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Een positief en veelbelovend 
seizoen 2021-2022

Hoe zullen we morgen skiën 
en in welke bergen?

Ten dienste van de vrouwen 
en mannen van esf                7

Voorwoord
Het mooie seizoen 2021-2022 bewees dat de honger naar skiën, 
sneeuw en bergen nog even groot is. De ski-instructeurs en 
-instructrices van esf juichten enthousiast de liefde voor onze 
massieven toe, zowel bij Fransen als bij buitenlanders. Tal van 
signalen tonen aan dat het verlangen om het gebergte te beleven, 
groot blijft en dat de bergen over alle troeven beschikken voor de 
toekomst.

Vastbesloten om samen te werken voor onze skigebieden en onze 
toekomst, maar ook met veel plezier en trots vat ik mijn nieuwe 
mandaat als voorzitter van het Syndicat National des Moniteurs du 
Ski Français aan.
 
De komende vier jaar zullen we ons blijven inzetten voor ons 
kostbare milieu en de bergmassieven, met bijzondere aandacht voor 
het behoud van onze rijkdommen, de bescherming van onze 
gebieden en de bewustmaking van alle belanghebbenden. Het 
Syndicat National des Moniteurs du Ski Français stelde een 
stappenplan op met concrete handelingen die erop gericht zijn onze 
ecologische voetafdruk te verkleinen. Hoewel dit al jaren in onze 
MVO-aanpak is verankerd, is het onze plicht om al onze bezoekers 
nog meer te sensibiliseren.

Ik ben vastbesloten om mij volledig ten dienste te stellen van het 
beroep. Onze kracht en onze reputatie zijn ontstaan uit het collectief 
en uit onze waarden, die door ieder van de 17 000 ski-instructeurs 
worden gedeeld. Als eerste ambassadeurs van hun skigebied 
verdedigen de instructeurs en het SNMSF met groeiende 
gedrevenheid hun knowhow, hun diploma en deze unieke sector.
Meer dan ooit staan wij, het Syndicat National des Moniteurs du Ski 
Français en esf, paraat om de uitdagingen van het gebergte aan te 
pakken en op te komen voor onze overtuigingen. We zijn dan ook 
vastbesloten ons te blijven inzetten voor de bergen, voor alle mensen 
die eraan verknocht zijn en voor zij die er wonen.

Éric Brèche, voorzitter van het Syndicat National des 
Moniteurs du Ski Français 
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Een positief 
en

seizoen 2021-2022veelbelovend
Het seizoen 2021-2022 stond in 
het teken van het grote 
weerzien en van gedeeld plezier 
na twee bijzondere jaren. De 
liefde van de Fransen voor het 
skiën en voor alle wintersporten 
bleek niet aangetast te zijn. Alle 
esf-instructeurs en 
-instructrices werden beloond 
voor hun inspanningen, en dat 
geldt ook voor alle anderen die 
zich inzetten om de liefhebbers 
van het gebergte zo goed 
mogelijk te ontvangen.

Het seizoen 2021-2022 
in een notendop: 

 OMZET
  T.O.V. N-1

               

NIEUWE 
INSTRUCTEURS

OPRICHTING VAN HET TEAM

INVOERING VAN DE WHITE 
CHALLENGE

WEDSTRIJDEN MET IN 
TOTAAL 

7 000 
DEELNEMERS

VAN DE ESF-KLANTEN 
VOLGT LESSEN OM 
BETER TE WORDEN

527 

75% 
+ 10%
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*  Enquête in januari 2022 door g2a consulting 
uitgevoerd bij 3 000 instructeurs 

Esf en het SNMSF streven naar voortdurende verbetering en 
blijven hieraan werken. Ononderbroken denken ze na over hoe 
zij op hun eigen manier kunnen bijdragen tot de bescherming 
van ons milieu, en hoe ze op toekomstige maatschappelijke en 
klimaatveranderingen kunnen inspelen. Hoe? Door een 
dynamiek op gang te brengen en zich te vernieuwen, uiteraard 
met de steun en de inbreng van de duizenden ski-instructeurs 
en instructrices van wie ze al bijna 80 jaar de belangen 
verdedigen.M

Mobiliteitsactie
Samen met Carbone 4 lanceerde het SNMSF in 2021 voor alle 
instructeurs en instructrices een mobiliteitsactie om een beter 
zicht te krijgen op de koolstofbalans van de esf-instructeurs en 
-instructrices. Doel: nadenken over oplossingen voor een 
milieuvriendelijkere mobiliteit, initiatieven voor esf-instructeurs 
opzetten en de klanten aanmoedigen om hun voetafdruk te 
verkleinen wanneer ze naar het skistation komen. Het 
stappenplan stelt hefbomen voor zoals ecorijden, kortere 
afstanden, carpooling, openbaar vervoer en koolstofarme 
voertuigen.

