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Voorwoord
Met meer dan 75 jaar ervaring en kennis,
zetten esf en onze 17.000 instructeurs zich met hart en ziel in om 
iedereen een onvergetelijke persoonlijke ervaring te bezorgen.

Ons aanbod verandert voortdurend om beter in te spelen
op onze klanten.
Zo vindt iedereen een klassen die overeenstemt met zijn 
verwachtingen, niveau en interesses. Esf organiseert natuurlijk in de 
eerste plaats lessen en opleidingen, maar wat die leermomenten zo 
speciaal maakt, is dat we ze met elkaar delen en elkaar verder 
helpen. Daardoor kan iedereen genieten van de leeromgeving en 
het landschap beter leren kennen. Onze instructeurs helpen hun 
leerlingen altijd om sterker op hun eigen benen te staan, zodat ze 
op een zo veilig mogelijke manier kunnen bijleren.

Als ambassadeurs van de bergen,  
en het landschap eromheen staan wij klaar voor iedereen die er 
even tussenuit wil, zichzelf wil uitdagen, zichzelf wil verrassen, iets 
nieuws wil ontdekken, zijn batterijen wil opladen, herinneringen wil 
schrijven, leuke momenten met zijn gezin of vrienden wil beleven, 
wil genieten… Kortom: voor iedereen die wil leven!

Éric Brèche, voorzitter van het Syndicat National des 
Moniteurs du Ski Français 
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Alle beschikbare cursussen per skigebied vind je op esf.net.

Voor
mijn verblijf

Of ik nu iets nieuws wil leren, mijn 
techniek wil bijschaven of gewoon 
op ontdekking wil gaan, esf heeft 
altijd de cursus die ik zoek. Het 
maakt niet uit welk skigebied ik kies: 
alle cursussen zijn op elkaar 
afgestemd. Zo kan ik op alle 
esf-locaties hetzelfde aanbod 
terugvinden en de draad weer 
oppikken.

Kinderen kunnen vanaf 3 jaar 
beginnen leren (of soms nog 
vroeger als de esf-locatie een 
crèche heeft!). In de loop der jaren 
worden ze steeds zelfstandiger en 
kunnen ze andere disciplines 
ontdekken.

Naast de traditionele basis- en 
vervolgcursussen heeft esf ook 
een breed aanbod aan disciplines.

Voor volwassenen bestaan er esf 
Expériences op drie niveaus: 
voor beginners, gemiddelden en 
gevorderden. Naast de 
traditionele skicursussen waarin 
je de basis kunt leren, je skills 
kunt bijschaven of jezelf kunt 
uitdagen, heeft esf ook een 
breed aanbod aan andere 
disciplines. Ook bij die cursussen 
wordt bekeken hoe ver je staat 
en wat je al kunt, zodat de 
instructeurs kunnen inspelen op 
jouw behoeften en voorkeuren. 
Naast alpineskiën kun je bij esf 
ook:

• Snowboarden

• Raketwandelingen maken 

• Langlaufen

• Trainen voor een biatlon

• Freestyleskiën

• Toerskiën

•  Off-piste skiën  
(zie ‘Sneeuw en bergen’ op p. 4).

•  Handiskiën : met twee of 
alleen, zittend of staand: er 
bestaan allerlei manieren om te 
skiën met een handicap, zodat 
iedereen winterpret kan 
beleven, zonder 
uitzonderingen.

•   Of telemarken en monoskiëni, 
een vintage trend die terug is 
van weggeweest!

Ik kies de les die 
het best bij me past.
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Veiligheid is voor iedereen 
belangrijk, ook voor de 
allerkleinsten. Daarom bevat het 
kinderskibrevet (waarin staat wat 
ze kunnen aan het einde van de 
cursus) ook een vakje waarin staat 
of het kind zich kan redden in de 
bergen, en dat op elk niveau!

Omdat het essentieel is...

Of je nu een expert of een beginner bent, je mag nooit vergeten dat je 
je in een natuurgebied bevindt dat verandert naargelang het seizoen, 

het jaar en het wisselende klimaat. Je moet de juiste reflexen 
kweken, goed leren observeren en de omgeving met respect 
behandelen. Tijdens de cursus Sneeuw en bergen leer je de 

basisveiligheidsregels of meer diepgaande kennis als je al meer ervaring 
hebt. Met die kennis kun je buitengewone ervaringen beleven. 

Ik oefen op een 
verantwoordelijke 
manier

Veiligheid 
Leer de basisregels

Je instructeur leert je om 
zelfstandiger en 
verantwoordelijker te worden, 
hoe je met het off-pistemateriaal 
moet werken en de basisregels 
die je moet kennen om je buiten 
de pistes te wagen.

