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GESCHIEDENIS VAN DE WINTERSPORTGESCHIEDENIS VAN DE WINTERSPORT
Hoe is wintersport ontstaan?
De eerste tekenen van wintersport gaan heel ver terug. In Scandinavië is een 
afbeelding gevonden van tussen de 6.000 en 7.000 jaar oud waarop mensen op ski’s te zien zijn. 
Skiën werd toen nog puur gedaan door de bergbewoners om zich te verplaatsen en in hun dagelijkse 
behoeften te kunnen voorzien. De oudste ski die ooit is gevonden, is meer dan 5.000 jaar oud en 
ligt in het Ski Museum in Oslo. In die tijd werd vaak gebruik gemaakt van een lange glijski en een 
korte afzetski. Met één lange stok zetten de skiërs zich af en bleven ze in balans. In de 19e eeuw 
werd het skiën steeds meer ontwikkeld. In de Noorse provincie Telemark werd de eerste ‘binding’ 
gemaakt, een gevlochten koord dat ervoor zorgde dat de voet niet alleen aan de voorkant, maar ook 
aan de achterkant aan de ski bevestigd werd. Ook werden hier nieuwe technieken uitgevonden om 
te sturen en te remmen, waardoor het skiën ineens een dynamische sport werd.

Toerisme
De verhalen over het succes 
van de telemarktechniek en de 
telemarkski’s gingen al snel 
door heel Europa en de vraag 
naar ski’s steeg enorm. In 1886 
werd in Noorwegen de eerste 
skifabriek geopend. In Noorwegen 
was skiën doordeweeks pure 
noodzaak en in het weekend 
een vorm van recreatie. In de 
Alpenlanden zag men andere 
mogelijkheden: toerisme. 
Europa beschikte aan het 
begin van de 20e eeuw over 
een uitgebreid spoorwegnet 
dat de rijkere burgers in staat 
stelde om redelijk comfortabel 
te reizen. In de Alpen stonden 
grote, luxe hotels waar deze 
vakantiegangers in de zomer 
werden ontvangen. In de winter 
waren die hotels gesloten, maar 
nu zag men in de opkomende 
skisport grote mogelijkheden 
voor de winter.
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Wedstrijdsport
In de jaren 20 kwam ook de wedstrijdsport op gang. Hoewel de Scandinaviërs 
zich in het begin vooral richtten op het skispringen, werden in de Alpenlanden de 
slalomwedstrijden steeds populairder. In Nederland kreeg het ‘skiloopen’, zoals 
langlaufen in die tijd genoemd werd, ook steeds meer bekendheid en in 1927 werd de Nederlandse 
Ski Vereniging opgericht. Met de opkomst van de skiliften en de bouw van skidorpen in de jaren 30 
werd het wintersporten in korte tijd razend populair bij de welgestelden.

Nieuw materiaal
Met de groeiende populariteit kwamen ook nieuwe ontwikkelingen in het materiaal want dat was 
tot die tijd niet zo functioneel. Mensen skieden met bamboestokken die erg zwaar waren en makkelijk 
braken. De schoenen waren van leer en gaven te weinig steun om goed te kunnen sturen. Ski’s 
waren volledig van hout, braken vaak en moesten om de paar afdalingen gewaxt worden om te 
blijven glijden. Pas vanaf de jaren 50 verschenen de eerste veiligheidsbindingen die zowel aan de 
voor- als achterkant los konden schieten. Hiervoor waren deze er nog niet, dus gebroken benen 
en andere zware blessures kwamen vaak voor. Rond dezelfde tijd kwamen de eerste plastic ski-
schoenen met schnallen, dat zijn de metalen sluitingen. Hiermee kregen de skischoenen eindelijk een 
nauwkeurige pasvorm en gaven ze de nodige steun bij het sturen.

Vanaf het begin van de jaren 30 waren er losse staalkanten verkrijgbaar die je zelf op de houten  
ski’s kon schroeven. In 1946 ontstond de eerste ski met een superglad, plastic belag. Vanaf de jaren 
60 werden de meeste ski’s van fiberglas en hout gemaakt. In 1991 ontketende zich een revolutie:  
de lange, rechte ski’s maakten plaats voor korte, getailleerde modellen, de zogenaamde carveski’s. 
Door de taillering in de ski’s worden de bochten als het ware in de sneeuw gesneden, het carven, 
en is het voor beginners veel gemakkelijker om te leren skiën.
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Hoe is snowboarden ontstaan?
Snowboarden kwam veel later op gang dan skiën. Pas begin jaren 70 ontwikkelde 
een enthousiaste surfer uit Californië een board waarmee hij ook in de sneeuw 
zijn favoriete sport kon beoefenen: de Snurfer. Het board had geen bindingen of 
staalkanten maar alleen een touw aan de voorkant waarmee het board kon worden vasthouden. 
Binnen tien jaar werden er meer dan een miljoen exemplaren van de Snurfer verkocht. Dit bracht 
ook andere producenten op het idee het board verder te ontwikkelen, Burton en Sims zijn bekende 
voorbeelden van merken die in deze tijd zijn ontstaan. Jake Burton was de eerste die een paar 
waterskibindingen op een board zette waardoor sturen al een stuk makkelijker ging. De ontwikkeling 
bleef doorgaan en vanaf de jaren 80 werden er boards gemaakt met staalkanten en een P-tex 
belag waardoor het glijden ook beter ging. Er kwamen snel meer aanbieders op de markt en het 
aantal beoefenaren van de sport steeg.

