9000 gent, 
www.kristallijn.be

• kunstschaatsen
 gentse schaatsclub kristallijn 
 www.gskristallijn.be

• curling vanaf september 2014

Kunstschaatsshow met Kevin Van 
der Perren & friends in Liedekerke  
op 25,26 en 27 april

samen met Bloso stelt ice fantillusion 
zijn nieuwste productie voor. de 7e 
editie viert het 30-jarig bestaan van de 
Bloso- ijshal heuvelkouter en krijgt de 
titel ‘magical’ mee.  

‘magical’ brengt avonturen diep onder 
de zee, piraten, circus,..., het komt  
allemaal aan bod en leidt uiteindelijk 
naar de grote climax met een vuurspu-
wende draak.

het beste Belgisch talent, vergezeld 
door enkele internationale kampioe-
nen, zal het publiek gedurende een 
twee uur durend spektakel meevoeren 
en in de ban houden.

De Wintersportdag op zaterdag 18 
en zondag 19 oktober

Tijdens dit weekend kun je op alle ijs-
banen en skipistes terecht om kennis te 
maken met het aanbod en de werking 
van meer dan 50 wintersportclubs.

Breng zeker een bezoek aan de ijsbaan 
of skipiste in je buurt, volg een initiatie 
en geniet van verschillende demo’s en 
wedstrijden.

vanaf september vind je meer info over 
het aanbod op 
www.sportvanhetjaar.be.

als blikvanger van deze wintersport-
dag zal er een seppe-smitsdag en een 
Bart-swingsdag worden georganiseerd. 
Beide atleten zullen een initiatie geven, 
respectievelijk in peer en eindhoven.

Big Air op 8 november in Antwerpen

de Big air antwerp is een officiële man-
che van de wereldbeker snowboarden.

in het freestyle snowboarden zijn er 
drie disciplines: slopestyle, big air en 
halfpipe. Big air is de meest spectacu-
laire discipline van het snowboarden. 
de snowboarders springen over een 
reuzenschans en tonen stunts in de 
lucht. een jury quoteert hun prestaties. 
punten worden gegeven op de hoogte 

en afstand van de sprong, de moeilijk-
heidsgraad en de landing.

Wintersportcircus in Antwerpen   
Ruggeveld van 27/11 tot 30/11 en 
Gent centrum van 5/12 tot 9/12

het wintersportcircus is de afsluiter van 
de actie ‘wintersport - sport van het 
jaar 2014’. met dit evenement willen 
we nog een laatste maal de verschil-
lende wintersportdisciplines in de kijker 
zetten en heel veel winterpret aanbie-
den. Blikvanger wordt hier zeker en vast 
de bobslee pushbaan.

hierbij is het ook de bedoeling om de 
lokale scholen te bereiken en samen te 
werken met de lokale wintersportclubs.

Initiaties en demo’s 

het hele jaar door worden initiaties 
en demo’s aangeboden door de win-
tersportfederaties en -clubs. hiervoor 
wordt het nodige promotiemateriaal 
aangereikt zoals brevetten en gadgets. 

meer informatie over de activiteiten, 
de verschillende wintersportdisciplines 
en inschrijvingsformulieren vind je op 
www.sportvanhetjaar.be

Overzicht ijsbanen  
in Vlaanderen
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( …) “ maar toen kwamen de onver-
schrokken kerels van de provincie Tele-
mark. Zelfverzekerd en met een steeds 
groter wordende vaart suisden ze naar 
beneden. Tot ze zich plots op een heu-
velrug afzetten, met een boog de lucht 
invlogen en vervolgens met een smak 
weer op de sneeuw belandden om wat 
verderop in het dal met een draai tot 
stilstand te komen “ ( …) 

zo beschreef een ooggetuige een 
ski-evenement dat rond 1850 plaats-
vond in de buurt van het noorse kris-
tiana (thans oslo), de bakermat van de 
huidige skisport. enige tijd voordien 
had men op die plaats, in het hartje van 
noorwegen, ontdekt dat skiën iets is 
waar men ook plezier aan kan beleven 
en organiseerden de bewoners lokale 
wedstrijdjes skirennen en skispringen. 
Tot die tijd waren skilatten en sneeuw-
schoenen immers vooral noodzakelijke 
hulpmiddelen om zich in de winter-
maanden op bevroren en besneeuw-
de vlakten en hellingen te beredde-
ren.  rotstekeningen en archeologische 
vondsten tonen aan dat onze verre 
voorouders reeds lang voor onze tijds-
rekening (ca 3000 v.c.)  gebruik maak-
ten van latten en sneeuwschoenen om 
zich te verplaatsen en tal van noordse 
sagen maken melding van het gebruik 
van ski’s voor militaire doelen.

Wist je dat… 

de affiche van de Olympische Win-
terspelen van Lillehammer (1994) 
geïnspireerd is op 5000-jaar oude 
rotstekeningen die op het Noorse 
eiland Rödoy werden teruggevon-
den en skiërs afbeelden?

in de tweede helft van de 19de eeuw 
kreeg de ontluikende skisport een extra 
duw in de rug dankzij de ontwikkelingen 

van sondre norheim, een getalenteerd 
skipionier uit de provincie Telemark, die 
met zijn zelf ontworpen ski’s de eerste 
nationale  skikampioenschappen van 
noorwegen won. kenmerkend voor 
de ski van norheim was dat de binding 
enkel de voorvoet met de lat verbond, 
zodat het springen en het bochtenwerk 
comfortabeler werd.

Toen het noordse skiën omstreeks de 
eeuwwende ook naar oostenrijk en 
zwitserland overwaaide, bleek al vlug 
dat de noordse ski’s niet geschikt waren 
voor het afdalen van de steilere en lan-
gere alpenhellingen. daarom ontwik-
kelde de oostenrijker mathias zdarsky 
rond 1900 de alpineski met bindingen 
die de ganse schoen met de lat verbindt. 

zo zie je dat niet de zwitsers of de oos-
tenrijkers, maar wel de noren aan de 
wieg stonden van de skisport . 

Ooit gehoord van …  Telemarken ?  
Telemarken is een noordse skistijl 
die de jongste jaren een heropleving 
kent en zijn naam ontleent aan de 
Noorse provincie Telemark waar hij 
in de 19de eeuw ontstond. Net zoals 
toen, wordt telemarken beoefend 
met ski’s die voorzien zijn van bin-
dingen die enkel de voorvoet met de 
skilat verbinden, wat leidt tot sierlij-
ke bewegingen bij het wenden.

niet alleen in de heuvels van het hoge 
noorden, maar ook dichter bij ons in de 
lage landen ontdekte men dat glijden 
op sneeuw en ijs niet alleen nuttig maar 
ook best leuk en ontspannend kan zijn. 
in de 16de en 17de eeuw legden ver-
scheidene hollandse en vlaamse schil-
ders met verf en penseel vast hoe het 
volk zich op koude winterdagen koste-
lijk amuseerde met glijden, sleetje rijden 
of schaatsen op het ijs.

• shorttrack
 shorttrackclub kristallijn gent 
 www.stkg.be

• snelschaatsen
 lange Baan schaatsclub kristallijn  
 www.lbsg.be

• ijshockey
 ghent ghosts 
 www.ghentghosts.be

• funhockey

Finlandia, 
driemasten 39, 8560 gullegem-wevelgem 
www.finlandia.be

•ijshockey
 The jets 
 www.thejets.be

• kunstschaatsen
 fsc karelia 
 www.karelia.be

• syncroschaatsen
 Temptation skating club 
 www.teamtemptation.be

• extreme ice skating (freestyle)
 g-f.i.X.

IJsbaan Heis-op-den-Berg, 
kasteelstraat 85, 2220 heist-op-den-Berg 
www.ijsbaanheist.be

• ijshockey
 olympia 
 www.olympiaheist.be

• kunstschaatsen
 kunstschaatsclub die swaene 
 www.ksdieswaene.be

• funhockey

IJsbaan Leuven, 
ondernemingenweg 1, 3001 heverlee 
www.ijsbaanleuven.be

• ijshockey
 ihcl - ijshockey club leuven 
 www.ihcl.be

• kunstschaatsen
 kpl -kunstschaatsclub pirouette leuven1 
 www.pirouetteleuven.be

• funhockey

Ice Skating Center Mechelen, 
dorpstraat 67b, 2811 leest 
www.iscm.be

• ijshockey
 cold play mechelen 
 www.cold-play.be

• curling
• funhockey

Luna’s IJsstadion nv, 
luikersteenweg 331, 3920 lommel 
www.lunas-ijsstadion.be

• ijshockey
 luna Tigers 
 www.lunatigers.123website.be

• snelschaatsen
 nlsv (www.nlsv.be)

• kunstschaatsen
 nieuw luna lommel (www.kscnil.be)

• funhockey

Maaslandse Wintertuin nv, 
sportlaan 25, 3680 maaseik 
www.maaslandsewintertuin.be

• ijshockey
 moose maaseik 
 www.moosemaaseik.com

• kunstschaatsen
 artistic 
 www.kunstschaatsclub-artistic.be

• funhockey

Schaatsbaan Turnhout, 
otterstraat 151, 2300 Turnhout 
www.schaatsbaanturnhout.be

• kunstschaatsen
 nieuw olympia Turnhout vzw = noT  
 www.not-turnhout.be

• ijshockey (senioren)
 white caps vzw (www.whitecaps.be)

• ijshockey (jeugd)
 Turnhout Tigers 
 www.turnhouttigers.be

• shorttrack
 Turnhoutse nieuwe Tornado’s vzw = TnT

• curling
 campina curling club 
 www.campinacurling.be

IJsstadion Antarctica, 
moerelei 119, 2610 wilrijk 
www.ijsstadion-antarctica.be

• shorttrack
 ice racing Team antarctica 
 www.shorttrack.be
• kunstschaatsen
 koninklijke wilrijkse 
 kunstschaatskring antartica 
 www.kwka.be
• synchro
 national Team 
 www.teamtemptation.be

SCHUSS…   
in vliegende vaart door ons 
wintersportverleden Auteur:

Sportimonium
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grammeerde sporttakken kunstschaatsen 
en ijshockey, maakten ook snelschaatsen, 
bobsleeën, curling, langlaufen en schans-
springen deel uit van het olympisch pro-
gramma te chamonix.

het alpineskiën zou pas in 1936 zijn 
olympisch entree maken. Tot die tijd be-
letten enkele scandinavische ioc-leden 
de olympische erkenning van het alpi-
neskiën uit schrik voor te veel concurren-
tie met de noordse onderdelen: langlauf 
en skispringen.

mettertijd zouden ook andere discipli-
nes zoals skeleton, rodelen of biatlon het 
olympisch programma verrijken, meestal 
eerst voor heren en pas enige tijd nadien 
voor dames.

Ooit gehoord van … ‘schuss’ ?  

Schuss roept meestal het beeld op 
van een skiër die zich zo klein moge-
lijk maakt om dan in rechte lijn pijls-
nel naar beneden te sjezen.

Maar Schuss is ook de naam van een 
figuurtje op ski’s dat opdook bij de 
Olympiade van Grenoble (1968) en 
de geschiedenis inging als eerste - 
onofficiële - olympische mascotte.

eén van de jongste olympische program-
maonderdelen is snowboarden.

deze inmiddels populaire sport evolueerde 
in de jaren zestig uit het golfsurfen, maar 
werd aanvankelijk door de fédération inter-
nationale de ski niet au sérieux genomen en 
verwierf pas in 1998 olympische status.

Wist je dat:  

sinds 1976 ook atleten met een be-
perking hun kans kunnen wagen op 
de Paralympische Winterspelen ? En 
dat er sinds 2012 Olympische Winter-
spelen voor de jeugd worden geor-
ganiseerd?

niettegenstaande onze landgenoten niet 
over dezelfde trainingsmogelijkheden be-
schikken als hun concurrenten uit winter-
sportlanden als noorwegen, oostenrijk, 
canada …,  zijn een aantal Belgische at-
leten er toch al in geslaagd om het olym-

pisch schavot te betreden. max houben, 
micheline lannoye & pierre Baugniet en 
recenter ook de paralympiër willy mercier 
en de jeugdolympiër  dries van den Broec-
ke zijn slechts enkele voorbeelden van me-
daillewinnaars op de winterolympiades.

wil je meer te weten komen over 
onze succesvolle wintersporters, ben 
je benieuwd naar nog veel meer leuke            
weetjes over bekende of minder be-
kende wintersporten, of wil je zelf eens 
proeven van oude wintersporten zoals 
kaluiten? haast je dan naar de expo:  

“  SCHUSS … alles wat je nog niet wist 
(en gezien hebt) over wintersport” 

deze tijdelijke tentoonstelling loopt nog 
tot 30 maart in het sporTimonium
in hofstade.

Want, wist je ook …:
dat in dit olympisch erkende sportmuseum 
unieke stukken uit ons sporterfgoed wor-
den bewaard zoals een reeks authentieke 
foto’s van de wedstrijden kunstschaatsen 
en ijshockey te antwerpen in 1920, een 
schaatspak van katrien pauwels (deel-
neemster aan de spelen van 1984 & 1988), 
het snowboard waarmee seppe smits we-
reldkampioen werd, de ski’s waarmee dixie 
dansercoer in 1999 antarctica doorkruiste  
… en nog veel meer…

www.sportimonium.be

verscheidene van deze meesterwerken, zo-
als het beroemde schilderij van pieter Brue-
gel ‘de volkstelling te Bethlehem’ (1655), 
bevestigen ook het bestaan van twee bij-
zondere wintervermaken: kolf en kaluiten.   

Wist je dat… 

de oudste schaatsen eenvoudigweg 
dierlijke botten waren die met pe-
zen onder de schoenen werden ge-
bonden? En dat men destijds ook 
gebruik maakte van zogenaamde 
‘kaaksledes’, gemaakt uit de kaaks-
benen van paarden ?

zoals vele andere volksvermaken, ont-
snapte ook het sneeuw- en ijsvermaak 
niet aan de zogenaamde ‘ver-sporting’ 
die kenmerkend was voor de 19de  eeuw.

Terwijl ons kolf- en kaluitspel respectieve-
lijk in canada en schotland evolueerden 
tot ijshockey en curling, werden in ver-
schillende landen officiële ski- en schaats-
clubs boven de doopvont gehouden en 
werden her en der de eerste schaatsba-
nen (1876: london glaciarium), de eerste 
sleebanen (1885: cresta run in st moritz ) 
en de eerste skischansen (1892: holmen-
kollen in oslo) geopend.

kortom de wintersporT was geboren!