Hoe zullen we

skiën en
in welke bergen ?

morgen
Het streven naar 
uitmuntendheid zit 
in het DNA van het 
Syndicat National 
des Moniteurs du Ski 
Français. Onze 
maatschappij 
verandert snel en de 
esf-skischolen 
hebben steeds meer 
oog voor de 
behoeften van de 
instructeurs en hun 
klanten wat het 
leren skiën en de 
begeleiding in de 
bergen betreft.

De esf-instructeurs delen 
de wil van de esf-scholen 
om de ecologische 
voetafdruk te verkleinen:   

 •  92 % van hen steunt 
trouwens de door het 
syndicaat voorgestelde 
mobiliteitsactie

•  56 % is bereid aan 
carpooling te doen 

•  41 % wil het openbaar 
vervoer gebruiken en

•  66 % heeft zijn 
gewoontes al in gunstige 
zin veranderd met het 
oog op duurzame 
ontwikkeling.*

Onderzoek
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skiën en
in welke bergen ?

morgen
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Op 21 mei 2021 verzamelden
 en sorteerden ruim 140 personen 
op die manier 495 kg afval
 in Val Cenis. 

De actie «Le dernier planté 
de bâton» 
De actie «Le dernier planté de bâton» is een mooi 
voorbeeld van de overtuigingen die al meer dan tien jaar in 
de filosofie van het syndicaat verankerd zijn: die dag nemen 
instructeurs en instructrices, maar ook heel wat vrijwilligers 
en een maximum aan andere belanghebbenden deel aan dit 
ecologische burgerinitiatief. 

Samen doorkruisen ze alle skigebieden om het eventuele 
laatste afval op te ruimen. 

Deze actie, die al verschillende decennia is ingeburgerd, 
evolueerde recent met de doorgedreven en deskundige 
begeleiding door de Mountain Riders, een vereniging voor 
educatie in ecologische transitie, en de deelname aan haar 
programma ‘Montagne Zéro Déchet’ (bergen zonder afval). 
Dat heeft als doel het zwerfvuil in de bergen aan de bron te 
verminderen door bewustmaking, inzameling en 
karakterisatie. 

Het initiatief getuigt van engagement en solidariteit, die 
ook centraal staan in andere succesvolle concrete acties. 

Les chiffres
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Zo werd in 2022 de 1e 
kaars uitgeblazen van 
Enfance et Montagne, 
een door esf in het 
leven geroepen 
dotatiefonds, bestemd 
voor educatie ten bate 
van de 
ontdekkingsklassen in 
de bergen. 

Esf kende € 200 000 toe aan dit dotatiefonds. Dat bedrag werd aangevuld met de 
bijdragen van mecenassen (waaronder de participatieve giften van klanten van esf) 
zoals POMA, de Dauphiné Libéré, Atout France, les 2 Marmottes, Banque Populaire 
Auvergne Rhône-Alpes en Valraiso, voor € 400 000. 

Die maatschappelijke verantwoordelijkheid komt ook tot uitdrukking in het opzetten van 
en/of de deelname aan verbindende en zinvolle evenementen. Zo zijn esf en France 
Montagnes ieder jaar van de partij in de Ronde van Frankrijk en het Criterium van de 
Dauphiné. Deze activiteiten dragen het hele jaar door bij tot de promotie van hun 
gebieden en de bergsporten. Ze zijn ook een gelegenheid om de aandacht te vestigen 
op de schoonheid van de omgeving, het belang 
van de instandhouding ervan en de erkende 
heilzame effecten van de bergen op ieders 
lichamelijke en geestelijke gezondheid.