In Europa waren pas halverwege de jaren 80 de eerste snowboarders op de piste te vinden 
maar deze waren niet bepaald geliefd bij het skipubliek. De skiërs zagen de nieuwe generatie 
snowboarders als waaghalzen die de piste geen goed deden. Tot halverwege de jaren 90 was 
het in veel gebieden nog verboden om te snowboarden. Inmiddels is er zowel voor de ski- als 
snowboardsport een professioneel inter nationaal wedstrijdcircuit.
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WELKE WINTERSPORT DISCIPLINES ZIJN ER?WELKE WINTERSPORT DISCIPLINES ZIJN ER?
De oudste, grootste en bekendste wintersport is het alpineskiën. Ook de noordse 
disciplines zijn al heel oud. Maar bijvoorbeeld snowboarden is een wintersport die 
veel jonger is. Net als het freeriden of de freestyle sport. Deze wintersporten zijn ontstaan 
door nieuwe ski’s en snowboards, en in korte tijd heel populair geworden.

Skiën
Bij het alpineskiën gaat alles om snelheid. Degene die als snelste door een parcours naar beneden 
skiet is de winnaar. Het parcours verschilt per wedstrijd. Er zijn wedstrijden met een slalom, 
reuzenslalom, super-G en afdaling parcours. In Nederland worden alleen slalomwedstrijden 
gehouden, omdat de andere wedstrijden alleen mogelijk zijn op een echte berg.

Slalom: razendsnelle korte bochten
Het parcours bestaat uit heel veel poortjes van twee palen waar je tussendoor moet skiën. De poortjes 
zijn om de beurt blauw en rood. Je moet altijd tussen de twee palen van dezelfde kleur door skiën. 
In een slalomparcours staan de poortjes heel dicht bij elkaar. Hierdoor kun je razendsnelle en korte 
bochten skiën. Ook kunnen de poortjes in verschillende volgordes geplaatst worden. Dat noemen we 
combinaties. Je hebt bijvoorbeeld de banaan, bij deze combinatie staan er twee poortjes waardoor 
je een extra lange bocht maakt. Ook heb je de haarspeld combinatie waarbij de poortjes onder 
elkaar staan. Hierdoor maak je hele kleine en krappe bochtjes waardoor het bijna lijkt alsof je rechtdoor 
skiet. De laatste combinatie is de verticale combinatie. In dat geval staan er twee en soms zelfs drie 
haarspelden onder elkaar.

Daarnaast moet je bij slalomwedstrijden 
twee keer de berg naar beneden skiën. 
Bij wedstrijden op de borstelbaan in 
Nederland moet je meestal drie keer 
naar beneden skiën waarvan de beste 
twee meetellen voor je eindresultaat. 
Bij slalomwedstrijden is techniek heel 
belangrijk, omdat je veel korte bochten op 
hoge snelheid moet skiën.

Afstand tot de poortjes: ongeveer 4-13 meter
Snelheid: 30-65 km/uur
Vanaf leeftijd: 6 jaar

6



Reuzenslalom: snel, vloeiend en dynamisch
Bij deze wedstrijden ziet het parcours er weer anders uit. Er worden poortjes met 
een vlag gebruikt. Een skiër moet tussen twee poortjes met een vlag skiën. De 
poortjes staan hier verder van elkaar af dan bij de slalom. Bij de reuzenslalom zal je 
met grotere bochten skiën en nog sneller gaan dan bij de slalom! Daarom gebruikt een skiër voor 
de reuzenslalom andere ski’s. Deze ski’s zijn langer en hebben een grotere radius dan ski’s van de 
slalom. Dat betekent dat de ski’s moeilijker draaien. 

Ook bij de reuzenslalom moet je twee keer naar beneden skiën. Er zijn helaas geen reuzenslalom 
wedstrijden in Nederland. Dat komt omdat je voor een reuzenslalom een berg van minstens 
200 meter hoog nodig hebt! Nederlandse wedstrijden voor de reuzenslalom worden in de 
Oostenrijkse bergen gehouden.

Super G: hoge snelheid met sprongen
Super-G staat voor super Giant slalom, een super reuzenslalom dus. Voor super-G wedstrijden 
heb je een nog veel hogere berg nodig. Deelnemers skiën hier nog sneller naar beneden, en ook de 
bochten zijn nog een stuk groter dan bij de reuzenslalom. Om het nog spectaculairder te maken 
zitten er sprongen in het parcours.

Afstand tot het volgende poortje: ongeveer 20-30 meter
Snelheid: 40-90 km/uur
Vanaf leeftijd: 6 jaar

Afstand tot het volgende poortje: ongeveer 30-55 meter
Snelheid: 80-120 km/uur
Vanaf leeftijd: 12 jaar
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Afdaling: het ‘koningsnummer’
De afdaling is het meest spectaculaire en oudste onderdeel van het alpineskiën, en 
wordt daarom ook het koningsnummer genoemd. De afstand tussen de poortjes 
is heel groot. Deelnemers skiën alleen van hele hoge bergen en kunnen daarbij een 
snelheid van 140 km/uur halen!

Parallelslalom: spectaculaire race
Bij de parallelslalom staan er twee dezelfde slaloms naast elkaar gestoken. Twee skiërs strijden 
naast elkaar wie het eerste de finish haalt. De startpoort gaat op hetzelfde moment open en 
degene die als eerste de finishlijn passeert heeft gewonnen. Voor iedereen is duidelijk te zien wie 
de winnaar is! In Nederland zijn er ook wedstrijden met een parallelslalom, namelijk de 2r@ce 
wedstrijden.