Wist je dat… 

de term ‘curling’ ontleend is aan 
de licht gebogen baan die de cur-
lingsteen soms volgt op zijn weg 
naar het doel?

voor olympische winterspelen, was het 
toen blijkbaar nog wat te vroeg.

aangezien de moderne olympische 
spelen geïnspireerd waren op een eeu-
wenoud sportevenement dat ‘s zomers 
plaatsvond in het griekse stadje olym-
pia, was er bij de start van de spelen in 
1896 te athene van sporten als schaat-
sen of skiën hoegenaamd geen sprake. 

maar in londen, waar de ivde olympi-
ade plaatsvond, en waar men al sinds 
enige tijd over een kunstmatige ijspiste 
- de zogenaamde prince skating rink - 
beschikte, zag men de zaken ruimer. de 

anders zo conservatieve Britten zorg-
den voor een primeur van formaat door 
reeds in 1908 één wintersport op het 
olympisch programma te zetten: figu-
re skating. straffer zelfs: deze winterse 
discipline stond meteen ook open voor 
dames, wat van de meeste olympische 
zomersporten niet kon gezegd worden!

dat er op de olympiade van 1912 te hel-
sinki geen plaats was voor wintersporten 
had niet alleen te maken met het gebrek 
aan geschikte infrastructuur, maar ook 
en vooral met het feit dat de scandina-
viërs hun ‘nordic games‘ van concurren-
tie wilden vrijwaren. deze nordic games 
waren een internationaal wintersporteve-
nement dat vanaf 1901 tot 1924 met 
onregelmatige tussenpozen plaatsvond 
en dat noordse sporten als langlaufen en 
skispringen promootte.

op de eerste naoorlogse spelen te ant-
werpen in 1920 waren de winterspor-
ten echter terug van weggeweest. vijf 
maanden voor de opening van de viie 
olympiade kon men in het ‘palais de 
glace’ (gelegen aan de huidige henri van 
heurckstraat) olympische wedstrijden 
kunstrijden en ijshockey bijwonen! zo 
kreeg ons land de primeur om de aller-
eerste olympische ijshockeywedstrijden in 
de geschiedenis te organiseren. het was 
ook op deze olympiade dat de eerste Bel-
gische wintersportatleten -één ijshockey-
team en het kunstschaatsduo herbos & 
wagemans-  hun kans waagden.

onder meer dankzij het succes van de 
wintersportcompetities te antwerpen, 
besliste het ioc in 1921 om bij de volgen-
de olympiade naast een zomereditie ook 
een  wintereditie te organiseren. chamonix, 
toen nog een ontluikend wintersportoord 
dat zich graag op de toeristische kaart 
wilde zetten, werd verkozen als gaststad 
van een zogenaamde ‘semaine des sports 
d’ hiver’ die de zomerspelen van 1924 
in parijs voorafging. deze internationale 
wintersportweek verenigde 258 atleten 
(waaronder 11 dames) uit 16 landen en 
werd pas ‘post factum’ officieel erkend als 
de allereerste winterolympiade uit de ge-
schiedenis. naast de reeds eerder gepro-
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snelheid, kracht, explosie, adrenaline,... 
bobslee heeft het allemaal. sinds 1897 
is bobslee officieel een sport en werd de 
eerste club opgericht in het zwitserse 
sankt-moritz.

Bobslee deed voor het eerst zijn intre-
de op de olympische spelen in 1924 
in chamonix (frankrijk). ook België 
was daar van de partij en behaalde een 
bronzen plak.

in het begin bestond een bobsleeteam uit 
4 tot 5 atleten die zich in een open slee 
op een ijzige weg naar beneden waag-
den. de afdalingen werden gemaakt op 
uit de sneew uitgehouwen en aange-
stampte ijspistes. Tegenwoordig zijn er 
artificiële pistes, enkel in sankt-moritz 
wordt nog elk jaar de piste in de sneeuw 
uitgegraven en aangestampt.

omdat de aanpak in het begin redelijk 
amateuristisch was, waren er aanvanke-
lijk nog niet al te veel beperkingen aan 
de bobsleeën, maar dat veranderde toen 
het doordrong dat de start een allesbe-
palende factor was voor winst of verlies. 

men trok sterke, snelle atleten aan om 
de slee een zo groot mogelijke snelheid 
mee te geven aan het begin van de run. 

mede hierdoor werd in 1952 het maxi-
male gewicht voor de slee + manschap-
pen vastgelegd op 630kg.

ook de bobsleëen zelf ondergingen een 
metamorfose. een bobslee heeft nog altijd 
een metalen frame, maar tegenwoordig 
is daarrond een aerodynamisch omhulsel 
van glasvezel en carbon gebouwd.

vanaf de winterspelen van 1932 in lake 
placid (usa) staan ook 2-mansbobsleewed-
strijden op het olympisch programma.

vrouwen deden hun intrede in de sport 
in de vroege jaren 1990 en zij namen 
voor het eerst deel aan de winterspelen 
in 2002 in salt lake city (usa).

Machosport ?

maar wat is bobslee nu echt? het lijkt 
wel een machosport. Bobsleeërs zijn 
krachtige, explosieve, snelle atleten die 
zich oppeppen om een 200kg zware slee 
zo veel mogelijk snelheid mee te geven. 
vol adrenaline staan ze op de afzetbalk, 
wachtend op groen licht. en dan gaat 
het snel, nog een oerschreeuw en met al 
hun kracht duwen ze de bobslee voor-
waarts om ze zo veel mogelijk snelheid 
mee te geven. ongeveer 5 seconden en 
50m verder zitten ze in de bobslee en is 
het de piloot die zijn stuurmanskunsten 
laat zien. eerst glijdt de bobslee nog aan 
een gezapige snelheid, maar dan ver-
groot de hellingsgraad van de piste. de 
snelheid krijgt een boost en wordt tot 
duizelingwekkende hoogte opgevoerd. 
de piloot stuurt de bobslee door het 
ijskanaal met hoge muren. de krachten 
in de bochten worden zo hoog dat het 
moeilijk wordt om in de goede positie 
te blijven zitten. maar de getrainde at-
leten weerstaan de natuurkrachten. na 
ongeveer 60 sec gaan ze door de finish 
en ramt de remmer een kam in het ijs 
om de bobslee tot stilstand te brengen.

Bobslee   
formule 1 op ijs

Skeleton

een andere sport die op de bobsleebaan 
wordt beoefend is het skeleton. Bij ske-
leton glijdt men op zijn buik en met het 
hoofd vooruit op een platte slee met een 
rotvaart naar beneden en stuurt men de 
slee met heel het lichaam door de ijzige 
bochten.

de sport skeleton ontstond eind negen-
tiende eeuw en in 1928 werd skeleton ook 
een olympische sport. skeleton dankt zijn 
naam aan de ‘skeletachtige’ vorm van de 
slee die oorspronkelijk gebruikt werd.

in België is deze sport nog minder bekend 
dan bobslee, maar toch beoefenen ook 
hier enkele atleten deze sport actief.

Belgische bobsleevrouwen in 
Sochi

de Belgische bobsleevrouwen namen in 
2010 voor het eerst deel aan de winter-
spelen, in whistler (vancouver, canada). 
met slechts 3 jaar ervaring, leverden zij 
daar met een 14e plaats een heel mooie 
prestatie. ook voor de winterspelen van 
sochi hebben ze zich gekwalificeerd. 
met hun extra-bagage van de afgelo-
pen 4 jaar zijn ze erop gebrand om nog 
beter te doen dan in 2010.

in navolging van het olympisch vrou-
wenteam maakt ook een junioren-
vrouwenteam sinds vorig seizoen zijn 
opwachting. dit seizoen zullen zij ook 
reeds aantreden in enkele wereldbeker-
wedstrijden om de sfeer van de interna-
tionale top op te snuiven.

En de Belgische mannen ?

sinds 2008 is er weer een Belgisch man-
nenteam actief dat reeds veelbeloven-
de prestaties neerzette. na 4 seizoenen 
zwoegen konden de mannen vorig sei-
zoen weer aantreden op het hoogste ni-
veau. hun doel was net zoals de vrouwen 
een ticket naar sochi bemachtigen. spijtig 
genoeg werd het, niettegenstaande een 
mooie prestatie op het wereldkampioen-
schap, een ‘net niet’-verhaal. na een laat

ste financiële tegenslag op het einde van 
het seizoen konden zij niet strijden om het 
behoud in de wereldgroep en werden ze 
opnieuw verbannen naar de europa- en 
america cup competities. vanuit deze 
competitie een olympisch ticket bemach-
tigen vergt echter nog grotere financiële 
investeringen, die met de huidige persoon-
lijke sponsoring niet haalbaar zijn. 

WIST JE DAT:

• een 4-mansbobslee met manschappen  
 maximaal 630kg mag wegen?

• de spikes waarmee men over het ijs  
 loopt wel 200 kleine spijkertjes telt?

• de ‘pushers’ en de ‘breakman’ tijdens  
 de afdaling achter in de slee zo stil 
 mogelijk moeten blijven zitten in een  
 aerodynamische positie?

• op de olympische piste in whistler   
 (can) een snelheid van 153,98 km/h  
 werd gehaald?!

• een bobsleeatleet gemiddeld 100kg weegt?

• je in een bobslee tot wel 6g (6x je eigen  
 gewicht) kan te verduren krijgen?

• Belgische bobsleeërs reeds tweemaal  
 een medaille behaalden op de olympi- 
 sche winterspelen? (in 1924 en 1948)

maar de mannen laten het hoofd niet han-
gen en gebruiken dit olympisch seizoen om 
sponsors en nieuw bloed aan te trekken 
om in hun programma ‘op weg naar de 
os 2018’ te stappen. samen met de Bel-
gische federatie voor Bob- en sleesporten 
(BfBs) zullen dit seizoen enkele testdagen 
volgen waarop nieuwe atleten kunnen 
worden geselecteerd.

zo zal in het sochi-huis in februari de open 
Belgian Try-out worden georganiseerd met 
de optie om toe te treden tot de geselec-
teerde atletenpoule. zowel vrouwen als 
mannen en meisjes en jongens vanaf 12 
jaar kunnen zich kandidaat stellen. wie 
zich nu reeds geroepen voelt kan contact 
opnemen met de BfBs.

Contact: 

info@bobskeleton.be

Facebook

Auteur:
Belgische Federatie voor Bob- en Sleesporten
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men spreekt altijd over gooien, maar 
eigenlijk wordt de steen over het ijs 
geschoven. hij komt niet los van het 
ijs. door de handle (het handvat) op 
de steen een kleine draai naar links of 
rechts te geven bij het gooien, krijgt 
de steen zijn ‘curl’.

de curl is de afwijking van de rechte 
lijn. als de snelheid van de steen be-
gint af te nemen, ontstaat de afbui-
ging. een steen die met een draai 
met de klok mee is gespeeld, zal naar 
rechts afbuigen, een steen die is ge-
speeld met een draai tegen de klok in, 
zal naar links afbuigen.

een essentieel onderdeel van het cur-
len is het vegen. maar waar is het goed 
voor? welk effect heeft het vegen? 
door de bezem snel heen en weer en 
met veel druk over het ijs te bewegen, 
ontstaat wrijvingswarmte en smelt het 
ijs lichtjes. er vormt zich een dun film-
pje water tussen de steen en het ijs-
oppervlak, een soort aquaplaning. zo 
vermindert de wrijving tussen de steen 
en het ijs, waardoor de steen langer 
zal doorglijden en het moment waar-
op de steen gaat curlen, wordt uitge-
steld. een goed veegteam krijgt een 
steen wel twee tot drie meter verder. 
om goed (en een hele wedstrijd lang) 
te kunnen vegen, is een goede condi-
tie vereist.

een belangrijk onderdeel van het curlen 
is de strategie waarmee een end wordt 
opgebouwd. de aanvoerder van het 
team, de skip, bepaalt de strategie, de 
tactiek.

Ontstaan van curling...

het precieze begin van het spel ‘cur-
ling’ zal altijd wel een mysterie blijven. 
waarschijnlijk heeft iemand in een lang 
vervlogen tijd een grote, platte steen in 
zijn handen gehad en deze steen over 
bevroren water laten glijden. wellicht 
heeft die persoon gefascineerd toegeke-
ken en geluisterd naar de beweging en 
het geluid dat deze steen maakte op het 
ijs. andere mensen in minder vervlogen 
tijden hebben dit geluid ook gehoord 
en bedachten voor het spel een naam. 

daarom word er in de curlingwereld ook 
wel gesproken over de ‘The roaring 
game’.

schotten en europeanen op het vaste-
land zijn nog altijd in een eindeloze dis-
cussie verwikkeld over het ontstaan van 
curling. Beiden claimen de uitvinders te 
zijn. hebben schotten het spel curling 
uitgevonden of is het spel geïntrodu-
ceerd door ‘vlaamse’ sportlieden die naar 
schotland zijn geëmigreerd? hebben eu-
ropeanen deelgenomen aan een vroege 
vorm van curling of hebben de schotten 
voornamelijk het spel geadopteerd en 
verbeterd? de claims, gebaseerd op schil-
derijen met bijbehorende geschriften, en 
archeologische vondsten, hebben een 
aantal theorieën opgeleverd, maar de 
discussie blijft bestaan.

een van de vroegste grafische bewijs-
voeringen over een spel dat aan curling 
doet denken dateert van 1565. Twee 
olieverfschilderijen van pieter Bruegel 
de oude, genaamd ‘winterlandschap 
met schaatsers en vogelknip’ en ‘jagers 
in de sneeuw’ , laten ‘eisschiessen’ zien, 
een spel uit zuid-duitsland en oostenrijk 
dat gespeeld word met behulp van een 
platte schijf met daarop een stokvormig 
handvat, en dat heden ten dage nog 
steeds wordt gespeeld. een ander kunst-
werk, een gravure van r. de Baudous 
(1575-1644 ) genaamd ‘winter’, toont 
figuren die een glijdende beweging ma-
ken met grote houten schijven op een 
bevroren stuk water. in de loop van de 
18e eeuw werd curling in schotland een 
gebruikelijk tijdverdrijf tijdens de lange 
wintermaanden. zowel literatuur en 
proza uit die eeuw getuigen meermaals 
over toernooien en curlingorganisaties, 
en over curling als een nationale sport.

de ware oorsprong van curling blijft een 
mysterie, maar het staat buiten kijf dat 
de schotten het spel verder hebben ont-
wikkeld. ze verbeterden de uitrusting en 
de materialen, formuleerden de spelre-
gels en maakten van curling  een natio-
naal tijdverdrijf. het is dan ook geen ver-
rassing dat de internationale organisatie 
voor curling, de world curling  fede-
ration, zijn zetel heeft in het schotse 
perth.

curling is in België een relatief onbe-
kende sport. de meeste mensen heb-
ben het al wel eens op tv gezien maar 
weten niet dat het ook in België wordt 
gespeeld.

momenteel zijn er in vlaanderen 2 cur-
lingclubs actief:
curling club mechelen, speelt op de 
schaatsbaan in leest (mechelen) en
campina curling, speelt op de schaats-
baan in Turnhout.

hier kun je terecht om de sport weke-
lijks te beoefenen of om ermee kennis 
te maken via een initiatie.
daarnaast kun je ook in recreatiedo-
mein lissenvijver in geel terecht voor 
curlinginitiaties.
in gent ten slotte wordt een nieuwe 
club opgestart die in september van 
start zou gaan.