De instructeurs sensibiliseren hun leerlingen, jong 
en oud, vanouds voor de bergen. Om nog meer 
uit dat engagement te halen, herschreef esf de 
bekende bekwaamheidsboekjes van de 
leerlingen, waarin hun niveau wordt aangegeven 
(met sterren), door er systematisch een deel over 
de bergen en het milieu aan toe te voegen. Het is 
ook een aanvulling van de veiligheids- en 
preventieboodschappen die al in de boekjes 
stonden.

Tijdens het seizoen 
2021/2022 konden
 met dit fonds 200 
winter- en 
zomerprojecten worden 
begeleid. Maar liefst 
9 000 kinderen kregen 
zo de kans om op 
ontdekkingsklas 
te gaan. 

Review
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Ten dienste 
van de esf-instructeurs
 en -instructrices

Zij zijn het kloppend hart 
van esf en maken er 
tegelijk de kracht en de 
faam van uit: de 
instructeurs en 
instructrices zijn de motor 
achter alle beslissingen 
van het syndicaat, ze zijn 
er de bestaansreden van. 
Sinds 13 november 1945 
waakt het syndicaat over 
de belangen en de 
evolutie van het beroep 
en de esf-scholen. 



Begeleiding en de ontwikkeling van vaardigheden behoren tot de 
zichtbare activiteiten van het syndicaat voor de instructrices en 
instructeurs, die voortdurende pedagogische ondersteuning krijgen 
om zich te verbeteren en vervolmaken. 

Concreet komen ieder jaar tijdens het voorseizoen bijna 180 
directrices en directeurs en tussen 700 en 800 instructrices en 
instructeurs bijeen om aanvullende interne opleidingen van esf te 
volgen. De instructeurs kunnen zo twee weken lang hun algemene 
onderwijskennis bijwerken. De thema’s zijn even talrijk als gevarieerd, 
van kinderopvang tot veiligheid op en buiten de piste. Ze kunnen ook 
opleidingen volgen in andere sporten (freestyle, telemark, trekking, 
handiski, ...) of zich vervolmaken. Meer algemeen updaten en 
verbeteren ze hun pedagogische kennis. Zo blijft het aanbod van de 
esf-instructeurs evenwichtig en van hoge kwaliteit.

Om het voortbestaan van het 
beroep te waarborgen, de 
fundamenten ervan in stand te 
houden en zijn uitstraling in 
Frankrijk en elders te 
verbeteren, zullen de 
komende jaren extra 
inspanningen worden 
geleverd om de kwaliteit van 
het instructeursdiploma te 
handhaven. 

In dat verband werd in 2022 
een specifieke cursus 
gelanceerd binnen de esf 
Academy, evenals stages ter 
voorbereiding van de ENSA-
tests, om het pad naar het 
beroep van ski-instructeur/-ice 
te effenen en talenten op te 
leiden. 

Het is de bedoeling om jonge 
skiërs/-sters op de cursus aan 
de Ecole Nationale des Sports 
de Montagne en op het 
examen tot het behalen van 
het diploma voor te bereiden, 
zodat ze vervolgens een van 
de 220 esf-scholen op de 
Franse bergmassieven kunnen 
komen versterken. 

Esf biedt ondersteuning om toegang te krijgen 
tot een boeiend beroep dat een veeleisende 
opleiding vergt. De leerlingen krijgen 
ondersteuning, coaching en nauwkeurig advies 
van ervaren instructeur-opleiders die door het 
SNMSF zijn aanbevolen. Voor elke les wordt 
veel aandacht besteed aan een aangepaste 
technische voorbereiding. De pedagogische 
aanpak staat borg voor een betere 
voorbereiding op de proeven!

Jean-Baptiste Grange  
Tweevoudig wereldkampioen slalom, 
lid van het esf-team en esf-instructeur

De kwaliteit van de aangeboden beroepsopleiding 
wordt officieel erkend: sinds augustus 2022 is het 
SNMSF houder van het Qualiopi-certificaat. Een mooie 
erkenning van de ernst van de programma’s en het 
onderwijs die door esf Academy worden aangeboden.