Afstand tot het volgende poortje: verschilt per berg
Snelheid: 90-165 km/uur
Vanaf leeftijd: 16 jaar

Afstand tot het volgende poortje: 4-13 meter
Snelheid: 30-65 km/uur
Vanaf leeftijd: 6 jaar
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Snowboarden
Ook bij het alpinesnowboarden is snelheid het belangrijkste. Bij alpinesnowboarden 
strijden de snowboarders parallel tegen elkaar. Dat betekent dat snowboarders 
naast elkaar en op hetzelfde moment starten. Er zijn hierbij twee dezelfde parcours 
naast elkaar gestoken. Degene die als eerste van de twee over de finishlijn komt heeft gewonnen 
en gaat door naar de volgende ronde. Uiteindelijk is er een finale waarin twee snowboarders tegen 
elkaar strijden en waarbij de winnaar als eerste over de finishlijn komt.

Er zijn verschillende soorten parcours. Een slalom en een reuzenslalom. De poortjes bij de 
slalom staan veel dichter bij elkaar, en ook is het parcours veel korter dan bij de reuzenslalom. 
Snowboarders gebruiken bij deze discipline harde schoenen en geen zachte schoenen, zoals bij 
het freestyle snowboarden. Deze harde schoenen lijken heel erg op skischoenen. 
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Freestyle 
Bij freestyle skiën en snowboarden is snelheid niet belangrijk. Het draait om techniek 
en creativiteit. De jury geeft jou een score en de tijdwaarneming is niet belangrijk. 
Freestyle betekent ‘vrije stijl’ en hierbij gaat het om de trucs en sprongen die je 
tijdens een afdaling maakt. Skiërs en snowboarders maken veel gebruik van schansen, boxes, rails, en 
een halfpipe. Dit zijn speciale dingen waarop je trucs kunt doen. Deze kan je in het funpark vinden. 

Funpark
Bijna elk skigebied heeft een funpark. Dit is een plek met veel schansen, rails en boxes, waar je 
trucjes op kan oefenen. Sommige funparks hebben ook een beginner gedeelte. Hier kan je heel 
goed oefenen met springen en trucjes. De schansen zijn een stuk kleiner en er zijn vooral boxes. 
Let in een funpark altijd goed op! In een funpark kan het gevaarlijk zijn, en daarom moet je altijd 
aan de regels voor het funpark houden.

Half pipe
Zoals de naam al zegt is dit een halve pijp, een soort kom, waarin skiërs en 
snowboarders trucjes kunnen doen. Zij skiën en snowboarden met veel 
snelheid de zijkant van de halfpipe omhoog waardoor ze een hoge 
sprong maken en precies op de steile zijkant landen. Hierdoor 
hebben ze veel snelheid om aan de andere kant van de 
halfpipe weer een hoge sprong te maken.

Rails en boxes
Een rails is een dunne stalen buis waar 
je overheen kan glijden. Rails zijn er in veel 
verschillende maten en vormen. Soms is 
een rails heel dun, maar soms dikker. En 
een rails kan een knik omhoog, omlaag of 
naar de zijkant hebben, maar kan ook één 
strakke lijn hebben. Boxes lijken veel op 
rails, alleen hebben boxes altijd een platte 
bovenkant. Hierdoor kan je er makkelijker 
op glijden. Een box is perfect om je eerste 
trucjes op te oefenen.

Rainbow
Een rainbow is een soort rail in de vorm van een regenboog. 
Deze rail komt vaak voor en heeft een kenmerkende vorm,  
daarom wordt deze rails rainbow genoemd.

Schans
Een schans wordt ook vaak kicker genoemd. Schansen zijn in verschillende maten. 
Je hebt hele kleine en kleine schansen om te oefenen, middelgrote schansen voor 
als je al beter bent, en hele grote schansen voor de topsporters.
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Trucs
In de freestyle sport worden veel trucs gedaan. Trucs zijn meestal een draai in 
combinatie met een grab. Bij een grab wordt de ski of het snowboard ergens 
vastgepakt. Hieronder staat een overzicht met een aantal veel gebruikte trucs. Ze 
staan van makkelijk tot moeilijk te leren. En er is ook een afbeelding te zien met de verschillende grabs.

Verschillende onderdelen
Bij wedstrijden in de freestyle sport is er een verschil tussen de onderdelen ‘big air’, ‘slopestyle’, 
‘rail’ en ‘halfpipe’. Bij elk onderdeel worden de deelnemers door een jury beoordeeld. De jury kijkt 
naar de moeilijkheid van de truc, naar de uitvoering van de truc, de creativiteit van de deelnemer 
en naar hoe vloeiend alles is uitgevoerd. Bij de flow kijkt de jury naar hoe vloeiend de trucs op 
elkaar volgen, en of de run niet onderbroken wordt.