België heeft ook een curlingfederatie: 
de Belgium curling association vzw, die 
lid is van het Boic en van de world cur-
ling federation.
jaarlijks neemt er een Belgisch nationaal 
herenteam deel aan het europees kam-
pioenschap curling.

Hoe wordt curling gespeeld?
curling wordt gespeeld op een ijsbaan 
met aan beide uiteinden een cirkel die ‘het 
huis’ wordt genoemd. een baan is onge-
veer 45 meter lang en 5 meter breed.

er staan verschillende lijnen op de baan.
2 hoglines: de speler moet de steen 
voor de 1ste hogline loslaten, anders 
wordt deze uit het spel genomen, en de 
steen moet voorbij de tweede hogline 
tot stilstand komen. 
1 backline: stenen die voorbij deze lijn 
stoppen tellen niet meer mee.

de rubberen voetsteunen van waar-
uit elke steen wordt gespeeld, heten 
‘hacks’. vanuit de hack glijdt de speler 

met de curlingsteen voor zich uit naar 
voren, waarbij de speler zich uitstrekt 
tot de slidingpositie.

het curlingijs wordt op een speciale ma-
nier geprepareerd door er waterdrup-
pels op te sproeien. hierdoor vormt zich 
de ‘pebble’, een soort druppeltjes op 
het ijs. de pebble vermindert het con-
tactoppervlak tussen steen en ijs. zon-
der pebble zou een steen (19,1 kilogram 
massief graniet) nauwelijks doorglijden.

een curlingwedstrijd wordt gespeeld 
door 2 teams van 4 spelers. elke speler 
gooit per ‘end’ 2 stenen. in totaal wor-
den er -om en om door beide teams- 
dus 16 stenen gespeeld per end. 

een wedstrijd bestaat meestal uit 8 ends. 
Behalve bij ek’s, wk’s en de olympische 
spelen, dan worden per wedstrijd 10 
ends gespeeld. zo’n wedstrijd van 10 
ends duurt gemiddeld 2,5 uur.

na ieder end wordt gekeken welke kleur 
steen het beste ligt, d.w.z. het dicht-
ste bij het midden van het huis. deze 
steen levert een punt op. per end is er 
dus altijd maar één team dat punten 
krijgt. is de volgende steen van dezelf-
de kleur, dan levert ook die steen een 
punt op. het tellen houdt op wanneer 
de volgende steen die het beste ligt, van 
de tegenstander is. de kleuren van de 
cirkels op het ijs hebben geen waarde. 
het huis heeft alleen maar verschillen-
de kleuren zodat het makkelijker is om 
met het blote oog te beoordelen wel-
ke steen beter ligt. mocht dat toch niet 
goed zichtbaar zijn met het blote oog, 
dan is er een meetinstrument waarmee 
exact bepaald kan worden welke steen 
beter ligt.

het team dat na 8 (of 10) ends de mees-
te punten heeft gescoord wint de wed-
strijd. 
 

Curling   
de enige ijssport waarvoor je niet 

hoeft te kunnen schaatsen
Auteur:
Belgium Curling Association

Foto’s:
World Curling Federation/ 

Volkan Atar, Michael Burns, 
Richard Gray
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Ontstaansgeschiedenis van de ski/
snowboardsport in Vlaanderen

op 22 augustus 1977, dertig jaar na de 
stichting van de “Belgische ski federatie” 
(Bsf), wordt de vlaamse vleugel als vzw op-
gericht onder de naam ‘vlaamse ski vereni-
ging’. de oprichting van de vsv met 7 aan-
gesloten clubs en de, sinds 1964, bestaande 
kunstpistes dragen bij tot de democratise-
ring van de skisport in vlaanderen.

in 1982 telt de vsv 10 aangesloten clubs 
en wordt het freestyle skiën, toen beter be-
kend als het ballet-skiën, en het langlaufen 
binnen de clubs gepromoot. er worden 
reeds buitenlandse stages ingericht voor 
de wedstrijdskiërs, maar de deelname aan 
fis-wedstrijden blijft beperkt.

Tien jaar later, in 1992, gaat de eerste ski-
cup van vlaanderen van start. voor de eer-
ste maal wordt er een wedstrijdcircuit met 
regelmatigheidscriterium georganiseerd 
op de kunstpistes in vlaanderen. Tot op 
heden zijn deze wedstrijden nog steeds de 
basis voor onze competitieve skiërs.

in 1993 worden de eerste stappen gezet 
voor de integratie van het snowboarden. 
het initiatief komt aanvankelijk moeilijk 
van de grond, maar na enkele jaren voe-
len ook de snowboarders zich thuis bin-
nen de structuur van de federatie.

1998 is het jaar van de opstart van de 
topsportscholen in vlaanderen. de vsv 
ondertekent als enige ‘niet-Topsport fe-
deratie’ het convenant voor de samen-
werking met de topsportschool in merk-
sem. de samenwerking met snowboard 
leidt in 2000 tot de naamsverandering 
van ‘vlaamse ski vereniging’ of kortweg 
‘vsv’ tot ‘vlaamse ski en snowboard fe-
deratie’ of ‘vssf’.

in 2009 krijgt ook de snowboardafdeling 
van de vssf het statuut van topsportfe-
deratie. de topsportsubsidies van Bloso 
maken het mogelijk om deel te nemen 
aan internationale wedstrijden van de 
fis en de Ticket To ride Tour (TTr). naast 

basissubsidies en topsportsubsidies krijgt 
de vssf voor het eerst ook subsidies voor 
jeugdwerking. via een verdeelsleutel ge-
richt op kwaliteit, worden deze subsidies 
verdeeld onder de clubs.

in 2012 staat de federatie mee in voor de 
organisatie van de eerste wereldbeker Big 
air in antwerpen. het evenement trekt 
22.000 toeschouwers en de overwinning 
van seppe smits maakt het succes com-
pleet. in 2013 geeft leo samsom de fak-
kel en het voorzitterschap door aan alain 
de greef. de nieuwe voorzitter staat voor 
een grote uitdaging om van de vssf een 
‘modelfederatie’ te maken. een van de 
eerste beslissingen is om de naam van de 
federatie te veranderen naar ‘sneeuw-
sport vlaanderen’ om zo onze boodschap 
en missie beter te kunnen uitdragen.

sneeuwsport vlaanderen maakt op nati-
onaal niveau deel uit van de koninklijke 
Belgische ski federatie (kBsf).

Curlinggeschiedenis in België

in de jaren ’60 was er een curlingclub in luik, 
maar hoe lang deze heeft bestaan is onduidelijk.

in 1975 werd curling club deurne opge-
richt.  ook in het Brusselse (ukkel) was er 
in de jaren ’80 een curlingclub en halfweg 
de jaren ‘80 werd een Belgische curling 
federatie opgericht.

van 1988 tot 1995 nam België zesmaal 
met een herenteam deel aan het europees 
kampioenschap, met als beste resultaat een 
13de plaats op 14 deelnemende landen.

de club in deurne stopte ermee in 1997, 
maar bleef op papier bestaan en ook de 
club in Brussel stopte zijn activiteiten. de 
federatie stierf dan ook een stille dood.

in 2003 bliezen enkele voormalige leden, 
samen met enkele nieuwe geïnteresseer-
den, de cc deurne nieuw leven in. zij 
konden terecht op een nieuwe schaats-
baan in mechelen en met het oude ma-
teriaal van cc deurne kon er opnieuw 
curling gespeeld worden. zo ontstond 
curling club mechelen.

in 2005 werd dan een nieuwe nationale 
bond opgericht: de Belgium curling as-
sociation.

sindsdien neemt België jaarlijks deel aan 
het ek (in de B-poule), met tot nog toe 
als beste resultaat een 5de plaats op 20 
deelnemende landen.

in 2011 nam voor de eerste (en voorlo-
pig enige) maal een Belgisch damesteam 
deel aan het ek (in de c-poule). het da-
mesteam behaalde  een 8ste plaats op 10 
deelnemende landen.

in 2013 kreeg curling club mechelen 
concurrentie en werd in Turnhout een 
tweede club in vlaanderen (en België) op-
gericht: campina curling Turnhout.

Beide clubs tellen ongeveer 25 leden.

Curling in de rest van de wereld

canada is het grootste curlingland met 
meer dan 500.000 geregistreerde spelers. 
daarnaast spelen er nog eens 500.000 op 
recreatieve basis.

er wordt ook nog curling gespeeld in 
meer dan 50 andere landen, voornamelijk 

in europa (40 landen) maar ook in azië en 
oceanië en zelfs in Brazilië.

in europa is de sport het populairst in 
schotland en zwitserland maar ook in 
noorwegen, zweden en denemarken 
wordt alsmaar meer curling gespeeld.

Is curling een sport voor jou?

curling is een teamsport op elk niveau. zowel 
een recreatieve partij als een partij op interna-
tionaal niveau biedt heel wat spelplezier.

curling is de enige ijssport waarvoor je 
niet hoeft te kunnen schaatsen!

het is een sport waarbij het vooral aan-
komt op precisie, controle, strategie en 
tactiek. fysieke kracht is minder belang-
rijk. daardoor kan curling door mensen 
van alle leeftijden gespeeld worden: jon-
geren en ouderen, vrouwen en mannen 
kunnen samen wedstrijden spelen. ook 
topspelers kunnen gemakkelijk samen-
spelen met beginners.

het is dus een sport die openstaat voor 
iedereen en waar fair play, respect en so-
ciaal contact hoog staan aangeschreven. 

het is ook een van de weinige sporten zon-
der scheidsrechter tijdens de wedstrijd.

Qua materiaal is er weinig nodig om te star-
ten. sportieve (warme) kledij en vrijetijds-
schoenen met voldoende grip zijn de enige 
vereisten. al het andere materiaal (bezems, 
stenen, sliders) is aanwezig in de clubs.

Contact: 

Belgium Curling Association:  

www.belgiumcurling.be 

info@belgiumcurling.be

Curling Club Mechelen:  
www.belgiumcurling.be/ccmechelen  

ccmechelen@belgiumcurling.be

Campina Curling:  

www.campinacurling.be 

info@campinacurling.be

Skiën en snowboarden   
pure vrijheid Auteur:

Sneeuwsport Vlaanderen



18 19Sport Sport

wens je lessen te volgen, dan zul je tussen 
de € 0 (op bepaalde kunstskibanen zijn de 
groepslessen gratis) en € 40 (privéles) moe-
ten investeren.

Bovendien hanteren de meeste pistes een 
degressief tarief: hoe meer je komt, hoe 
minder je betaalt. 

voor sneeuwsportfanaten die willen investe-
ren in eigen materiaal bestaat er in vlaanderen 
een grote markt, gaande van de lowbudget 
sportwinkels tot de gespecialiseerde shops. 
de prijzen variëren uiteraard erg: voor ski- en 
snowboardboots van € 100 tot  € 600, voor 
ski’s en snowboards van € 150 tot € 1.000

het verschil zit hem in kwaliteit, comfort, 
performantie en looks.

Gediplomeerde trainers

sneeuwsport vlaanderen organiseert in 
samenwerking met de vlaamse Trainers-
school ieder seizoen opleidingscursussen 
tot ski/snowboardtrainer. daarnaast wor-
den ook regelmatig bijscholingen en work-
shops georganiseerd. de thema’s van deze 
clinics gaan van lawinerescue-training, tech-
nische bijscholingen, voorbereidende stages 
op vTs-cursussen, over freestyle-skilessen, 
jureerlessen, kinderski-cursussen tot lessen 
materiaalonderhoud.

in vlaanderen zijn er momenteel een 1.500 
vTs-gediplomeerde ski/snowboardtrainers 
en ieder jaar wordt dit bestand met een 
200-tal nieuwe monitoren uitgebreid. deze 
leraren en trainers kun je zowel op kunstpis-
tes in vlaanderen als met touroperators in 
het buitenland aan het werk zien. enkelen 
van hen werken zelfs professioneel voor ski-
scholen in oostenrijk, frankrijk, italië, zwit-
serland, canada, enz…

indien je zelf geïnteresseerd bent in het uit-
gebreide cursusaanbod, aarzel dan niet om 
even een kijkje te nemen op 

www.sneeuwsportvlaanderen.be

Contactgegevens   

sneeuwsport vlaanderen

Boomgaardstraat 22/27 - 2600 Berchem

www.sneeuwsportvlaanderen.be

www.facebook.com/sneeuwsportvlaanderen

Twitter: @skiensnowboard

secretariaat: info@sneeuwsportvlaanderen.be

Wintersport in Vlaanderen

op vlaams niveau overkoepelt sneeuw-
sport vlaanderen de diverse vlaamse ski- 
en snowboardclubs.  in vergelijking met de 
meer populaire sporten als wielrennen en 
tennis, vormt sneeuwsport vlaanderen met 
minder dan 2.000 leden een relatief kleine 
federatie. Toch denken wij in de toekomst 
nog te kunnen groeien omdat de bijna 
500.000 vlaamse skiërs en snowboarders 
die jaarlijks op wintersportvakantie gaan tot 
onze doelgroep behoren.

Binnen de nationale federatie (kBsf) werkt 
sneeuwsport vlaanderen samen met de 
franstalige en duitstalige liga. de duitstalige 
liga (oswv) is vooral actief in langlauf. de 
franstalige liga (ffBs) behartigt samen met 
sneeuwsport vlaanderen de belangen van 
de competitieskiërs en de nationale selecties.

in de discipline snowboard heeft de vlaam-
se liga voor pionierswerk gezorgd, zowel op 
het vlak van het organiseren van wedstrij-
den (vlaams en Belgisch kampioenschap) 
als op het vlak van jeugd- en topsportwer-
king. met seppe smits als uithangbord mik-
ken we alvast om meer jeugd op de sneeuw 
te krijgen in de toekomst! 

