
  

 

Backcountry  
freeride en Tourski stage 

 

 
 (gevorderden - niet vergletsjerd terrein) 

 
 
BEGELEIDERS: 
Rik De Clercq  Rik.De.Clercq1@pandora.be    
tel. 0486.13.44.00 
Dirk Van Daele dirk.vanda@gmail.com  
tel. 0478.95.95.13 
 
PERIODE:   
Begin zaterdag(avond) 6/03/2021 
Einde zondagochtend 14/03/2021 
(7 stagedagen, 8 overnachtingen) 
 
PLAATS:  

 Andermatt-Hospental, gekend mekka voor freeriders en 
tourskiërs met immens veel mogelijkheden 

 De Jugendherberge is onze uitvalsbasis. Een toffe chalet in 
traditionele stijl. We slapen in gemeenschappelijke kamers. 
Half-pension.  



  

STAGEBESCHRIJVING: 

 Combinatie van freeride en toerski voor afdaling 
georiënteerde goede skiërs / splitboarders die al zelfstandig 
freeride ervaring hebben en een stap verder wil zetten in 
backcountry skiën. 

 
STAGEPROGRAMMA:  

 Samen volop genieten van het skiën!  

 We leggen de nadruk op risicobeheersing: toegepaste 
lawinekunde, keuze van de tochten, tochtvoorbereiding, 
oriëntatie, beslissingen nemen in het terrein, 
….overeenkomstig de KBF leerlijn . 

 We kiezen mooie afdalingen die ver van de klassieke 
freeride afdalingen verwijderd liggen. We nemen liften maar 
we zullen ook zelf een beperkt aantal hoogtemeters per dag 
stijgen (400 à 600m, eventueel meer). 

 
DEELNAMEVOORWAARDEN: 

 KBF-lid zijn 

 Skiniveau: vlot zwarte pistes skiën, ook in slechte 
sneeuwcondities. Relatief vlot en zonder te vallen off-piste 
terrein met secties van 40° kunnen afdalen.  

 Splitboarders zijn welkom. Hou er rekening mee dat 
sommige valleien lang en vlak uitlopen.  

 Een goede fysieke conditie (op een rustig tempo op  
1 dag 800 hoogtemeters kunnen overbruggen). 

 Reeds een lawine-clinic (of beginner toerski stage) gevolgd 
hebben. Indien niet, bereid zijn een lawine-clinic te volgen bij 
Alpigo of elders (aanbod zie KBF website). 

 
UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM:  Zondag  29 December 
2020 



  

 
VOORBEREIDINGSMOMENTEN: 

 Contactavond in indoor skipiste (ski uurtje, praktische 
vragen, materiaal, ...), of outdoor activiteit. 

 Datum in overleg met deelnemers. 
 
PRIJS:  
Bij 8 deelnemers: 308€ pp (max.aantal) 
Bij 7 deelnemers: 352€ pp  
Bij 6 deelnemers: 411€ pp  
Bij 5 deelnemers: 493€ pp (min.aantal) 
 

Inbegrepen:  

 Organisatie en begeleiding door gediplomeerde stageleiders 
 
 

Niet  inbegrepen:  

 Transport (probeer zoveel mogelijk samen te rijden) 

 Verblijf half pension in Jugendherberge (+/-53 CHF per dag)  

 Consumpties in de herberg 

 Liftpassen (+/-200 € meestal nemen we enkele ritten) 

 Annuleringsverzekering, materiaal, persoonlijke uitgaven 
 
 
 
 

 



  

 

 

 

 