Big air zijn grote schansen waar de snowboarders en skiërs sprongen met een truc laten zien. 
Hoe moeilijker de truc, en hoe mooier de uitvoering, hoe hoger het resultaat! Bij slopestyle is het een 
combinatie tussen sprongen en trucs op een box of rail. Skiërs en snowboarders mogen hun 
eigen route door het snowpark kiezen en trucs uitvoeren op de schansen, boxes en rails. Bij het 
onderdeel rail voeren deelnemers trucs uit op een ‘rail’. Ze mogen dus niet gebruik maken van de 
schansen. Ook hier geldt hoe moeilijker de truc, en hoe mooier de uitvoering, hoe hoger het resultaat! 
En bij het onderdeel halfpipe doen deelnemers sprongen en trucs terwijl ze via de zijkanten van 
een halve pijp omhoog skiën of boarden. Door goed gebruik te maken van de halve pijp houden 
ze veel snelheid en komen ze hoog in de lucht. Hierdoor kunnen ze hun truc goed uitvoeren.
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Het laatste onderdeel dat onder freestyle valt is ‘moguls’. Hierbij skiën deelnemers 
een buckelpiste naar beneden. Dat is een piste met allemaal hobbels die netjes 
onder en naast elkaar liggen. Verder zijn er twee schansen op de piste waar 
deelnemers overheen springen en vervolgens een truc uitvoeren. Het doel is om zo 
snel mogelijk de piste naar beneden te skiën, zo mooi mogelijk, en de truc goed uit te voeren. 
Hoe beter je dat alles doet, des te meer punten je krijgt.

Ski- en snowboardcross
Bij de skicross en snowboardcross wordt een parcours uitgezet waar je over heuvels, hoge 
bochten, sprongen en rollers moet skiën of snowboarden. Je start met vier deelnemers tegelijk 
en degene die als eerste over de finish komt heeft gewonnen. Ook in deze wintersport, net als het 
alpinesnowboarden, is er een knock-out systeem. Dat betekent dat er meerdere rondes gehouden 
worden, en de beste twee doorgaan naar de volgende ronde. Totdat je in de finale komt. Een 
knock-out systeem is heel spannend. De skicross en snowboardcross zien er spectaculair uit en 
is heel gaaf om te doen!
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De andere noordse discipline is 
biatlon. Biatlon is bijna hetzelfde 
als langlaufen, alleen heb je dan 
ook een geweer op je rug. Met dat 
geweer moet je proberen iedere 
ronde vijf schiet schijven om te 
schieten. Elke keer dat je mist 
moet je een strafronde langlaufen 
of krijg je een tijdstraf. Dat verschilt 
per wedstrijd. Daarnaast heb je 
rondes waarbij je staand moet 
schieten en rondes waarbij 
je liggend moet schieten. In 
Nederland kan je ook langlaufen!

Noordse disciplines
De noordse disciplines zijn twee wintersporten  
die je misschien al kent onder de naam langlaufen  
en biatlon. Langlaufen doe je op hele smalle en  
lichte ski’s, met hele lange stokken. Je moet zo snel 
mogelijk een parcours afleggen. Dit parcours gaat  
over een heuvelachtig landschap. Langlaufen kan op  
twee manieren. Je hebt de vrije stijl en de klassieke stijl.

De vrije stijl lijkt op schaatsen op ski’s. 
Je mag zijwaarts afzetten met je ski’s. 
Ook mag je een V-vorm maken met je 
ski’s. Hierdoor kan je met meer snel- 
heid langlaufen. Bij de klassieke stijl 
moet je de punten van je ski’s altijd 
naar voren houden. Je mag niet zij- 
waarts afzetten, maar alleen naar  
achteren. Hierdoor volg je altijd  
een klein spoor met twee ski’s. Om  
de klassieke stijl te doen kun je 
gebruik maken van speciale ski’s  
met kleine schubben onder de  
voet zodat je extra grip hebt.
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Schansspringen
Bij schansspringen spring je van een schans af en vlieg je tientallen meters door 
de lucht! Het doel is om zo ver mogelijk te springen. Je hebt speciale, hele lange 
ski’s. Schansspringen in Nederland kan niet. In Duitsland of Oostenrijk kan je wel 
schansspringen. Ook in de zomer.

Freeriden
Freeriden is een nieuwe wintersport en is de laatste jaren heel populair geworden. Freeriden betekent 
“vrij rijden”. Bij freeriden ga je naast de pistes en buiten het skigebied naar beneden. Dit kan heel 
gevaarlijk zijn omdat niemand je kan redden als je valt. Ook kunnen freeriders in een lawine terecht 
komen. Een lawine is heel veel sneeuw dat in één keer de helling naar beneden glijdt. Als je deze 
sport wilt doen moet je speciale spullen hebben als er een lawine komt. Ook heb je veel kennis en 
ervaring nodig. Daarom raadt de Nederlandse Ski Vereniging aan om dit niet op jonge leeftijd te doen.
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Paraskiën en parasnowboarden
Ook als je een beperking hebt kun je skiën of snowboarden! Dat laten de paraskiërs 
en parasnowboarders zien. Als je bijvoorbeeld in een rolstoel zit, één been hebt, 
of je benen niet goed kan gebruiken, dan kan je alsnog skiën of snowboarden! 
Je kan in een zitski naar beneden skiën. Ook als je een beperking hebt aan je 
armen, of je ziet niet goed, kun je nog skiën of snowboarden. Bijvoorbeeld 
met behulp van een gids die zegt waar jij naartoe moet skiën. 
Hieronder zie je de verschillende categorieën waar skiërs en 
snowboarders met een beperking aan wedstrijden meedoen.

Zittend
In deze categorie gaan alle deelnemers in een zitski naar beneden. 
De zitski is een soort rolstoel die op één ski glijdt. Het is heel lastig 
om hierin gecontroleerd naar beneden te gaan.