Belgen en vooral vlamingen zijn skifanaten. 
naast de skivakanties in familieverband in 
oostenrijk of frankrijk zijn de ‘shortski’s’ erg 
in trek. het traditionele skiën blijft voor alle 
leeftijdscategorieën de eerste keuze, maar 
bij jongeren is het snowboarden populair. 
de snowboardsport is meer mainstream ge-
worden maar heeft zijn cool imago weten 
te behouden. stilaan gaan zelfs de papa’s 
en de mama’s wat snowboardervaring op-
doen. een nieuw opkomende discipline is 
het freestyle skiën waarbij de tricks van het 
boarden worden geëvenaard met iets kor-
tere ski’s dan normaal. de freestyle industrie 
speelt trouwens gretig in op de leefwereld 
van de jeugd met ‘twintips’ (ski’s met 2 pun-
ten om voorwaarts en achterwaarts te ski-
en) en trendy prints op ski’s en snowboards.

dat het competitiesnowboarden voorna-
melijk bij de vlamingen in trek is, heeft voor-
al te maken met de geografische ligging 
van de indoorbanen met kunstsneeuw, zo-
als onder andere in peer, antwerpen, wil-
rijk, Brussel en komen. er zijn ook vlaamse 
clubs actief op de indoor sneeuwbanen in 
het buitenland (Terneuzen en landgraaf). 
de indoor-funparks bieden uitstekende 
trainingsmogelijkheden voor de jeugd en 
bovendien is een indoorhal niet afhankelijk 
van de weersomstandigheden. onze snow-
boardclubs die indoor trainen zijn toffe 

clubs, met jonge en gemotiveerde trainers 
en bestuurders die een nauwe band onder-
houden met het personeel van sneeuw-
sport vlaanderen. die nauwe samenwer-
king zorgt voor een gezonde dynamiek en 
een doorstroom van knowhow.

samen met de aangesloten clubs en de fe-
deratie worden er voor de verschillende dis-
ciplines en voor verschillende doelgroepen 
een aantal wedstrijdcircuits georganiseerd. 
voor de allerkleinsten is er de ‘kidstour’ 
waar voor het eerst kan worden kennisge-
maakt met competitiesport.  voor de sla-
lomskiërs is er de ‘skicup van vlaanderen’, 
voor de snowboarders de ‘freestyle cup’ en 
ook de freestyleskiërs hebben met de ‘free-
ski.be cup’ hun eigen wedstrijdcircuit. 

uit deze circuits worden talenten geselec-
teerd die via de nationale federatie deelne-
men aan de wk’s, ek’s en eventueel olym-
pische spelen. 

dankzij de financiële en logistieke steun 
van de federatie en de overheid kunnen 
de meest getalenteerde jongeren ook in de 
ski- en snowboardsport dromen van een in-
ternationale carrière op het hoogste niveau. 
voor het skiën zijn dries van den Broecke 
en kai alaerts onze talenten met mogelijk-
heden voor de toekomst. Bij het freestyle 
skiën is katrien aerts de leading lady en bij 
het snowboarden kent tegenwoordig bijna 
iedereen onze nationale trots seppe smits. 

dat deze jonge toppers niet enkel in België 
trainen is duidelijk. dankzij de Topsport-
school in wilrijk hebben zij de mogelijkheid 
om regelmatig te trainen in het buitenland. 
wie top wil worden in skiën of snowboar-
den, kan maar beter geen heimwee heb-
ben! zo zijn nieuw-zeeland en colorado 
erg populaire en frequent bezochte trai-
ningslocaties.

dankzij de belangrijke financiële steun van 
Topsport vlaanderen (Bloso) en het Boic 
probeert sneeuwsport vlaanderen de meest 
talentvolle jongeren naar de top te brengen 
om zo onze delegatie voor de toekomstige 
olympische winterspelen geleidelijk aan uit 
te bouwen.

Is sneeuwsport duur?

skiën of snowboarden hoeft helemaal niet 
duur te zijn. voornamelijk op kunst- en in-
door sneeuwpistes kun je (leren) skiën en 
snowboarden tegen relatief democratische 
prijzen. een uur pistetoegang kost €7 tot     
€16 en om materiaal te huren betaal je on-
geveer €6 extra. 

Wist je dat een ski glijdt op water?

in tegenstelling tot wat men zou denken, glijdt een ski niet op sneeuw, 
maar op een dunne film water van 5 tot 10 micrometer. wanneer de 
zool van de ski over de sneeuw glijdt, veroorzaakt de druk wrijvings-
warmte en smelt de sneeuw.

als het koud is, worden de waterdruppels moeilijker gevormd en glijdt 
de ski minder goed.

maar indien de waterfilm te dik is, creëert dit een aanzuigeffect. deze 
situatie treffen we vaak aan in het voorjaar als de sneeuw met water 
belast is als gevolg van hogere temperaturen.

de ideale temperatuur van de sneeuw om ski’s goed te laten glijden is 
tussen -9 en -5 graden celsius.

Wist je dat snowboard zijn oorsprong vindt in Hawaï ?

sinds de 15de eeuw wordt reeds aan golfsurfen gedaan in hawaï. deze 
houding, dwars op de plank heeft in het begin van de jaren ’20 de 
sneeuwliefhebbers geïnspireerd. de commerciële doorbraak heeft op 
zich laten wachten en ging gepaard met geruzie over patenten. ver-
schillende pioniers eisten hun beslissende rol op maar algemeen wordt 
jake Burton aanvaard als peetvader van deze discipline.

snowboard werd niet vanaf dag één erkend en aanvaard: sommige 
skioorden hebben namelijk het gebruik van snowboard een bepaalde 
tijd verboden. 

de snowboards waren de eerste die een zandlopermotief vertoonden. 
later werd deze vorm overgenomen bij het alpineskiën waardoor de 
parabolische ‘carve’-ski ontstond. snowboard werd een olympische 
sport in 1998.

Waarvoor dient wax op een snowboard/ski’s ?

wax is een paraffine met waterafstotende eigenschappen die voor 
meer glijvermogen zorgt op de flinterdunne laag water die zich vormt 
tussen de zool van de ski en de sneeuw. een goede wax zal dus het 
glijvermogen bevorderen.

de kunst van het waxen bestaat erin om, door de wrijving van de ski 
op de sneeuw, de juiste hoeveelheid water te creëren tussen zool en 
sneeuw. wanneer deze laag te dun is (zeer koude sneeuw die niet 
voldoende kan opwarmen) komt de zool te veel in contact met de 
sneeuw wat een remmend effect veroorzaakt. wanneer er te veel 
water gevormd wordt, creëert dit een zuignapeffect dat eveneens 
averechts werkt.

Bepaalde waxsoorten bevatten fluor dat zeer waterafstotend is. hoe 
warmer en dus hoe natter de sneeuw is, hoe voordeliger fluor werkt.

wax zorgt er ook voor dat de oorspronkelijke structuur van de zool 
wordt behouden. door de wrijving met de sneeuw kan deze bij ge-
brek aan onderhoud, slijtage vertonen.

wax beschermt ook de zool: een goed onderhouden ski/board zal 
beter weerstaan aan kleine haperingen.
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Aspen, 

elektronikalaan 11, 2610 wilrijk 

www.aspen.be

• skiën

 aspen racing Team 

 www.skiteamaspen.be

Ice Mountain, 

capellestraat 16, 7780 komen 

www.ice-mountain.com

• skiën

 ice mountain racing Team 
 www.ice-mountain-racingteam.be

• snowboard freestyle

 ice mountain snowboard freestyle Team

Skidôme Terneuzen (NL), 

zeelandlaan 3, 4530 ae Terneuzen  

www.skidome.nl

• skiën

 antwerp ski Team 

 www.antwerpskiteam.be

 skidôme ski Team 
 www.skidomeskiteam.com

• freeski

 skidôme freeski Team 
 www.skidomeskiteam.com

Snow Valley, 
deusterstraat 74 e, 3990 peer 
www.snowvalley.be

• skiën
 casablanca skiclub 
 www.casablancaracingteam.be

 snow valley racing Team 
 www.snowvalley-racingteam.be

• snowboard freestyle
 snow valley snowboard freestyle Team 
 www.snowvalley.be

• freeski
 airborne 
 www.airborneski.be

Snowworld Landgraaf (NL), 
witte wereld 1,6372 v6 landgraaf 
www.snowworld.com
• skiën
 snowspirit 
 www.snowspirit.eu

Yeti, 
 olymp. dreef 11, 1070 anderlecht  
 www.yetski.be

• skiën
 Yetiski racing Team 
 www.yetiskiracingteam.be

Zondal, 
 ruggeveldlaan 488B, 2100 deurne  
 www.zondal.be

• skiën
 zondal racing Team 
 www.zondalracingteam.be

Skipistes met Vlaamse 

ski- of snowboardclubs
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op wedstrijden schaatst men zowel in-
dividuele afstanden (500m, 1000m, 
1500m, 3000m) als aflossingswedstrijden 
(3000m/5000m).

shorttrack staat bekend om de spectaculaire 
inhaalacties bij het ingaan en uitkomen van 
de bocht, vaak onder scherpe hellingshoe-
ken en met de hand aan het ijs. de topsnel-
heden van rond de 60km/u garanderen sen-
satie. shorttrack wordt ook omschreven als 
de formule 1 van het schaatsen.

Boegbeelden

het langebaanschaatsen is in België voor 
het eerst op de internationale kaart gezet 
door de ingeweken nederlander Bart veld-
kamp. hij slaagde er in om op de olym-
pische spelen van nagano een bronzen 
medaille te behalen op de 5000m.

op dit ogenblik zijn zowel Bart swings als 
jelena peeters volop in de running voor 
deelname aan de komende olympische 
spelen van sochi. Bart swings is zonder 
meer een wereldtopper, die vorig seizoen 
reeds meerdere medailles wist te behalen 
op wereldbekers en isu-kampioenschap-
pen. ook jelena peeters behaalde vorig 
seizoen resultaten die aantonen dat zij 
aansluiting heeft bij de wereldtop.

in de nog jonge discipline shorttrack speel-
de België reeds meermaals een vooraan-
staande rol. Begin jaren negentig nam 
de leuvense schaatser geert Blanchart 
samen met zijn leeftijdgenoten alain de 
ruyter, stephan huygen, geert dejonghe 
en franky vanhooren deel aan de eerste 
olympische spelen waar shorttrack op het 
programma stond (albertville, 1992). ook 
op de os van lillehammer (1994) was hij 
present samen met stephan huygen en de 
zusjes Bea en sofie pintens.

ondanks de bijzonder sterke buitenlandse 

concurrentie slaagde een Belgisch team 
(simon van vossel, wim de deyne, pie-
ter gysel, ward janssens) erin de B-finale 
van de aflossingwedstrijd te winnen op de 
olympische spelen van 2002 in salt lake 
city . door een beslissing van de referee 
werden ze echter verwezen naar de 7de 
plaats. dat jaar behaalden zij ook een zilve-
ren aflossingsmedaille op het ek.

daarnaast behaalden zowel simon van 
vossel, wim de deyne als pieter gysel 
meerdere medailles op wereldbekerwed-
strijden en/of europese kampioenschap-
pen en winteruniversiades. de deyne en 
gysel namen ook nog deel aan de olym-
pische winterspelen in Turijn (2006); gysel 
zelfs ook in vancouver (2010).

op dit ogenblik is er een nieuwe gemoti-
veerde groep aan het groeien. 5 schaat-
sers worden door de aBcd-commissie 
gesteund via een Be gold project (ma-
thias vosté, jens almey, ward pétré, stijn 
desmet en rino vanhooren). zij trainen 
allen samen in het nationaal trainingscen-
trum te hasselt onder leiding van pieter 
gysel, die zich fulltime op deze groep richt 
om hen op middellange en lange termijn 
aansluiting te doen krijgen bij de wereld-
top. ambitie en inzet is er te over, talent is 
aanwezig, resultaten zullen dus volgen.

mathias vosté maakte, als oudste van de 
huidige groep, nog een kleine kans om 
zich te plaatsen voor de olympische spelen 
van sochi, maar heeft dit doel uiteindelijk 
niet bereikt. het is echter de ambitie van de 
gehele groep aanwezig te zijn en sterk te 
presteren op de winterspelen van 2018 in 
pyeongchang (zuid-korea).

de koninklijke Belgische snelschaatsfe-
deratie (kBsf) patroneert 2 olympische 
snelschaatsdisciplines: het langebaan-
schaatsen en het shorttrackschaatsen. 
de kBsf wordt erkend door het Bel-
gisch olympisch en interfederaal co-
mité (Boic) en op het internationale 
vlak door de internationale schaatsunie 
(isu).
op het vlaamse vlak is er de vlaamse 
snelschaatsbond (vsB), die in vlaan-
deren verantwoordelijk is voor beide 
schaatsdisciplines. in feite is er een pri-
ma samenwerking tussen kBsf en vsB 
en is er zelfs weinig verschil tussen bei-
de verenigingen, omdat er op dit ogen-
blik geen waalse clubs actief zijn.
in vlaanderen zijn er 8 clubs actief, 
waarvan 6 clubs (gevestigd in Brugge, 
gent, hasselt, leuven, Turnhout en wil-
rijk) zich hoofdzakelijk, doch niet uitslui-
tend, op shorttrack richten, en 2 clubs 
(gevestigd in gent en lommel) zich op 
langebaanschaatsen richten.
deze clubs, verspreid over heel vlaande-
ren, hebben samen een 400-tal leden. 
zij staan in voor het geven van initiaties 
aan aspirant-leden en het geven van 
trainingen en stages onder leiding van 
gediplomeerde trainers. samen met de 
nationale en de vlaamse federatie staan 
zij ook in voor de organisatie van lokale, 
nationale en internationale wedstrijden.

Langebaanschaatsen

het langebaanschaatsen is een van de oud-
ste sporten. het is ooit ontstaan omdat men-
sen zich vroeger soms snel wilden verplaat-
sen, ook in de winter als het gevroren had.

het wedstrijdschaatsen gebeurt op dit 
ogenblik vooral op olympische 400-meter-
banen. in een rechtstreeks duel proberen 
twee schaatsers een zo snel mogelijke tijd 
neer te zetten op verschillende afstanden. 
sinds kort bestaat ook de ploegenachter-
volging, waarin teams tegen elkaar strij-
den. in vlaanderen is er spijtig genoeg geen 
400-meterbaan. de betere vlaamse schaat-

sers wijken daarom uit naar Breda, Tilburg 
en eindhoven in nederland om te trainen 
en wedstrijden te rijden. in gent, lommel 
en wilrijk zijn er wel 200-meterbanen waar 
je schaatslessen kunt volgen.

wanneer het buiten voldoende hard vriest 
kan men ook schaatsen op natuurijs. de be-
kendste marathonwedstrijd in nederland is 
de elfstedentocht, een wedstrijd over 200 
kilometer met start en finish in leeuwarden. 
de laatste elfstedentocht was in 1997.