NIEUW
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Iedereen die 16 jaar is en het niveau ‘Flèche 
d’or’ of ‘Chamois de vermeil’ heeft, kan een 
traject beginnen om het staatsskidiploma - 
moniteur national ski alpin - te behalen. Om 
toegelaten te worden tot de Ecole Nationale 
des Sports de Montagne, moeten 
kandidaten een toelatingsproef afleggen. 
Als ze slagen, kunnen ze de voorbereidende 
cyclus van 2 weken volgen (esf biedt een 
voorbereiding op die twee fasen aan via esf 
academy). 

Wie voor de voorbereidende cyclus slaagt, 
heeft niet alleen toegang tot de eerste 
opleidingsfase (3 jaar), maar ontvangt ook 
het opleidingsboekje en kan als stagiair-
instructeur aan de slag. Hij moet zich dan 
aanmelden bij een esf die hem, als erkend 
centrum, zal opleiden en toestemming zal 
verlenen om les te geven tegen een 
vergoeding die afhankelijk is van zijn 
prerogatieven.

Een passie doorgeven
Een ski-instructeur of -instructrice geeft niet alleen 
onderricht in techniek en veiligheid, maar brengt 
ook passie over, naast liefde en respect voor de 
bergen. Hij of zij maakt deel uit van de grote en 
legendarische familie van de rode truien. Door zich 
bij een van de 220 esf-scholen aan te sluiten, delen 
de instructeurs een levenshouding, een visie en 
sterke, verankerde waarden. 

De 17 000 instructeurs en instructrices van esf 
hebben verschillende achtergronden en 
levenstrajecten, maar delen dezelfde liefde voor 
de bergen, een sport en een unieke omgeving. 

Bij esf hoeven mensen niet op elkaar te gelijken. 
Het syndicaat zet zich elke dag in opdat ze allen 
van hun passies kunnen leven in onze skigebieden.

Die levenshouding en waarden blijven trouwens 
ook in de zomer overeind. Vele van onze 
instructeurs beoefenen een of meer andere 
activiteiten buiten het wintersportseizoen, uit liefde 
voor het gebergte, met of zonder sneeuw. Esf-
instructrices en -instructeurs dragen uiteraard bij 
tot de uitstraling van de stations in de winter en 
hun inbreng heeft rechtstreekse effecten op de 
economie en de aantrekkingskracht van de 
stations: 

van de esf-instructeurs beschouwt 
zich als een belangrijke schakel voor 
het succes van het skistation. Het 
engagement van de esf-klanten is 

trouwens sterker dan dat van anderen. Esf-klanten 
komen vaker en blijven langer. Ze brengen 25% 
meer vakanties in de bergen door en hun verblijf 
duurt 25% langer.* 

Ze verklaren dat ze hun skigebied zeer toegewijd 
zijn. Ze zijn geboeid door hun activiteit en de 
waarden die eraan verbonden zijn.* Dat geldt ook 
steeds meer in de zomer. Het aanbod buiten het 
skiën wordt immers jaar na jaar uitgebreid en biedt 
iedereen (esf-medewerkers, regionale en lokale 
gemeenschappen en bezoekers) de mogelijkheid 
om vanuit een ander perspectief de bergen te 
ontdekken en ervan te genieten. 

Daarom lanceerde esf Montagne expériences by esf 
een initiatief dat het mogelijk maakt talrijke 
activiteiten te bundelen waarbij de middelen van 
esf in de skistations worden aangewend. Op die 
manier kan iedereen die dat wenst voor het 
voetlicht treden en toegang krijgen tot een breder 
scala van prospecten. Dit jaar werd het uitgebreid 
met een aanbod dat uitsluitend bestemd is voor 
kinderen van 3 tot 12 jaar, «Mon Aventure en 
Montagne», met leermomenten en pedagogische 
en speelse activiteiten, ontwikkeld in samenwerking 
met de SNGM en de SNAM.
*  Enquête in januari 2022 door g2a consulting uitgevoerd bij 3 000 

instructeurs 

Hoe wordt men 
esf-instructeur 
alpineskiën? 

96% 
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Esf en ik, dat is een spannend verhaal. Meer nog 
dan zijn passie voor skiën bracht mijn vader me op 
heel jonge leeftijd de waarden van deze mooie 
familie bij, die ik zelf aan mijn 3 kinderen heb 
doorgegeven. 