Eén been
In deze categorie kunnen alle deelnemers op slechts één ski 
naar beneden. Ze skiën hetzelfde parcours naar beneden 
als de deelnemers in de andere categorieën, alleen 
doen ze dit op één ski en met één been.

Bovenlichaam
In deze categorie hebben deelnemers een beperking in hun 
bovenlichaam. Deze beperkingen verschillen per persoon. 
Aan het einde van de race krijgen deelnemers extra tijd opgeteld af  hankelijk van de beperking. 
Deze extra tijd is afhankelijk van in hoeverre de beperking jouwprestatie beïnvloedt.

Onderlichaam
In deze categorie hebben deelnemers een beperking in hun onderlichaam. Deze beperkingen 
verschillen per persoon. Aan het einde van de race krijgen deelnemers extra tijd opgeteld af-
hankelijk van de beperking. Deze extra tijd is afhankelijk van in hoeverre de beperking jouw 
prestatie beïnvloedt.

Visueel
In deze categorie hebben deelnemers een visuele beperking. Dat betekent dat ze niet goed kunnen 
zien. Ook hier kunnen sommige deelnemers slechter zien dan andere deelnemers. Daarom wordt deze 
categorie onderverdeeld in sub-categorieën afhankelijk van hoe goed iemand kan zien.
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Telemarken
Eind vorige eeuw werd in de Noorse provincie Telemark een techniek ontwikkeld 
waardoor men, met de latten ondergebonden, niet alleen rechtuit hoefde te gaan 
maar ook bochten kon maken. De eerste binding werd daar gemaakt, een gevlochten 
koord dat ervoor zorgde dat de voet niet alleen aan de voorkant, maar ook aan de achterkant aan 
de ski bevestigd werd. Het telemarken, de voorloper van het moderne alpineskiën, was geboren.  
In de 19e eeuw werd het alpineskiën steeds verder ontwikkeld vanuit het telemarken.

De telemarktechniek kenmerkt zich door de zeer elegante en vloeiende wijze van afdalen, waarbij 
je ver door één knie zakt. Doordat alleen de neus van de schoen vastzit, kan voor het inzetten 
van een bocht één van de ski’s naar voren worden geschoven, waarna in een geknielde positie 
de bocht wordt afgemaakt. Door de overweldigende aandacht voor het alpineskiën werd het 
telemarken echter bijna vergeten. 

Rolskiën
Rolskiën is in eerste instantie ontstaan als training voor wedstrijdlanglaufers. Zij zochten gedurende 
de sneeuwloze maanden een manier om te trainen voor het langlaufen. In de jaren 70 werden de 
eerste rolskiwedstrijden georganiseerd. Alle rolski’s hadden toen één wiel aan de voorkant en twee 
wielen aan de achterkant, met daartussen een metalen frame van 70 tot 100 centimeter lang.

Net als bij het langlaufen kent rolskiën twee technieken: de klassieke en de skate- techniek. De 
beweging bij de klassieke techniek is hetzelfde als bij langlaufen. De skate-techniek is, net als bij 
langlauf, sterk in opkomst. Bij deze techniek worden de rolski’s in een schaatspas neergezet. Door 
de skate-techniek is de snelheid de laatste jaren sterk toegenomen, er kunnen snelheden worden 
bereikt van meer dan 40 kilometer per uur. Bij deze snelheden worden de stokken niet meer gebruikt.
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1. Houd rekening met anderen
Iedere skiër of snowboarder moet zich zo gedragen, dat hij anderen niet in gevaar 
brengt of schade toebrengt.

3. Kies een veilig spoor
Wanneer een skiër of snowboarder een ander van achteren nadert, moet hij zijn spoor zo 
kiezen dat hij een voor hem bewegende skiër of snowboarder niet in gevaar brengt.

5. Haal voorzichtig in
Inhalen is toegestaan van boven of beneden, van links of rechts, maar uitsluitend op een afstand 
die de gepasseerde skiër of snowboarder voldoende ruimte laat voor al zijn bewegingen.

7. Loop langs de kant van de piste
Een klimmende skiër of snowboarder mag alleen de zijkant van de piste gebruiken. 
Hetzelfde geldt voor een skiër of snowboarder die te voet afdaalt.

9. Verleen hulp bij ongelukken
Bij ongelukken is iedere skiër of snowboarder verplicht hulp te bieden.

2. Beheers je snelheid
Iedere skiër of snowboarder moet zijn snelheid en wijze van bewegen aanpassen aan zijn 
eigen capaciteiten, de toestand van de piste, de sneeuw- en weergesteldheid en de 
aanwezigheid van andere wintersporters op de piste.

4. Kijk uit bij oversteken en invoegen
Een skiër of snowboarder die zich (weer) op de piste wil begeven, een piste wil kruisen, of tegen 
de helling op wil bewegen, moet opletten dat hij zichzelf of anderen daarbij niet in gevaar brengt.

6. Sta niet zomaar stil op de piste
Sta niet zonder noodzaak stil op nauwe of onoverzichtelijke gedeelten van de afdaling. Wil je 
stilstaan, doe dit dan aan de rand van de piste op een plek waar je jezelf en anderen niet in 
gevaar brengt.

8. Houd je aan de borden
Iedere skiër of snowboarder moet zich aan de pistemarkeringen en waarschuwingstekens houden.

10. Legitimatie verplicht
Iedere skiër of snowboarder moet bij ongevallen zijn persoonsgegevens bekend kunnen maken 
door middel van een legitimatiebewijs.