Bij streng vriesweer zijn in vlaanderen o.a. 
de kraenepoel in aalter en het donkmeer in 
Berlare trekpleisters voor schaatsers op na-
tuurijs. ook op de damse vaart kan dan ge-
schaatst worden en bestaat de kans dat de 
zwinstedentocht kan gereden worden, een 
marathonwedstrijd van Brugge naar sluis 
net over de grens in nederland en helemaal 
terug naar Brugge.

Shorttrack

shorttrack is een vorm van snelschaatsen op 
een 111,12 meter lange ovalen piste, die uit-
gezet wordt op een ijshockeybaan. vier tot 
zes rijders starten tegelijk en de rijder die als 
eerste finisht is de winnaar. naast een goede 
schaatstechniek en conditie hebben short-
trackers ook kracht, behendigheid en tac-
tisch inzicht nodig.

shorttrack ontstond rond 1890 in groot-Brit-
tannië uit het in die tijd erg populaire rol-
schaatsen. pas in 1967 werd de sport door 
de isu erkend. sinds 1992 is shorttrack ook 
een olympische sport. het is een zeer po-
pulaire snelschaatsdiscipline, omdat het kan 
beoefend worden op elke ijsbaan met een 
afmeting van 60m op 30m. dit zijn de af-
metingen van een ijshockeyveld en die zijn 
er ook in vlaanderen zowat overal te vinden. 
op 6 van deze vlaamse ijsbanen is er ook 
een shorttrackclub actief. 

Snelschaatsen in Vlaanderen   
laagvliegers op het ijsAuteur:

Koninklijke Belgische Snelschaatsfederatie
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ijshockey is een variant van hockey die 
op ijs gespeeld wordt met specifieke ijs-
hockeyschaatsen. met behulp van een 
stick proberen 2 teams de ‘puck’ in het 
doel van de tegenstander te schieten. 
de puck is een platte schijf van rubber 
met een diameter van 3 inch (7,62cm) 
en een dikte van 1 inch (2,54cm). 

een ijshockeyveld meet ongeveer 60m 
bij 30m, heeft afgeronde hoeken en is 
omzoomd met een boarding van onge-
veer 1.20m hoog.

het speelveld is verdeeld in 3 zones 
die vanuit het standpunt van elk team 
het verdedigingsvak, het neutrale vak 
en het aanvalsvak worden genoemd. 
deze verdeling is belangrijk omdat de 
toegang tot het aanvalsvak door een 
buitenspelregel (offside) beperkt wordt. 
het is offside wanneer een speler eerder 
in het aanvalsvak komt dan de puck. de 
bedoeling van het spel is om te scoren 
door de puck in het doel van de tegen-
stander te schieten. de spelers gebrui-
ken hiervoor een stick met een groot 
plat vlak. een ijshockeydoel meet 1,83m 
bij 1,23m.

Tijdens het spel mag elk team maximaal 
een doelverdediger en 5 spelers op de 
baan hebben. Traditioneel zijn dat twee 
verdedigers en drie aanvallers. omdat ijs-
hockey een zeer intensieve sport is mo-
gen de spelers voortdurend gewisseld 
worden. een speler staat gewoonlijk 1 of 
2 minuten op het ijs, waarna hij gewis-
seld wordt voor een ploegmaat. spelers 
die gewisseld worden mogen daarna te-
rug op het speelveld. enkel de doelverde-
diger blijft de hele tijd op het ijs.

een volledige wedstrijd wordt gespeeld 
in 3 periodes zuivere speeltijd van tel-
kens 20 minuten voor volwassenen en 
15 minuten voor de jeugd. ijshockey is 
een contactsport waarbij lichaamscon-
tact onder strikte regels is toegestaan. 
de spelers hebben dan ook een stevige 
beschermende uitrusting. mede hier-
door is ijshockey een zeer veilige sport, 

en komen kwetsuren slechts zelden 
voor. Belgische winters zijn ‘warm’ en 
daarom wordt ijshockey in België al-
leen gespeeld op kunstijsbanen. het 
ijshockeyseizoen loopt van oktober 
tot april en elk weekeinde worden er 
wedstrijden georganiseerd. door de 
beperkte beschikbaarheid van ijsbanen 
is ook het aantal clubs beperkt en ne-
men alle teams deel aan een nationale 
competitie. 

er kan al geijshockeyd worden vanaf 
6 jaar. de Belgische ijshockeyfederatie 
organiseert competities voor u8, u10, 
u12, u14, u16, u18, u23, en voor seni-
oren. voor de senioren zijn er 4 verschil-
lende competities beschikbaar.  

Het prille begin

voor de officiële start van het ijshockey 
in België moeten we ver teruggaan in de 
tijd. einde 1903 stichtte de 17-jarige victor 
Boin (1886-1974) de eerste Belgische ijs-
hockeyclub ‘la fédération des patineurs de 
Belgique’, met als thuishaven het prachtige 
‘pôle nord’-complex in Brussel. ruim een 
jaar later, op 4 maart 1905, versloeg België  
frankrijk in de allereerste europese ijshoc-
keyinterland. een tijdje later zagen nog 2 
andere ploegen in Brussel het levenslicht, 
namelijk cpB (cercle des patineurs de 
Bruxelles) en ihc Brussels. de uitrusting van 
een ijshockeyspeler bij Brussels bestond uit 
een lange broek, een mooi wit gestreken 
hemd en een zwarte das. het is dan ook 
niet verwonderlijk dat gedurende de eerste 
30 jaar ijshockey werd aangezien als een 
rijkemensensport met uitsluitend zonen 
van ministers, advocaten en industriëlen 
en met het frans als kleedkamervoertaal.

Olympische Spelen in Antwerpen

als dank voor de opofferingen tijdens wo 
i kreeg België (in casu antwerpen) van het 
internationaal olympisch comité de eer 
om in 1920 de olympische spelen te orga-
niseren. victor Boin schreef er geschiede-
nis door als allereerste atleet (schermer) de 
olympische eed af te leggen.  voorafgaand 
aan de olympische zomerspelen werden 
eind april in het antwerpse ijspaleis de eer-

Aansluiten bij de KBSF / VSB

zowel de kBsf als haar vlaamse vleugel 
vsB richten zich tot een brede waaier van 
actieve sportliefhebbers. Bij de diverse 
clubs is immers plaats voor zowel recreatie-
ve sportbeoefenaars als echte wedstrijdrij-
ders. ook zijn zowel jong als minder jong 
welkom, hoewel het dient gezegd dat 
vooral shorttrack, gezien de graad van be-
hendigheid die vereist is, zich eerder richt 
naar een jonger publiek.

een aansluiting bij de kBsf betekent even-
eens dat men ook op het internationale 
vlak aan wedstrijden kan deelnemen, om-
dat de kBsf is aangesloten bij de isu.

Uitrusting

om aan snelschaatsen te doen is geen 
groot budget nodig: in de meeste clubs 
kan men voor een zacht prijsje aansluiten 
– verzekeringsgeld en bondsbijdrage inbe-
grepen – en meteen schaatsen huren. een 
aansluitend schaatspak is niet absoluut 
vereist, maar heeft zeker aerodynamische 
voordelen. verder zijn voor shorttrack nog 
enkele bijkomende zaken vereist, zoals 
een helm, handschoenen en knie- en 
scheenbescherming.

wie aan topschaatsen wil doen moet zijn 
schaatsschoenen op maat laten maken, 
aan de hand van een afgietsel van de voet.

Opleidingen voor trainers

in elke langebaan- en shorttrackclub zijn 
meerdere gediplomeerde trainers aanwe-
zig, die zorgen voor de gepaste begelei-
ding van zowel beginners als gevorder-
den. deze trainers beschikken minimaal 
over een diploma initiator snelschaatsen 
dat zij behaald hebben bij de vlaamse 
trainersschool (vTs).

ook richt de kBsf op regelmatige basis 
een cursus ‘opleiding tot official’ in. om 
een wedstrijd in goede banen te leiden 
zijn immers bekwame officials nodig, 
die de wedstrijdreglementering tot in de 
puntjes kennen. de kBsf beschikt boven-
dien over enkele officials van internatio-
naal niveau.

Contactgegevens   

kerkstraat 107 - 9270 laarne

www.kbsf.be

info@kbsf.be

WIST JE DAT:

• het langebaanschaatsen sedert de eerste editie van de Olympische Winterspelen in 1924 op het 
 programma staat? Voor de dames was het evenwel wachten tot 1960.

• shorttrack voor het eerst in 1988 als demonstratiesport opgenomen werd in het olympish program- 
 ma tijdens de Olympische Spelen van Calgary? Vanaf de volgende Spelen (Albertville, 1992) werd  
 shorttrack opgenomen als volwaardige olympische discipline.

• jeremy Wotherspoon de snelste man op schaatsen ter wereld is: hij legde de 500m af tegen een   
 gemiddelde snelheid van 52,89 km/u. Bij de dames gaat de eer naar de Koreaanse Sang-hwa Lee: zij  
 schaatste de 500m tegen gemiddeld 49,49 km/u.

• het wereldrecord van de Amerikaan Celski op de 500m shorttrack (met stilstaande start op een wed- 
 strijdbaan van 111,12m) 45,07 km/u bedraagt? Het BR van Wim De Deyne bedraagt 43,98 km/u.

• in Nederland de naam ‘schaatsbelg’ gebruikt wordt voor Nederlandse schaatsers die voor België         
 uitkomen om in eigen land de strenge kwalificaties en selectiewedstrijden te ontlopen? Bart Veldkamp  
 was de eerste schaatsbelg; later volgde André Vreugdenhil.

• Bart Veldkamp voorlopig de enige snelschaatser is die voor België een medaille behaalde op de OS?

• tijdens een snelschaatswedstrijd alle tijden elektronisch worden opgemeten tot op 1/100ste van een  
 seconde, en bij gelijke eindtijd aan de hand van de fotofinish de tijd bepaald wordt tot op 1/1000ste?  
 En dat tijdens shorttrackwedstrijden altijd tot op 1/1000ste van een seconde wordt geregistreerd?

• de ‘Adelskalender’ de wereldranglijst aller tijden is voor het langebaanschaatsen die opgesteld wordt  
 aan de hand van de PR’s van de schaatsers op de afstanden van de vierkamp. Bij de heren staat Bart  
 Swings op de 21ste plaats; bij de dames vinden we Jelena Peeters op de 96ste plaats.

• het Utah Olympic Oval in Salt Lake City de snelste ijsbaan ter wereld is, vóór het Olympic Oval in Calgary?

IJshockey,
veruit de snelste teamsport ter wereld

Auteur:
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie

Contactgegevens 

huis van de sport

Boomgaardstraat 22/49

2600 Berchem

www.rbihf.be
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in België werd de kunstschaatsfederatie 
begin jaren 20 van de vorige eeuw boven 
de doopvont gehouden. schaatsen was 
bij een deel van de bevolking toen ook 
al een populaire wintersport en de op-
richting van de federatie was nodig om 
te kunnen deelnemen aan internationale 
wedstrijden. in december 1976 veran-
derde de naam in koninklijke Belgische 
kunstschaatsfederatie (kBkf) en om te 
beantwoorden aan de voorwaarden van 
het decreet op de culturele autonomie 
werd op 30 juli 1977 de vlaamse kunst-
schaatsenbond (vksB) opgericht. 

kunstschaatsen kan men omschrijven als 
een sport, maar evengoed als een artis-
tieke gebeurtenis, waarbij solisten, paren 
en groepen schaatsers vrije en opgeleg-
de figuren op het ijs uitvoeren op bege-
leidende muziek. deze sporttak bestaat 
dus uit verschillende disciplines.

het meest bekend in vlaanderen en Bel-
gië is de solo discipline, waarbij individu-
ele schaatsers, na een kort en een lang 
programma, ook kür genoemd ,wedijve-
ren voor de beste resultaten.

maar daarnaast zijn er ook de iets minder 
bekende disciplines zoals paarrijden, het 
ijsdansen en het synchroonschaatsen.

Bij het paarrijden schaatst een koppel 
(meisje + jongen) eveneens een kort en 
een lang programma, waarbij zowel het 
technische aspect (sprongen) als het ar-
tistieke aspect het eindresultaat bepalen.

Bij ijsdans daarentegen ligt de nadruk 
in hoofdzaak op het artistieke, sprongen 
zijn in deze discipline niet toegelaten. 
maar desondanks vergt ook dit van het 
schaatskoppel het uiterste om eveneens 
in 2 programma’s, een artistiek hoog-
staande en elegante prestatie op het ijs 
neer te zetten.

het synchroonschaatsen ten slotte, 
is een groepsnummer waarbij 12 à 16 
schaatsers (meisjes en jongens) proberen 
een mooi afgelijnd groepsnummer 

te brengen. en zoals de naam het zelf 
zegt, techniek in combinatie met een zo 
perfect mogelijke onderlinge synchroni-
satie bepaalt het eindresultaat tijdens de 
competitie.

Bijzondere vormen van kunstschaatsen 
die momenteel nog beoefend worden 
zijn showteam en schoonschaatsen.  
showteam is schaatsen in groepsver-
band, waarbij een thema of een verhaal 
uitgebeeld wordt op muziek. meestal 
omvat dit een combinatie van verschil-
lende schaatsdisciplines. een vorm die 
in nederland nog aan bod komt is het 
schoonschaatsen, waarbij alle schaatsbe-
wegingen heel traag en perfect worden 
uitgevoerd en liefst in groepsverband.

in vlaanderen is vooral het solo vrij rij-
den het meest populair, met als topper bij 
uitstek kevin van der perren, die de voor-
bije jaren tot de wereldtop behoorde en 
prachtige prestaties neerzette op olym-
pische spelen, wereldkampioenschap-
pen en europese kampioenschappen en 
meerdere internationale wedstrijden op 
wereldniveau, zoals onder andere in het 
isu grand prix-circuit.

ste winterspelen ingericht, met als hoogtepunten het 
ijshockey en het kunstschaatsen. ondertussen was paul 
loicq (1888-1953) aan het ijshockeyfirmament versche-
nen en hij zou tussen 1922 en 1947 de voorzittersha-
mer van de internationale ijshockeyfederatie hanteren. 
loicq stond hoog aangeschreven in politieke kringen 
en vertegenwoordigde België o.a. op het naziproces  in 
nürnberg (1945-1946). in 1927 veroverde België zilver 
op de europese kampioenschappen in wenen. ons 
land won daar ook de fair play cup, uitgevonden door 
het ijshockey, wat door een vlaamse krant werd vertaald 
als ‘schoonheidsbeker’.  door een brand in het ijspaleis 
in antwerpen was er rond de jaren 1930 zelfs geen va-
derlandse ijsbaan meer open en werd het Belgisch kam-
pioenschap ijshockey op een vijver betwist.

