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Vandaag start officieel de bouw van een dry slope op het domein van Sport Vlaanderen Genk. De 

Vlaamse minister van Sport steekt symbolisch de eerste spade in de grond. Op de oude skipiste in 

Genk bouwen we een state-of-the-art-dry-slope voor snowboarders, met een grote en een kleine 

schans. Topsporters zullen hier volop kunnen trainen voor de Olympische Winterspelen, talent zal 

er zich kunnen ontwikkelen, en de oefenpiste biedt mogelijkheden voor specifieke opleidingen. 

Omdat de schansen zich bevinden op het domein van Sport Vlaanderen, zullen we er ook initiaties 

en sportkampen inrichten. 

Vele functies 

Wereldwijd is het aantal dry slopes beperkt tot vijf, en ze bevinden zich in Canada, de VS, Japan en 

Slowakije. Slechts vier waren er tot nog toe geschikt om op topniveau te trainen, en amper een ervan 

bevindt zich in Europa. Topsporters moesten om te trainen dan ook op verre en dure stages. Bij 

Sneeuwsport Vlaanderen bestond al lange tijd de behoefte om zijn topsporters 

toptrainingsfaciliteiten in eigen land aan te bieden. Zowel om de huidige generatie snowboarders aan 

de top te houden als om er een nieuwe generatie klaar te stomen voor de top. 

Dankzij de oefenpiste kunnen er continu opleidingen plaatsvinden. En het hotel waarover Sport 

Vlaanderen Genk beschikt, doet zowel prima dienst voor de topsporters als voor de sporters die er 

sportkampen of initiaties kunnen volgen. 

De pistes, de schansen, de afsprongen en de airbag waarin de sporters landen, zijn zo geconstrueerd 

dat ze ook door freestyle BMX’ers gebruikt kunnen worden. Ook dat is een olympische discipline 

waarvoor toptrainingsfaciliteiten zeer welkom zijn. 

Vlaams minister van Sport: “We hebben in Vlaanderen geen bergen en amper sneeuw. We moeten 

dus innovatief zijn. We bouwen zelf een berg. En wat voor één! Deze dry slope wordt een technisch 

hoogstandje, de top in Europa. Dat zal zowel onze snowboarders als onze BMX’ers in staat stellen zich 

in optimale omstandigheden voor te bereiden op competitiewedstrijden. We blijven investeren in 

infrastructuur zodat onze atleten hun talent maximaal kunnen benutten.” 

 



State-of-the-artinfrastructuur 

Om de lucht in te raken, lanceren de snowboarders zich via een schans met een hoogte van 35 meter. 

Die schans is 40 meter lang en heeft een hellingsgraad van 30°. De ‘kicker’, de afsprong, zal 

verstelbaar zijn, zodat elke ‘Big Air jump’ in de wereld na te bootsen is. De tricks die ze in de lucht 

uitvoeren, evolueren doorlopend en razendsnel. Ze worden steeds moeilijker en acrobatischer. 

Daarom landen ze op een luchtkussen van 1300 vierkante meter. Om gedurfde tricks te oefenen en 

snelle vooruitgang te kunnen boeken, is veilig landen essentieel. De bouw van deze dry slope is van 

cruciaal belang om in de toekomst onze Vlaamse atleten in de internationale top te houden. 

De grote piste – voor wedstrijden en toernooien – zal 30 meter hoog zijn, 7 meter breed en 40 meter 

lang. Daarnaast ligt een oefenpiste van 20 meter hoog, ook 7 meter breed en 40 meter lang. De 

oefenpiste zal in mei opgeleverd worden, de grote piste volgt op het einde van 2019. 

De schansen zijn bedekt met borstels in kunststof, van ongeveer 6 centimeter dik. 

De bouw van de dry slope wordt door Sport Vlaanderen gerealiseerd met een budget van 3 miljoen 

euro. 

Voor meer informatie kan je terecht bij: 

Tom Van Look, directeur Centra van Sport Vlaanderen, 0479 34 92 50 

 

 

 

   

 

   

 