PISTEREGELSPISTEREGELS
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WINTERSPORT IN NEDERLANDWINTERSPORT IN NEDERLAND
Wintersport in Nederland? Ook voor kinderen? Jazeker! In Nederland kun je heel 
goed leren wintersporten. Dan zul je denken: ‘Maar in Nederland zijn toch helemaal 
geen bergen?’ Dat klopt! Toch zijn er in Nederland zo’n 140 plaatsen en verenigingen waar je kunt 
wintersporten. Hiervoor zijn er drie verschillende soorten banen ontwikkeld waarop geskied, 
gesnowboard of gelanglauft kan worden.

Indoor sneeuwbaan
In Nederland zijn er zeven indoor sneeuwhallen met kunstsneeuw. Deze schuin gebouwde banen 
lijken heel erg op het wintersporten in de bergen. Er wordt gebruik gemaakt van kunstmatige 
sneeuw, deze sneeuw lijkt op de echte sneeuw en wordt door machines gemaakt. In de grote 
hallen is het ongeveer -5 graden Celsius zodat de sneeuw niet kan smelten. Er zijn pistes voor goede 
skiërs maar ook voor beginners. En er is zelfs een kinderpiste! In een indoor skihal zijn ook sleepjes- 
en stoeltjesliften.

Indoor rolbaan 
Op een indoor rolbaan ski of snowboard je op een bewegende rolband. 
Deze rolband is een soort tapijt die onder je door rolt terwijl je op dezelfde 
plek blijft. Hierdoor kun je oneindig bochten blijven maken. Op de rolbaan 
kan je heel goed aan je skitechniek werken. Je kan jezelf in 
een spiegel zien skiën en je kan zoveel bochtjes 
maken als je zelf wilt! In Nederland zijn er 60 
plaatsen waar je op een rolbaan kunt skiën, 
dus altijd iets bij jou in de buurt.
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Borstelbaan
Een borstelbaan is een 

helling waarop speciale matten liggen. 
Sommige matten worden nat gemaakt 

en hierdoor kun je er goed naar beneden 
glijden. Andere matten hebben hele fijne 
haartjes en worden daarom niet nat gemaakt. 
Op een borstelbaan kan je heel goed leren 
skiën. Er zijn pistes voor kinderen die goed 
kunnen skiën. En ook voor kinderen die  
beginnen met skiën. Je kunt ook meedoen 

aan skiklasjes, hier leer je samen met je 
vriendjes skiën! In Nederland zijn er 14 banen 

waar je het hele jaar door op kunt skiën, snow-
boarden of langlaufen. De langste piste is  

zelfs 225 meter!

Langlaufbaan
Een langlaufbaan is ook een borstelbaan. Hier kun je leren langlaufen. Op langlaufbanen liggen 

ook matten waar je met ski’s overheen kan glijden. Alleen de langlaufbaan is een rondje 
en geen helling. Meestal ligt er ook een heuveltje op de baan, dus dan mag je nog een 

stukje omhoog langlaufen en omlaag glijden.
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WINTERSPORTMATERIAALWINTERSPORTMATERIAAL
Voor wintersport heb je natuurlijk materiaal nodig. Het materiaal dat je nodig hebt 
is afhankelijk van welke wintersport je wilt doen. Daarnaast zijn er nog meer 
verschillen, we leggen ze hieronder uit.

Verschillende ski’s
Elke ski heeft een belag, dat is de zwarte onderkant van een ski. Alle ski’s hebben ook een staalkant, 
die zorgt ervoor dat je goede bochten in de sneeuw kunt ‘snijden’. Daarnaast zijn er veel verschillen 
tussen de ski’s. Ski’s hebben verschillende vormen, lengtes en stijfheid. De ski die je gebruikt hangt 
af van welk terrein en welke discipline je wilt skiën. Binnen de verschillende skidisciplines zijn er ook 
verschillende soorten ski’s. Zo heb je allmountain, race, freestyle en freeride ski’s. Lees hieronder alle 
verschillen!

Park

Piste

Allmountain

Freeride
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Tail TipSmal onder de voet
70-80 mm

Piste ski’s
De meeste skiërs hebben een piste ski. Van de pisteski worden veel verschillende 
modellen gemaakt. Ieder jaar brengt een skimerk meerdere modellen uit die allemaal 
een kleine beetje verschillen. Deze modellen zijn grofweg in drie categorieën in te 
delen. Er zijn comfort ski’s, sport ski’s en top ski’s. De comfort ski’s zijn meestal iets lichter en een 
stuk goedkoper dan andere ski’s. Ook zijn deze ski’s goed om mee te rutschen en heel makkelijk 
om mee te skiën. Comfort ski’s zijn voor de beginnende skiër.

Sport ski’s zijn er in meerdere modellen. Deze ski is bedoeld voor de iets betere skiër. De ski’s zijn 
iets zwaarder en stijver dan de comfort ski’s. Hierdoor heb je meer grip. Sport ski’s zijn ideaal als jij 
wilt leren carven.

En dan heb je nog de top ski’s. Deze ski’s zijn bedoeld voor de goede skiër die al kan carven.  
Het zijn de duurste ski’s en een stuk stijver dan andere modellen. Hierdoor hebben ze hele goede grip 
maar zijn ze moeilijker te draaien. Het is dus niet heel makkelijk om op deze ski te skiën en daarom 
moet je al een goede skiër zijn. De top ski’s lijken vaak al op echte race ski’s. 