1938: ijs in’t sportpaleis

in 1933 gingen in Brussel 3 nieuwe ijsbanen open en 
ook in het antwerpse sportpaleis, dat in 1933 geopend 
was, verscheen in 1938 in het midden van de fietspiste 
een ijshockeyveld. in Brussel, luik en antwerpen scho-
ten de ijshockeyploegen als paddenstoelen uit de grond, 
met als bekendste speler rik coppens (1930-) die in 
1954 als allereerste voetbalspeler de gouden schoen 
won! enkele jaren geleden vertelde coppens nog: ”het 
afschermen van de bal heb ik in het ijshockey geleerd”. 
en het grote publiek vond de weg naar het ijshockey. op 
29 juni 1939 speelde de antwerpse club Brabo tegen de 
canadese wereldkampioenen voor maar liefst 21.000 
toeschouwers!  een europees toeschouwersrecord dat 
50 jaar zou standhouden.

Revival in 1970

Tussen 1950 en 1970 ging het Belgische ijshockey door 
een zeer diep dal.

maar rond 1970 is er een revival: overal komen er ijs-
banen bij … op een bepaald moment waren er in Bel-
gië zelfs meer ijsbanen dan in nederland. een mijlpaal 
is 1977! de ‘ijssporten’(kunst- en snelschaatsen en ijs-
hockey), toen nog verenigd in het koninklijk ijssportver-
bond, gingen elk hun eigen weg en zo zag de konink-
lijke Belgische ijshockey federatie (kBijf) als zelfstandige 
sportbond het levenslicht.  datzelfde jaar nog werd een 
franstalige en een vlaamse vleugel opgericht en de sub-
sidies vloeiden rijkelijk in de spaarpot van de vlaamse ijs-
hockeyBond.  geld in kas was er wel, maar veel uitgaven 
werden er niet gedaan en zo besloten de grote vlaamse 

clubs om in 1988 de vijB te ontbinden en het geld vol-
gens de ledenaantallen onder de clubs te verdelen.  

Jeugd

Tot de jaren zeventig schreef België zich zelfs niet in voor 
de wereldkampioenschappen voor de jeugd. pas toen 
phantoms deurne, hYc herentals en iets later heist-
op-den-Berg en geel zich rond 1980 op de jeugd toe-
legden, werd België in de ons omliggende landen een 
gewaardeerde tegenstrever. op jeugdwereldkampioen-
schappen doen de nationale jeugdploegen het tegen-
woordig meer dan goed.  ook de senioren spreken in-
ternationaal hun woordje mee en zullen tussen 9 en 15 
april 2014 deelnemen aan het wk in servië. met Tim 
vos, 44 en nog steeds actief als speler, heeft België zelfs 
een recordinternationaal in huis met 21 deelnames aan 
wereldkampioenschappen.

Beker van België

in 1912 werd voor de eerste maal om de Belgische titel 
gestreden en het was de zwart-witte formatie van Brus-
sels die de eerste titel naar zich toehaalde. later zou-
den de hoofdstedelingen nog 20 maal op het hoogste 
schavotje staan. pas sinds 1986 werd ook om de Bel-
gische Beker gestreden en daarin staat hYc herentals 
nog steeds in pole position met 9 gewonnen cups…..
op 1 lengte gevolgd door disc phantoms . de ingeving 
om naast een kampioenschap ook een beker te spelen 
sloeg direct aan en heeft, met verschillende malen een 
rechtstreekse tv-uitzending,  de laatste 25 jaar veel meer 
weerklank gevonden dan het kampioenschap.

Anno 2014

België heeft internationale ijshockeygeschiedenis geschre-
ven, maar ijshockey zal in België nooit een massasport 
worden. daarvoor  is de snelste teamsport ter wereld te 
afhankelijk van het aantal ijsbanen. de privébanen van 
vorst (Brussel), geel en eeklo sloten de afgelopen jaren 
hun deuren. maar het is niet allemaal kommer en kwel:  
twee jaar geleden werd in luik een nagelnieuw complex 
geopend en er zijn ook positieve geluiden over nieuwe 
arena’s  in charleroi, namen en mechelen. de eredivisie 
dit seizoen bestaat uit 7 clubs en voor de jeugd zijn er 
diverse competities te beginnen met de u8. de meest 
explosieve groei kent men echter bij de recreanten, waar-
voor er maar liefst 3 afdelingen bestaan.

Wist je dat...

• het snelste geregistreerde shot met een puck 189 km/u is?

• de puck voor de wedstrijd diepgevroren wordt om te 
 voorkomen dat hij zou kaatsen?

• het ijs op de ijsbaan slechts 4cm dik is?

• slechts één Belgische speler het internationaal ook waarge-  
 maakt heeft? Na een profloopbaan in Nederland, Frankrijk en   
 Duitsland is Mike Pellegrims momenteel co-trainer bij de Duitse  
 topploeg Wolfsburg

KUNSTSCHAATSEN,
Waar sport en kunst elkaar ontmoeten
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kevin heeft sinds vorig jaar de wedstrijd-
schaatsen aan de haak gehangen en is nu 
actief als coach.
we hebben echter een waardige opvolger 
die zich aandient in de persoon van jorik 
hendrickx. nadat hij als junior maar ook 
als senior prestaties op wereldniveau wist 
neer te zetten kende hij vorig seizoen wat 
tegenslag wegens een blessure. maar alle 
leed lijkt nu geleden en de resultaten van 
zijn eerste wedstrijden dit seizoen geven 
alle hoop dat hij weer naar zijn beste vorm 
op weg is en een zekerheid lijkt voor de 
olympische winterspelen 2014 in sochi.

ook bij de senioren dames hebben wij 
een schaatsster die op internationaal vlak 
behoorlijk haar mannetje stond, namelijk 
katrien pauwels die in 1984 (sarajevo) en 
1988 (calgary) deelnam aan de winter-
spelen. kaat van daele is een mogelijke 
opvolgster. 

hoewel het ijsdansen bij schaatsend 
vlaanderen iets minder populair is, zijn er 
toch een aantal ijsdanskoppels actief bij 
verschillende clubs.

het synchroonschaatsen kent de voor-
bije jaren een sterke opgang. onder 
impuls van het nationaal team “Team 
Temptation”, dat onder andere al meer-
maals aan de wereldkampioenschappen 
deelnam, zijn er inmiddels bij meerdere 
vlaamse clubs synchroteams actief.

eind november 2013 werd in gullegem 
(wevelgem) trouwens al voor de 3de 
maal in vlaanderen de internationale 
wintercup synchroschaatsen georgani-
seerd. sinds 2 jaar wordt deze wedstrijd 
ook door de internationale schaatsunie 
(isu) erkend en krijgt aldus het predicaat 
“isu-listed”.

maar naast dit alles mogen we zeker niet 
al de ongeveer 1500 vlaamse schaatsers 
vergeten die meerdere malen per week 
op het ijs staan om te trainen, hetzij com-
petitief (340 leden) of recreatief, en dit in 
alle leeftijdscategorieën. ook de diverse 
gediplomeerde trainers en monitors zijn 
wekelijks zeer intensief met hun leerlin-
gen bezig. de vksB beschikt over onge-
veer 70 gediplomeerde trainers en een 

50-tal monitors die via de vlaamse Trai-
nersschool zijn opgeleid.

last but not least spelen ook de ouders 
een belangrijke rol, want kunstschaatsen 
is zoals alle sporten die op competitief 
niveau beoefend worden, een financieel 
veeleisende sport: schaatsen, outfits die 
telkens veranderen als een nieuw pro-
gramma wordt geschaatst, de kosten 
van de trainingen - want elke competie-
schaatser heeft een persoonlijke coach - 
de jaarlijkse lidgelden, enz.

in vlaanderen wordt de kunstschaats-
sport beoefend op de Bloso-ijsbanen van 
hasselt, herentals en liedekerke, op de 
privé-ijsbanen van Brugge, gent, gulle-
gem, heist-op-den-Berg, leuven, lom-
mel, Turnhout, wilrijk, en op de stedelij-
ke ijsbaan van deurne-antwerpen. op al 
deze ijsbanen zijn kunstschaatsclubs actief 
die zich verenigd hebben in de vlaamse 
kunstschaatsenbond (vksB, www.vksb.
be). de vksB maakt op zijn beurt deel 
uit van de koninklijke Belgische kunst-
schaatsfederatie (kBkf), die aangesloten 
is bij het Belgisch olympisch en interfede-
raal comité (Boic) en de internationale 
schaatsunie (isu).

daarnaast zijn er ook nog ijsbanen in 
leest (vanaf september 2015 in meche-
len-nekkerspoel) en in maaseik.

elk seizoen organiseert de vksB in sa-
menwerking met de kBkf meerdere na-
tionale en internationale wedstrijden, 
evenals een vlaams kampioenschap. dit 
laatste zal tijdens het weekend van 28/02-
01/03/2014 plaatsvinden op de ijsbaan 
ruggeveld te deurne-antwerpen. de ka-
lender van alle wedstrijden in vlaanderen 
(en België) vindt u op 

www.skatebelgium.be

Contactgegevens
vksB

melkouwensteenweg 4 - 2590 Berlaar

www.vksb.be

info@vksb.be

WIST JE DAT: 

schoonrijden een variant van de schaatssport is?

een bijzondere variant van de schaatssport is het oeroude schoonrijden-op-de-schaats, 
ook wel ‘zwieren’ genoemd.  zoals het woord het zegt komt het bij het schoonrijden-
op-de-schaats aan op elegantie: deelnemers schaatsen quasi moeiteloos sierlijke bogen 
met een rustige gelijkmatige schaatsslag, zonder acrobatiek.  afwisselend rijden op 
de buitenkant en op de binnenkant van de schaats, soms met een stok, soms hand 
in hand: het oogt gemakkelijk, maar het vergt jaren oefenen om het onder de knie 
te krijgen. in nederland is deze vorm van schaatsen sinds november 2013 erkend als 
cultureel erfgoed.

het scoresysteem vernieuwd is?

sinds het seizoen 2004/05 kent het kunstschaatsen een geheel andere wijze van 
jurering en puntentelling. er werd afgestapt van de perfecte 6.0 score met aftrek van 
punten voor gemaakte fouten in de kür voor presentatie (korte en vrije kür), techniek 
(vrije kür) en verplichte figuren (korte kür). ook het systeem van meerderheidsplaat-
singen van de jury kwam te vervallen.

in de plaats kwam een opbouwende puntentelling. voor de ’Technische score’ wordt 
uitgegaan van een basiswaarde voor elk schaatselement. deze is vastgesteld door een 
groep van experts, inclusief (voormalige) kunstschaatsers en coaches. elk jurylid kan 
een element op- of afwaarderen binnen een bereik van +3 tot en met -3 (telkens op 
een vol punt afgerond).

voor de’programmacomponenten’ kan een jurylid punten toekennen op een schaal 
van 0.25 tot en met 10.0 (afgerond op 0.25 of een veelvoud daarvan). deze program-
macomponenten omvatten o.a. skating skills, overgangen, verbindend voetenwerk, 
presentatie, interpretatie van de muziek, enz.

de jurering wordt gedaan door vijf tot negen juryleden naargelang het type van wed-
strijd. er wordt niet meer bekendgemaakt welk jurylid welke score heeft gegeven. uit 
de scores van deze juryleden wordt een meerderheid scores geloot. van deze worden 
de hoogste en de laagste score genegeerd. het gemiddelde van de overgebleven sco-
res vormt de puntenscore voor de solist of het paar per kür.

de eindscore komt tot stand door de’technische score’ en de ‘programmacomponen-
tenscore’ in elke kür bij elkaar op te tellen en na (eventuele) aftrek van’programma-af-
trekkingen’ (bv. 1.0 punt voor een val). hierna worden de scores in de korte en vrije 
kür bij elkaar opgeteld. de solist of het paar met de hoogste totaalscore is de winnaar.

Auteur:
Vlaamse Kunstschaatsen 
Bond
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Sportief hoogtepunt: podiumplaats op een    
Wereldbeker (Kreischberg), 
selectie Sochi
Grote voorbeeld in je sport: Carl Lewis

Naam: De Buck 
Voornaam: Sebbe
Geboortejaar: 1995 
Lengte: 1M91
Gewicht: 80kg
Begon met wintersporten op leeftijd van 3 
jaar via zijn ouders. op de jaarlijkse skivakan-
tie in de paasvakantie.
Sportief hoogtepunt: 12de op het WK, olym-
pisch kandidaat voor slopestyle en halfpipe.
Grote voorbeeld in je sport: Mikkel Bang

Naam: Swings
Voornaam: Bart
Geboortejaar: 1991
Lengte: 1M78
Gewicht: 67kg
Club:Noord-Limburgse SnelschaatsVereniging 
(NLSV) LOMMEL
Geselecteerd voor volgende discipline(s): 
1500 m, 5000 m, 10000 m langebaanschaatsen en 
reserve op 1000 m 
Data + tijdstip:  
- Za 08/02/2014       15.30 – 18.25 5000 m
- Di 11/02/2014        15.00 - 16.20 1000 m
- Za 15/02/2014       17.30 – 19.25 1500 m
- Di 18/02/2014       17.00 – 20.00 10000 m
Hoofdactiviteit/beroep: Atleet, Student Burger-
lijk Ingenieur aan KULeuven
Fansite/ facebook/twitter: 
 www.schaatsteamstressless.com twitter.com/barts-
wings facebook.com/bswings
Begon met langebaanschaatsen op de leeftijd 
van 19 jaar vanuit het skeeleren met als doel 
de olympische droom waarmaken.
Sportief hoogtepunt: 5 jaar op rij Wereld Kam-
pioen in het skeeleren en de bronzen medailles op 
het WK Allround 2013 in het langebaanschaatsen.
Grote voorbeeld in je sport: Chad Hedrick 
Favoriet atleet buiten je sport: Bradley Wiggins

Naam: Peeters
Voornaam: Jelena
Geboortejaar: 1985
Lengte: 1M68
Gewicht: 64kg
Club: Noord-Limburgse SnelschaatsVereniging 
(NLSV) LOMMEL
Geselecteerd voor volgende discipline(s): 
1500 m, 3000 m langebaanschaatsen
Data + tijdstip: 
- Zo 09/02/2014       15.30 – 17.35 3000 m
- Zo 16/02/2014       18.00 – 19.50 1500 m
Hoofdactiviteit/beroep: Atleet sinds 01/07/2013, 
voordien Freelance grafisch ontwerper
Fansite/ facebook/twitter: 
facebook.com/jelena.peeters
Begon met langebaanschaatsen op de leeftijd 
van 24 jaar vanuit het rolschaatsen/skeeleren dat 
zij van de leeftijd van 9 tot 21 jaar beoefende.
Sportief hoogtepunt: 5000 m in een tijd van 
7.09.08 tijdens de Wereldbeker in Astana (KAZ) op 
01/12/2012.
Grote voorbeeld in je sport: Christine Nesbitt
Favoriet atleet buiten je sport: Hans van Alphen