Nu zijn het mijn 5 kleinkinderen die van deze 
levenshouding worden doordrongen. Bij ons zijn 
skiën en esf niet van elkaar te scheiden. Het ene 
kan niet zonder het andere, ze zijn met elkaar 
verweven. Ik ben al meer dan 30 jaar aan de slag, 
heb het beroep, de verwachtingen van de klanten, 
onze positionering zien veranderen. Dat aspect 
bevalt me trouwens wel. Je wordt voortdurend 
uitgedaagd, kunt nooit op je lauweren rusten, moet 
altijd de leerlingen tevredenstellen, boven jezelf 
uitstijgen. 

Waar ik het meest trots op ben? Ik vind het 
geweldig om mijn leerlingen met een glimlach en 
souvenirs te zien vertrekken, ze een jaar later 
terug te zien en ze in sommige gevallen grote 
wedstrijden te zien winnen!

Portretten van 
esf-instructeurs

Marie, 24 jaar, 18 maanden instructrice 
(Vogezen): «Ik kom uit Parijs en ski al 
sinds ik 5 jaar ben. Later nam ik deel 
aan de wedstrijden van mijn station.

 Mijn instructeur nam ons mee en aan 
het einde van de week konden we 
schermen met ‘flèche-’ en 
‘chamoisniveaus’. Zover mijn 
herinnering reikt, heb ik er altijd van 
gedroomd in de bergen te leven. 

Toen ik 19 was, begon ik mijn DE-
opleiding om een staatsdiploma te 
behalen, professioneel ski-
instructrice te worden en me in de 
bergen te vestigen. Het was een 
grote uitdaging en ik ben er trots op 
dat het me gelukt is. 

Vandaag leef ik volledig van mijn 
passie. 

Ik woon in het skistation en bij de 
eerste sneeuw haal ik mijn robbenjas 
boven. Zodra de skipistes worden 
geopend, leef ik op het ritme van de 
lessen. Ik ben de hele winter aan het 
werk, maar altijd met passie.

 De rest van het jaar ben ik een groot 
liefhebber van de racefiets, waarmee 
ik mijn conditie op peil houd. Ik heb 
ook een bedrijfje: ik naai afvalvrije 
producten die ik op mijn website en 
op markten verkoop.

Dat levensritme zit me als gegoten en 
stelt me in staat alleen dingen te doen 
die me na aan het hart liggen.»  

Marie
2 4jaar, 18 maanden instructrice (Vogezen)  

Jean-Pierre
     56 jaar, 33 jaar instructeur (Alpen)

voor zover ik me 
kan herinneren, 

Ik heb er altijd 
van gedroomd 

om in de bergen 
te wonen.

Met een praktijk 
van meer dan 30 
jaar Ik heb de 
evolutie gezien 
van ons beroep, 
de verwachtingen 
van onze klanten, 
van onze 
positionering.
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Mijn ouders hadden een appartement 
in Orcières Merlette, daar gingen we 
geregeld naartoe. 

Ik volgde lessen bij esf, ik haalde mijn 
sterren terwijl mijn ouders gingen 
skiën ... tot de dag waarop ik hen kon 
volgen en daarna inhalen! Na de 
‘gouden ster’ bleef ik lessen volgen, 
ook met wedstrijdstages. Ik heb altijd 
geprobeerd mijn grenzen te 
verleggen. 

Het idee om ski-instructeur te 
worden, begon me steeds meer aan 
te spreken. Ik had meerdere jaren 
nodig om mijn DE te behalen terwijl ik 
nog studeerde.

Nu geef ik in de winter mijn passie 
voor het skiën door aan anderen. Na 
het seizoen hervat ik mijn freelance-
activiteit in de sector van financieel 
advies en auditing. 

Wie me op de pistes aan het werk 
ziet, zal het moeilijk kunnen geloven, 
maar dat spagaat zorgt net voor het 
nodige evenwicht in mijn leven. 

Ik heb een balans gevonden tussen 
sportieve passie en professionele 
doelstellingen.»

Abel
35 jaar, 10 jaar instructeur (Pyreneeën)

Ik heb mijn 
evenwicht 
gevonden 

tussen sportieve 
passie en 

professionele 
doelen.
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