Allmountain ski’s
Het belangrijkste verschil tussen een piste ski en een allmountain ski is de breedte. Een 
allmountian ski is bedoeld om te gebruiken zowel op als naast de piste. Om ervoor te zorgen dat 
je er naast de piste ook nog goed mee kan skiën is het belangrijk dat de ski iets breder is zodat die 
iets makkelijk op de sneeuw blijft drijven. Als je 90% van je tijd op de piste skiet dan is het handig 
om een piste ski te nemen. Als je iets vaker buiten de piste gaat dan kan een allmountain ski juist 
weer heel handig zijn.

Tail Gerockerde tipRelatief breed onder de voet
80-100 mm

Freestyle ski’s
Freestyle ski’s worden gebruikt door skiërs die graag trucjes doen, over schansen springen, en 
gebruik maken van obstakels in het funpark. Deze ski’s worden ook wel twintips genoemd, dat 
komt omdat de voorkant precies hetzelfde is als de achterkant. De binding staat meestal precies in 
het midden gemonteerd. Hierdoor kan een freestyle skiër makkelijk achteruit skiën (switch) en 
makkelijker trucjes doen.
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Race ski’s
De raceski gaat sneller dan alle andere ski’s omdat deze ski ideaal gebouwd is om 
op hoge snelheden mee te carven. De ski is heel stijf, hierdoor kan de ski niet makkelijk 
buigen. Dat zorgt ervoor dat je heel veel grip hebt, maar ook dat de ski heel moeilijk 
is om te draaien. Deze ski’s zijn vaak ook heel zwaar.

Race ski’s zijn specifiek bedoeld voor wedstrijdskiërs. Daarom zul je de ski niet vaak tegenkomen 
bij normale skiërs. En dat is niet gek, want een raceski is voor de gemiddelde skiër heel lastig om 
op te skiën. Voor wedstrijden zijn er zelfs regels waar de ski aan moet voldoen. Dit verschilt per 
skidiscipline.

Freeride ski’s
Freeride ski’s zijn speciaal voor skiërs die veel off-piste skiën. Deze ski’s zijn veel breder onder de 
binding. Daardoor blijven ze veel makkelijker op de sneeuw drijven. Dat is heel erg handig als je in 
de verse sneeuw buiten de piste naar beneden gaat. Deze ski’s zijn meestal ook een stuk langer 
dan andere ski’s.

Skitoer ski’s
Skitoer ski’s zijn heel speciaal. Of beter gezegd; de binding is heel speciaal. Met deze binding kan 
je namelijk omhoog lopen. De achterkant van de binding kan je losmaken waardoor de hak om-
hoog kan bewegen, of je maakt je skischoen alleen aan de voorkant vast waardoor je ook met je 
hak omhoog kan bewegen. Daarvoor heb je natuurlijk wel een speciale binding nodig.

Skiërs die graag willen toerskiën lopen meestal buiten de piste een berg omhoog. Dit doen ze met 
speciale bindingen, maar ook met speciale vellen onder hun ski’s. Deze vellen hebben haartjes die 
in de ene richting glijden maar in de andere richting juist tegenwerken. Daarnaast hebben ze vaak 
ski’s die iets breder zijn dan de normale pisteski’s, maar smaller dan de freeride ski’s. Aangezien 
toer skiërs omhoog lopen is het belangrijk dat ze niet teveel gewicht meenemen, daarom zijn toerski’s 
vaak heel licht.

Park

Park

Piste

Piste

Tiefschnee

Tiefschnee

Freeride

Freeride
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Verschillende snowboards
Op het snowboard zijn twee bindingen vastgeschroefd waarmee je je snowboard-
schoenen vastmaakt aan je board. De voorkant van een snowboard wordt de ‘nose’ 
genoemd en de achterkant de ‘tail’. Rondom heeft het board een staalkant die ervoor 
zorgt dat je goede bochten in de sneeuw kunt ‘snijden’. Het belag van je board (de onderkant) is 
het gedeelte waarop je glijdt. Net als bij skiën heb je ook bij snowboarden verschillende soorten 
boards voor de verschillende disciplines.

Flat

Camber

Rocker
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Asym 
Directional

Twin Directional 

Allmountain snowboard
Het allmountain snowboard zie je het meest op de piste en kan overal voor worden 
gebruikt. Het board is redelijk tot zeer flexibel. De bindingen staan meestal gecentreerd 
op het board waardoor de nose en tail van dit board ongeveer even lang zijn.

Raceboard
Het raceboard is een heel stijf board. Hierdoor reageert het board erg direct en blijft het ook 
op hoge snelheden stabiel. Om de stijfheid te bewaren draagt de snowboarder bij dit board 
zogenaamde ‘hardboots’, ofwel een soort skischoenen voor op een snowboard. Dit materiaal 
wordt gebruikt door alpinesnowboarders. Hierbinnen vallen de wedstrijddisciplines slalom, 
reuzenslalom, parallelslalom en parallelreuzenslalom.

Freestyle snowboard
Een freestyle board is geschikt voor het funpark en met name bedoeld om sprongen en trucs mee 
te doen. Het board is vaak korter, breder en flexibeler dan een allmountain board. Qua lengte komt 
het snowboard gemiddeld tussen je sleutelbeen en kin.