Naam: Willemsen
Voornaam: Elfje
Geboortejaar: 1985
Lengte: 1M75
Gewicht: 81kg
Club: Bobenco
Geselecteerd voor volgende discipline(s): 
Bobslee
Data + tijdstip:  18 februari 19u15 en 
19 februari om 20u15
Hoofdactiviteit/beroep: Topsporter
Fansite/ facebook/twitter: 
belgianbullets op facebook 
Begon met wintersporten op de leeftijd van 
22 via het canvasprogramma “Operatie Win-
terberg”
Sportief hoogtepunt: 14 e plaats Olympische 
spelen in Vancouver
Favoriet atleet buiten je sport: Jan Zelezny

Naam: Hendrickx
Voornaam: Jorik
Geboortejaar: 1992
Lengte: 1M75
Gewicht: 67kg
Club: N.O.T.
Geselecteerd voor volgende discipline(s): 
Kunstschaatsen Senior Men
Data + tijdstip:  13-14 februari
Hoofdactiviteit/beroep: Atleet
Fansite/ facebook/twitter: 
Jorik Hendrickx Fanpage (FB) JorikHendrickx  (Twitter)
Begon met wintersporten op de leeftijd van 6 
via broers (Ijshockey)
Sportief hoogtepunt: 9de plaats EK 2012
Grote voorbeeld in je sport: Patric Chan, Jeffrey 
Buttle, Evan lysacek en Kevin Van der Perren
Favoriet atleet buiten je sport: Usain Bolt 

Naam: Mariën
Voornaam: Hanna
Geboortejaar: 1982
Lengte: 1M70
Gewicht: 73kg
Club: Bobenco
Geselecteerd voor volgende discipline(s): 
Bobslee
Data + tijdstip:  18/02 om 19u15 en 19/02 om 20u15
Hoofdactiviteit/beroep: topsporter Bloso
Fansite/ facebook/twitter: 
belgianbullets facebook 
@hannamarien twitter
Begon met wintersporten op de leeftijd van 30 jaar
Sportief hoogtepunt: 2008 olympisch zilver 
4x100m in Peking
Grote voorbeeld in je sport: Kaillie Humphries
Favoriet atleet buiten je sport: Frederik Van Lierde

Naam: Smits
Voornaam: Seppe
Geboortejaar: 1991
Lengte: 1M80
Gewicht: 73kg
Begon met skiën op 3 jaar en met snowboard 
op 8 jaar 
Sportief hoogtepunt: bronzen medaille X Games 
2013, overwinning FIS Wereldbeker Big Air Ant-
werpen 2012, eindwinnaar TTR Big Air 2012, 
wereldkampioen Slopestyle 2011
Grote voorbeeld in je sport: Mikkel Bang

Naam: Colle
Voornaam: Denis
Geboortejaar: 1988
Lengte: 1M83
Gewicht: 73kg
Club: Anvasport
Geselecteerd voor volgende discipline(s): 
G-Snowboard Cross
Data + tijdstip:  14 maart, 10-12u
Hoofdactiviteit/beroep: Bediende
Begon met wintersporten op de leeftijd van  
+- 10 jaar.  
Sportief hoogtepunt: : kwalificatie Paralympic 
Games 2014
Grote voorbeeld in je sport: : all the adaptive 
snowboard riders
Favoriet atleet buiten je sport: Travis Pastrana

Naam: Aerts
Voornaam: Katrien
Geboortejaar: 1976 
Lengte: 1M62
Gewicht: 52kg
Begon met wintersporten op de leeftijd van 6 
jaar via skivakanties met ouders.

Onze landgenoten in Sochi



32 33Sport Sport

en: “je bent buiten en de lucht is zuiver.  
skiën is een beetje zoals een glijbaan 
voor zowel kinderen als volwassenen.  
vooral leuk is net iets harder kunnen 
gaan en zo je grenzen verleggen.”

Loranne Smans (16 jaar, Freestyle 
Club Snow Valley, snowboard) be-
gon met boarden toen ze 10 was en 
haar jongere broer mattice ermee be-
gon. “ik wou niet dat hij iets zou kun-
nen dat ik niet kon en dus volgden we 
samen les in snow valley.  mijn grote 
voorbeelden zijn: Torstein horgmo, sta-
le sandbech en mark mcmorris”.

Xander Vercammen (14 jaar, Aspen 
Racing Team, alpineskiën) stond voor 
de eerste keer op latten toen hij 2,5 
jaar was en werd lid van het aspen ra-
cing Team toen hij 5 was. hij werd al 
snel opgemerkt door de jeugdtrainer 
van sneeuwsport vlaanderen.  in 2013 
behaalde Xander een 9de plaats op het 
officieuze wereldkampioenschap ‘Topo-
lino’.  zijn grote voorbeeld is Ted ligety. 
Xander vindt skiën leuk “omwille van 
de snelheid en de bergen”.

Tom Verbeke (16 jaar, Yeti Racing 
Team, alpineskiën) begon met skiles-
sen op 3,5 jarige leeftijd, toen ze met 
het gezin vertrokken op wintersport. hij 
vertoeft veel in oostenrijk, maar combi-
neert dit met zijn studies secundair on-

derwijs in Brussel. zijn grote voorbeeld is 
ivica kostelic. hij vindt skiën leuk “om-
wille van de kick van de snelheid, de uit-
dagingen en het gevoel van vrijheid dat 
je terugvindt in de berglandschappen 
en bij het glijden”.

Robin Van Calster (10 jaar, Cold Play 
Stars Leest, ijshockey) werd aange-
sproken door jonge hockeyspelertjes 
van de plaatselijke club om een paar 
keer gratis deel te nemen aan de trai-
ning en hij is dat met veel plezier blijven 
doen. “het is een stoere, zware sport, 
maar door onze volledige uitrusting zijn 
we goed beschermd. we hebben het 
nooit koud, hebben een goede fysiek 
en nemen vaak deel aan buitenlandse 
tornooien en ijshockeykampen. het is 
superleuk om dan een medaille of beker 
mee naar huis te kunnen nemen en die 
uit te stallen in mijn slaapkamer.”

Axl Kaelen (6 jaar, Olympia Heist 
IHC, ijshockey) vindt ijshockey leuk 
“omdat het een echte stoere en leuke 
teamsport is en omdat ik het gewoon 
graag doe”.

Lowie Vleugels (9 jaar, Herentalse 
Ijshockeyclub, ijshockey) leerde op 
vakantie met de puck spelen en is niet 
meer gestopt…”ijshockey is leuk om 
samen met je vrienden te zijn”.

Yinthe Van Laere (11 jaar, schaats-
club Nieuw Olympia Turnhout):

“kunstschaatsen is leuk omdat ik dan 
sprongen en pirouetten leer.  ik mag 
dan kuren rijden op muziek en ben fier 
op wat ik geleerd heb.  ik voel me dan 
heel mooi en sierlijk op het ijs. ik train 
samen met een hele leuke groep vrien-
dinnetjes.”

Albane De Backer (9jaar, Gentse 
schaatsclub Kristallijn): 

“ ik vind kunstschaatsen leuk omdat 
ik aan wedstrijden kan deelnemen.  ik 
vind springen en pirouettes draaien leuk 
om te doen.  in mijn groep heb ik ook 
veel toffe vrienden waar ik naar opkijk.”

Romee Verbeke (10 jaar, schaatsclub 
FSC Karlia Gullegem): 

“ik vind kunstschaatsen leuk omdat je 
elke keer over het ijs kan glijden.  maar 
ook de ervaring dat ik in de lucht kan 
springen en pirouettes kan draaien vind 
ik super. deelnemen aan wedstrijden 
vind ik ook super tof omdat je je dan 
kan meten met de andere schaatsers in 
je categorie en ook door de juryleden 
beoordeeld wordt. zo kom je te weten 
of je goed bezig bent.”

Marijn Maes (7 jaar, Gentse schaats-
club Kristallijn –GSK): 

“ik leer momenteel een kür en mag in 
januari deelnemen aan mijn eerste wed-
strijd.  ik vind het schaatsen op muziek 
super!”

Maarten Commeine (11 jaar, ViGe 
Zondal, alpineskiën): 

“ik vind alpineskiën leuk omdat ik snel door 
de sneeuw kan bewegen en roetjsen.”

Julie De Leeuw (12 jaar, Ice Mountain 
Racing Team Komen, alpineskiën) be-
gon op drie jaar met skiën op de indoor 
piste van ice mountain. op haar zesde 
verjaardag maakte ze de sprong naar 
het racing team en nam ze deel aan 
haar eerste binnen- en buitenlandse 
wedstrijden.  in 2008 nam ze voor het 
eerst deel aan het Bk. sinds 2010 is ze 
onafgebroken Belgisch kampioene. zij 
vindt skiën vooral leuk “voor de snel-
heid, de vrijheid en het veel weg van 
huis zijn”.

Axelle Mollin (12 jaar, Casablanca 
skiclub, alpineskiën) begon met skiën 
toen zij 3 à 4 jaar oud was. haar grote 
voorbeelden zijn lindsey vonn en mi-
kaela shiffrin. wat ze leuk vindt aan ski-

Jeugdige
wintersporters aan het woord
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een sportieve levensstijl en veel beweging 
maakt je gezond, draagt bij aan je persoonlijke 
groei en is belangrijk voor de sociale contac-
ten. een fysieke, zintuiglijke of verstandelijke 
beperking mag geen reden zijn om het spor-
ten te laten. daarom organiseert de vlaamse 
G-sportfederatie parantee een kwaliteitsvol 
sportaanbod op maat van personen met een 
handicap.

parantee spitst zich in haar werking toe op de 
mogelijkheden en niet op de beperkingen. ze 
stimuleert iedereen met een beperking om op 
basis van zijn eigen interesses en mogelijkhe-
den te sporten. de federatie gaat er immers 
vanuit dat iedereen met een handicap kan 
sporten. kwaliteit in elke sport voor personen 
met een handicap staat bij parantee hoog aan-
geschreven. 

parantee biedt een gevarieerd sportaanbod 
voor alle doelgroepen en alle leeftijden. de fe-
deratie gebruikt haar expertise om zowel recre-
atieve en competitieve sporters als topsporters 
met een handicap te begeleiden en te onder-
steunen in het waarmaken van hun eigen spor-
tieve en sociale ambities. dit gebeurt via een 
uitgebreid netwerk van eigen g-sportclubs en 
een intensieve samenwerking met reguliere 
sportfederaties en hun aangesloten clubs.

Wintersport – Sport van het jaar 2014

g-skiën en g-snowboarden worden beoefend 
door zowel sporters met een fysieke beper-
king (verlamming of amputatie) als sporters 
met een visuele beperking. atleten met een 
fysieke beperking maken gebruik van hulp-
middelen zoals monoski’s, zitski’s en orthope-
dische middelen. een ernstig slechtziende of 
blinde skiër wordt over het parcours geloodst 
door een voorskiër: een valide skiër die richtlij-
nen geeft in functie van het traject. 

Bij parantee zijn twee handicapspecifieke clubs 
aangesloten die g-skiën en/of g-snowboar-
den in hun aanbod hebben. anvasport heeft 
een aanbod voor sporters met een fysieke 
beperking. zij trainen iedere eerste maandag 
van de maand in de indoor piste ice moun-
tain in komen. meer informatie vind je op                      
www.anvasport.be.

vige zondal richt zich naar sporters met een 
visuele beperking. zij trainen wekelijks op za-
terdag in de skipiste zondal in deurne. meer 
informatie vind je op www.zondal.be.

Contactgegevens

parantee

huis van de sport – zuiderlaan 13 – 9000 gent

T.: 09 243 11 70

e: info@parantee.be

www.parantee.be

word fan van parantee op facebook: 

www.facebook.com/parantee 

dat de paralympische winter- en zomerspelen 
om de vier jaar gehouden worden in dezelf-
de accommodaties als de olympische spelen, 
is intussen welbekend. de winterspelen van 
2014 vinden bijgevolg net als de olympische 
spelen plaats in de russische kuststad sochi, 
ook wel het saint-Tropez van rusland ge-
noemd. sochi ontvangt de paralympische we-
reldtop van 7 tot 16 maart 2014.

Vijf wintersporten

zo’n 700 atleten zullen vanuit alle hoeken 
van de wereld samenkomen om te schitteren 
tijdens één van de 72 medailleceremonies. 
net als op de zomerspelen worden de atle-
ten naargelang hun handicap onderverdeeld 
in 6 categorieën : amputaties, verstandelijke 
handicap, hersenverlamming (cp), rolstoelge-
bruikers, visuele handicap en ‘les autres’, een 
algemene benaming voor atleten met een fy-
sieke beperking die niet meteen past onder 
de andere categorieën (bv. multiple sclerose, 
aangeboren misvormingen,…).

Deze 700 atleten zullen in Sochi in 5 win-
tersporten strijden voor de medailles:

• in het alpineskiën komen atleten aan de 
start in 6 disciplines: de afdaling, super-g, su-
per-combinatie, slalom en reuzenslalom ston-
den in vancouver 2010 reeds op het program-
ma, en vanaf 2014 staat ook snowboard op 
het programma van de paralympische spelen.

• in de Biatlon leggen atleten met een moto-
rische en/of visuele beperking een afstand af 
tussen de 6 en 15km, en moeten ze tussen-
door op bepaalde punten met een geweer op 
een doel te schieten.

• Bij het crosscountryskiën (langlaufen), on-
derdeel van het noords skiën, leggen atleten 
afstanden af tussen 2,5 en 20km, afhankelijk 
van het event. ook hier bestaan verschillende 
categorieën naargelang de motorische of vi-
suele beperking van de atleten.

• ‘Ice Sledge Hockey’, geïntroduceerd in 
1994, is de paralympische variant van ijshoc-
key en is zonder twijfel één van dé attracties 
op de paralympische winterspelen. met een 
specifieke slee, ontworpen voor atleten met 
amputaties of verlammingen, is het net als in 
het ijshockey de bedoeling om zo veel moge-
lijk doelpunten te maken.

• ‘Wheelchair Curling’, tot slot, is een rela-
tief nieuwe variant van curling die sinds 2006 

op het paralympische programma staat. rol-
stoelcurling werd ingevoerd voor atleten met 
(hersen)verlammingen, multiple sclerose en/
of dubbele beenamputaties.

Elfde Paralympische Winterspelen

de eerste paralympische winterspelen werden 
gehouden in het zweedse Örnsköldsvik in fe-
bruari 1976. 198 atleten met een amputatie 
en/of visuele beperking uit 16 landen kwamen 
er uit in het alpineskiën en noords skiën. sinds 
1988 vinden de paralympische winterspelen 
plaats in dezelfde stad als de olympische spe-
len, en vanaf 1992 maken de beide spelen ook 
gebruik van dezelfde accommodaties.

hoewel België niet meteen bekendstaat om 
zijn wintersporters, vaardigde ons land min-
stens één atleet af in zeven van de tien reeds 
georganiseerde winterspelen . vier jaar geleden 
was de slechtziende oost-vlaamse Natasha De 
Troyer, samen met haar voorskiër (die instruc-
ties geeft via een bluetooth-systeem) diego van 
de voorde, de enige Belgische vertegenwoor-
digster op de spelen van vancouver in canada. 
vier jaar voordien was ze eveneens de enige 
vertegenwoordigster voor ons land op de spe-
len van Turijn, met haar vader als voorskiër.

in 2014 zal ons land heel misschien voor het 
eerst sinds de spelen van albertville 1992 meer 
dan twee atleten afvaardigen op de winter-
spelen. met snowboarder Denis Colle heeft 
ons land al zeker één paralympiër in sochi. de 
25-jarige uit st.-martens-latem staat momen-
teel 4e op de wereldranglijst. zitskiester Elien 
Allaert, 24 jaar oud, werd begin 2013 zeven-
de in de slalom op de wereldkampioenschap-
pen in spanje, maar zal meer dan waarschijn-
lijk een kruis moeten maken over de spelen 
omwille van een schouderblessure. de 21-jari-
ge Jasper Balcaen (alpineskiën, staand) werd 
twaalfde in dezelfde discipline bij de heren.

in tegenstelling tot de paralympische zomer-
spelen kan ons land nog geen grote medail-
leoogst voorleggen. slechts één atleet slaag-
de er ooit in een medaille weg te kapen op 
de winterspelen. de slechtziende alpineskiër 
willy mercier behaalde in 1994 de bronzen 
plak in de super-g in het noorse lilleham-
mer. 
 Contactgegevens

Belgian paralympic committee

Boechoutlaan 9 - 1020 Brussel - Tel: 02 474 51 50

www.paralympic.be

De Paralympische Winterspelen Parantee
Wintersport, ook voor personen met een handicap

Foto: Marcus  Hartmann
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Bloso verkoos golf tot ‘sport van het jaar 
2013’, waardoor de sport een heel jaar 
lang in de schijnwerpers stond. al snel 
werd duidelijk dat de timing van de cam-
pagne een schot in de roos was dankzij 
onze Belgische topper nicolas colsaerts 
en zijn goede prestaties in de ryder cup. 
‘sport van het jaar’ kon zich werkelijk 
geen betere start wensen!

voor de campagne werden allerlei doel-
stellingen geformuleerd: de promotie 
van de golfsport op een hoger niveau 
tillen, aantonen aan een breed publiek 
dat golf haalbaar en betaalbaar is en 
hierbij aansluitend de ledenaantallen in 
de clubs verhogen. Bovendien deed de 
vvg – naast de subsidies van Bloso – de-
zelfde financiële inspanning om zo écht 
het verschil te kunnen maken en een 
dynamische samenwerking met Bloso te 
kunnen uitbouwen.

aan de hand van allerlei acties en eve-
nementen werden deze doelstellingen 
gedurende het campagnejaar met glans 
behaald, gezien massaal veel niet-golfers 
in contact kwamen met golf.

op 1 maart werd de officiële aftrap 
gegeven en vanaf toen overspoelde de 
golfsport vlaanderen!

het actiejaar werd ingezet met het suc-
cesvolle project ‘Golf op School’, dat 
zowel in maart als oktober leerkrachten 
l.o. en sportpromotoren bijschoolde. 

met 12 sessies in totaal – verspreid over 
heel vlaanderen – bereikten de vvg en 
Bloso in totaal 500 leerkrachten l.o. op 
een dagje bijscholing kwamen de deel-
nemers in aanraking met alle aspecten 
van de golfsport, met als opwarmer een 
uurtje theorie over zowel B-golf als het 
‘echte’ golf. nadien konden de leerkrach-
ten zelf deelnemen aan een aantal spel-
vormen met het aangepaste snag-ma-
teriaal en afsluiten deden we met een 
golfinitiatie op een golfclub in de buurt. 
als huiswerk kregen de aanwezigen een 

cursusmap mee met de spelvormen en 
een dvd, alsook een handige kortingbon 
waarmee het B-golfmateriaal kon wor-
den aangekocht.

de volgende apotheose vond plaats 
op 14 april met de jaarlijkse ‘start to 
golf-opendeurdag’. in maar liefst 35 
golfclubs kon jong en oud terecht om 
kennis te maken met de ‘sport van het 
jaar’. zo’n 4.350 deelnemers sloegen die 
dag een eerste balletje, waarvan 13% 
de dag zelf besloot aan te vangen met 
een startpakket. hierdoor kon de vvg 
spreken van een recordeditie! Bovendien 
ging elke deelnemer naar huis met een 
leuk geschenkje en wat meer informatie 
over starten met golf in vlaanderen.

ook nieuwe acties werden voor de cam-
pagne in het leven geroepen, zoals ‘golf 
in het park’ op zondag 2 juni. 15 stads-
parken werden die dag omgetoverd tot 
heuse golfterreinen met drie holes en 
een driving range, waardoor in totaal 
zo’n 2.000 deelnemers in contact kwa-
men met golf in het naburige stadspark. 
na ‘start to golf’ ging ook aan dit initia-
tief een grootse mediacampagne vooraf.

van 7 tot 23 februari 2014 vormt de 
russische stad sochi het toneel waarop 
atleten uit de hele wereld een gooi zul-
len doen naar eeuwige roem op sneeuw 
en ijs. het is de eerste keer dat de olym-
pische winterspelen in rusland worden 
georganiseerd. moskou was als hoofd-
stad van de toenmalige sovjet-unie wel 
al gastheer van de olympische zomer-
spelen in 1980.

zo’n tachtig landen zullen atleten afvaar-
digen. sochi maakt zich op voor zo’n 
2.800 atleten, 3.200 officials en 13.000 
journalisten. 25.000 vrijwilligers zullen 
de organisatoren bijstaan om het geheel 
in goede banen te leiden. Twee clusters 
bundelen de verschillende sportinfra-
structuren: de ‘coastal cluster’ aan de 
kust, waar de ijsdisciplines plaatsvinden, 
en de ‘mountain cluster’ in krasnaya po-
lyana, de uitvalsbasis voor de sneeuwdis-
ciplines en het bobsleeën. ook de para-
lympische spelen, die aansluitend aan de 
olympische spelen van start gaan, ma-
ken gebruik van dezelfde infrastructuren.

WIST JE DAT: 

het programma van de winterspelen  be-
staat uit  zeven olympische winterspor-
ten: biatlon, bobsleeën, curling, ijshoc-
key, schaatsen, skiën en rodelen. acht 
nieuwe disciplines werden toegevoegd?

 • schansspringen voor vrouwen

 • freestyle skiën halfpipe voor  
 mannen en vrouwen

 • kunstschaatsen voor teams

 • biatlon, gemengde aflossing

 • rodelen, ploegenaflossing

 • snowboard parallelle slalom  
 voor mannen en vrouwen

 • freestyle skiën slopestyle voor  
 mannen en vrouwen

 • freestyle snowboard slopestyle  
 voor mannen en vrouwen

ook België vaardigt atleten af naar rus-
land. net zoals bij de zomerspelen moet 
elke atleet nationale en internationale 
criteria behalen om zich te selecteren. 
het doel dat het Boic vooropstelt voor 
elke atleet, is een plaats in de top-8. voor 
ons land is het vooral uitkijken naar de 
slopestyle in het freestyle snowboarden, 
een discipline waarin de westmallenaar 
seppe smits in 2011 wereldkampioen 
was. omdat tot net voor de start van de 
spelen nog internationale competities 
plaatsvinden, zal de definitieve Belgische 
delegatie voor sochi 2014 pas laat be-
kend zijn. in elk geval duimen we voor 
alle topsporters die zich de komende 
weken en maanden uit de naad zullen 
werken om in rusland onze driekleur te 
verdedigen!

Contactgegevens
www.olympic.be

De Olympische Winterspelen Golf
zit in de lift dankzij de 

‘Sport van het Jaar’-campagne 2013
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wist je trouwens dat golf ook in 2013 
heel vlaanderen rondtrok met het pro-
ject ‘golf on the road’? op zo’n 50-
tal sportieve evenementen waren de 
vvg-medewerkers aanwezig met de 
swingtunnels, golfsimulator en het aan-
gepaste golfmateriaal om golf op een 
educatieve en toegankelijke manier tot 
bij alle leeftijdsgroepen te brengen. met 
dit project alleen al deden we 15.000 
mensen een eerste balletje slaan en be-
reikten we 95.000 bezoekers die in con-
tact kwamen met de golfsport.

september vervolgens stond in het teken 
van de actie ‘word golfer’, waarmee golf 
zich engageerde voor de ‘week van de 
sportclub’ van 7 tot 15 september. met 
deze actie richtten de 27 deelnemende 
golfclubs zich op twee doelgroepen, na-
melijk jongeren tussen 7 en 16 jaar als-
ook 50-plussers. Beide leeftijdsgroepen 
konden aan 50% korting aanvangen 
met golf aan de hand van initiaties en 
lessenreeksen.

het resultaat van deze actie? zo’n 150 
jongeren en 350 50-plussers startten 
met golf in september.

september was tevens een maand boor-
devol kampioenschappen, waarbij zowel 
de kids, senioren als dames hun mooiste 
golf toonden. ook golfmascotte Birdie 
was vaak van de partij om de jeugdspeler-
tjes aan te moedigen en alle spelers wer-
den verwend met mooie prijzentafels.

na een druk én succesvol actiejaar, maak-
te de campagne op 11 oktober zijn re-
sultaten bekend op de ‘afsluiting van de 
sport van het jaar-campagne’ waar de 
aanwezige pers onze cijfers in primeur te 
horen kreeg.

onze resultaten waren erg indrukwek-
kend, met in totaal zo’n 310.000 mensen 
die dit jaar in contact kwamen met golf 
via heel wat evenementen voor jong en 
oud, beginners en schoolgaande jeugd. 
van dit aantal sloegen maar liefst 215.000 
niet-golfers hun eerste balletje. kortom: 
golf haalde als dé ‘sport van het jaar 
2013’ ruimschoots zijn doelstellingen!

Op de afsluitende persconferen-
tie gaf Philippe Paquay, adminis-
trateur-generaal van Bloso, de VVG 
mooie complimenten. “Op de mediadag 
van 1 maart 2013 werd het startschot 
van het golfseizoen gegeven en vanaf 
dan overspoelde de golfsport Vlaande-
ren. Golf was constant aanwezig zowel 
in de media als op het terrein. De deelna-
mecijfers die VVG voorlegt bewijzen al-
vast het succes van deze actie. Wat vroe-
ger de ‘Sporttak in de Kijker’ was, is nu 
‘de Sport van het Jaar’ geworden en de 
organisatie mag als een voorbeeld voor 
de volgende jaren dienen.

Om af te sluiten noemde hij de campag-
ne dan ook ‘formidabel’.

‘Golf, de Sport van het Jaar 2013’ in cijfers: 

 • 215.000 niet-golfers slaan een eerste bal 

  o 15.000 mensen via ‘Golf on the Road’

  o 150.000 via ‘Golf op School’: 

    o Bijscholingen + sessies i.s.m. BVLO, Recreas, 

     Hogescholen: 707 leerkrachten 

	 	 	 ➢ 86% wil golf geven op de eigen school 

	 	 	 ➢ 400 uitleningen van het B-golfmateriaal

	 	 	 ➢ 200 aankopen van het B-golfmateriaal

  o 50.000 via opendeurdagen o.a. ‘Start to Golf’ 

     (4350 bezoekers en 13% doorstroming), 

     ‘Golf in het Park’ (2000 bezoekers), initiaties, bedrijvendagen  

     en andere initiatieven op de golfclubs 

 • 350.000 bezoekers komen in contact met ‘Sport van het Jaar’! 

 • 30% meer ‘Start to Golf’-lessenreeksen verkocht 

 • ‘Word Golfer actie - Week van de Sportclub’: 

    150 jeugdleden gestart, 350 50+ ontdekken golf 

 • 3,5% meer leden (vgl. in 2012: 1.1 %) 

 • Meer dan 35.000 actieve golfers in Vlaanderen 

Alle informatie over golf in Vlaanderen en de Vlaamse Vereniging voor Golf 

vindt u op www.golfvlaanderen.be. Hier ontdekt u tevens alle golfclubs in 

de buurt!

Vervolgens sprak Jacky Mouligneau, 
VVG-Voorzitter, de pers toe. Hij was 
bijzonder trots om een jaar lang deze er-
kenning te mogen dragen en dankte de 
‘Sport van het Jaar-ploeg’ voor hun inzet 
en enthousiasme. “Dankzij de campag-
ne en de grote inzet van alle golfclubs is 
het aantal golfers in Vlaanderen met 3,5 
procent gestegen en tellen we nu om en 
bij de 35.000 golfers.”

Dan was hét grote moment aangebro-
ken en onthulde Marc Verneirt, secre-
taris-generaal van de VVG, de cam-
pagnecijfers die we met de verschillende 
acties in 2013 konden bereiken. Hij was 
terecht zeer enthousiast over de resul-
taten en vertelde: “Alles was tot in de 
puntjes voorbereid en iedereen kon ken-
nismaken met de golfsport.  Maar liefst 
150.000 jongeren kwamen in contact 
met golf via het project ‘Golf op School’. 
Daarenboven bereikten we via de clubs 
50.000 bezoekers tijdens de opendeur-

dagen en initiaties. Zo daagden er tijdens 
de ‘Start to Golf-dag’ 4.350 bezoekers 
op, waarvan 13 procent doorstroom-
de met een startpakket. Er werden dit 
jaar dan ook 30% meer lessenreeksen 
verkocht. Daarnaast ging de ‘Sport van 
het Jaar’ ook ‘on the road’ en liet ze 
aan de hand van haar swingtunnels en 
golfsimulator zo’n 15.000 mensen een 
eerste balletje slaan.”

de vvg is erg tevreden en trots over het 
campagnejaar 2013 en blijft ook in de 
toekomst streven naar meer golfers en 
meer golfterreinen in vlaanderen.