Freeride snowboard
Een freeride board is speciaal gemaakt om off-piste mee te snowboarden in de poedersneeuw.  
Dit board verschilt qua vorm niet veel van een allmountain board maar is minder flexibel, wat 
breder en heeft een langere nose dan tail waardoor je wat verder achterop het board staat en  
beter op de poedersneeuw blijft ‘drijven’.
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Skischoenen
Bij skischoenen is het vooral belangrijk dat je de juiste maat kiest, een schoen die 
goed aansluit op je voet, en een schoen met de juiste stijfheid. Hieronder een aantal 
dingen waarop je kan letten bij skischoenen.

De juiste maat is belangrijk. Je wilt niet te grote skischoenen hebben waardoor je met je voet in de 
schoen kan bewegen, maar je wilt ook niet te kleine skischoenen hebben waardoor je tenen pijn 
gaan doen. Hoe weet je dan wat de juiste maat is? Als je rechtop in de skischoen staat dan moeten 
je tenen de voorkant van de skischoen raken. En als je in de skihouding met je knieën naar voren 
staat dan moet je de tenen vrij kunnen bewegen.

De skischoen moet goed aansluiten op je voet, maar je voet moet niet afgekneld worden. Daarom 
is het belangrijk om de schnallen normaal dicht te doen, zonder deze heel strak met veel kracht 
dicht te doen. Je voet moet ook niet los zitten in de schoen, dan is de schoen te groot, of moet je 
de schnallen iets strakker doen.

De flex waarde van een skischoen geeft aan hoe stijf een skischoen is. 
Deze waarde verschilt per merk, maar hoe lager het getal, hoe flexibeler 
is de schoen. De flex waarde verschilt van ongeveer 40 tot en met 150. 
Ben jij een hele goede skiër met veel kracht? Of weeg je veel? Dan heb je 
een hogere flex nodig. Als jij niet zo heel sterk bent, klein bent, of nog niet 
zo goed, dan heb je een lagere flex nodig. Over het algemeen kan gezegd 
worden dat een lagere flex ook een comfortabele schoen is.

Snowboardschoenen
Snowboardschoenen zijn over het algemeen iets makkelijker 
dan skischoenen. Toch moet je ook hier goed opletten. Je 
hebt harde snowboardschoenen, die heel erg lijken op 
skischoenen, en je hebt zachte snowboardschoenen. 
De harde snowboardschoenen worden alleen gebruikt 
in combinatie met een race board. De meest gebruikte 
snowboardschoenen zijn de zachte. 

De pasvorm is belangrijk bij een snowboardschoen. Elke voet is uniek, sommige voeten zijn  
breder en andere voeten zijn smaller. Let daarom erop dat je voet goed aansluit in de schoen.  
Je voet moet niet afgekneld worden, maar je moet je voet ook niet kunnen bewegen.

Verder zijn er verschillende sluitingssystemen van snowboardschoenen. Je hebt een sluiting met 
veters, een ‘speed lace’ systeem en een boa systeem. Een sluiting met veters kan je het beste 
op je voet laten aansluiten, alleen kost wat meer kracht om goed aan te trekken. Een speed lace 
systeem is heel snel en gemakkelijk aan te trekken en komen in de buurt van de veter sluiting. 
Het boa systeem, een soort knop waarmee je de sluiting aandraait is vooral heel gemakkelijk om 
aan te trekken, alleen sluit iets minder goed om je voet aan.
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Langlaufmateriaal
Langlaufski’s zijn langer, smaller, lichter en goedkoper dan gewone ski’s. Voor de 
klassieke techniek zijn je ski’s iets langer dan jezelf en moeten ze een spanning 
hebben die is afgestemd op je lichaamsgewicht. Voor de skatetechniek zijn ze over 
het algemeen iets korter. Voor de klassieke techniek heb je schubbenski’s of stijgwax nodig zodat 
je kunt afzetten. Met skating heb je dat niet nodig omdat je zijwaarts afzet. Voor beide typen ski’s 
moeten de glijzones met glijwax behandeld worden.

Stokken
Alpineskiërs gebruiken hun stokken voornamelijk voor de balans en het maken van bochten. 
Langlaufers gebruiken hun stokken voornamelijk om zich voort te bewegen en af te zetten. Met 
langlaufen gebruik je lange stokken van aluminium of glasvezel. Voor de klassieke techniek worden 
stokken gebruikt met een lengte tot de schouders en bij de skate-techniek tot de kin.

Schoenen
Langlaufschoenen zijn een stuk soepeler dan skischoenen. Ze lijken wel een beetje op stevige en 
warme hardloopschoenen. Ze zitten alleen bij de teen aan je ski vast, net als klapschaatsen, zodat 
je goed kunt afzetten. Voor de skate-techniek gebruik je hoge schoenen tot over je enkels.

Overig materiaal
Tot slot is het belangrijk om beschermende materialen te dragen. Dan hebben we het natuurlijk over 
een helm, skibril en handschoenen. Deze materialen zijn essentieel om je goed te beschermen bij 
een val, maar ook tegen kou en zonneschijn. Verder is kleding belangrijk. Hierbij wordt het laagjes 
systeem gebruikt. Dat betekent dat je meerdere lagen kleding draagt. De eerste laag is belangrijk 
om de lichaams temperatuur te reguleren, bij kou om je lichaam warm te houden en bij warmte om 
je zweet af te voeren. De tweede laag wordt de isolerende laag genoemd. Dat is een fleece of een 
trui. Je kan hierin variëren afhankelijk van de temperatuur. De laatste laag is de beschermende 
laag, dat is meestal een jas. De jas beschermt je tegen de temperatuur waardoor je het niet te 
koud of warm krijgt.
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