  Maximaal 8 personen per 
groep, op ski’s, snowboards 
of raketten.

  Kies een formule: ofwel 2 uur 
les over het materiaal ofwel 2 
uur les over het materiaal en 1 
uur praktijkles.

Ride (Off-piste)  
Leer de basistechnieken en 
-regels om off-piste te gaan

Je trekt met een instructeur de 
bergen in, verlaat de 
platgetreden paden en leert zo 
om op je eigen benen te staan. 
Je raakt vertrouwd met die 
specifieke omgeving en ontdekt 
ongerepte plekken.

  Maximaal 8 personen per 
groep, op ski’s, splitboards of 
rakettens.

  Kies een formule: 1/2 dag of 
één dag. 

Trace
Durf gebieden te verkennen 
waar geen enkele skilift 
naartoe gaat, voorbij de pistes. 
Ga toerskiën of maak een 
rustige raketwandeling naar de 
hoogste bergtoppen.
  Maximaal 6 personen per 
groep, op ski’s, snowboards 
of raketten.

  Kies een formule: één dag of 
vijf halve dagen.

Inbegrepen in alle pakketten: techniek en 
risicobeheer, hulpverlening en zoekacties bij een 
lawine. Deze formules worden aangeboden in 
samenwerking met ANENA (Association Nationale 
pour l’Etude de la Neige et des Avalanches).
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Deze webshop voor bergvakanties werd opgericht in 2018. Je kunt 
er gemakkelijk lessen mee reserveren in 220 Franse skischolen en 
tegelijkertijd skipassen kopen, skimateriaal huren in meer dan 400 
winkels en een verblijfplaats vinden. 

Zo kun je je verblijf in de bergen boeken zonder stress en een 
volledig gepersonaliseerde vakantie organiseren, helemaal zoals 
jij het in gedachten had en op je eigen tempo.

Het platform is niet alleen handig en tijdbesparend voor bezoekers, 
maar het brengt ook alle dienstverleners uit de bergen (voor zowel 
zomer- als wintervakanties) samen op één plek: zo is iedereen 
zichtbaarder en kan iedereen zijn prijzen communiceren. Esf 
krijgt hier geen commissie voor.

Het doel is om de bergen toegankelijker te maken, steun te bieden 
aan de dienstverleners die daar elke dag werken, en algemener 
gezien om deze gebieden te herwaarderen en de klanten aan te 
moedigen om verantwoordelijk en geëngageerd te handelen door 
producten met een korte keten aan hen te verkopen.

Om mijn bergvakantie voor te bereiden, surf ik naar 
mon-sejour-en-montagne.com !

Ik plan en organiseer 
mijn verblijf 
in de bergen

Om je te helpen 
ontwikkelde esf het 
MSEM-platform.
Op ‘Mijn verblijf in de bergen’ 
(Mon Séjour En Montagne), het 
enige skiplatform van dit 
formaat, staan alle aanbiedingen 
die je niet mag missen tijdens je 
verblijf. 

Skilessen, skipassen, 
verblijfplaatsen, 
materiaalverhuur, transport 
(SNCF, bus…): de gemakkelijkste 
manier om je skivakantie in één 
keer vanuit je luie zetel te 
boeken.

Voor advies over hoe u 
zich lichamelijk kunt 
voorbereiden en 
blessures kunt 
voorkomen, kunt u 
terecht op de Facebook-
pagina van esf_officiel.

Cijfers

Tijdens het skiseizoen 2021/2022 
boekte het platform een omzet van 
14.000.000 euro en 600.000 
bestellingen. De klanten kwamen 
voornamelijk uit Frankrijk (85%), 
maar ook uit België, Groot-
Brittannië en Zwitserland.
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White Challenge
De ‘White Challenge’ is een unieke escaperoom die in 2021 
werd gelanceerd. Het doel is om op een ludieke manier te leren 
over veiligheid. Voor dertig minuten zijn jullie geen toeristen in 
een skidorp, maar geheim agenten die ingesneeuwd zitten in 
de bergen en hun kennis moeten gebruiken om raadsels op te 
lossen en de uitdagingen van de bergen te overwinnen. De 
esf-locaties waar je deze escaperoom kunt vinden, staan op 
esf.net.

The Game by esf
Het grote broertje van deze escaperoom, ‘The Game by esf ’, is 
een jaarlijks evenement waarbij honderden deelnemers één dag 
krijgen om in teams te ontsnappen uit het skigebied door 
sportieve proeven te winnen, raadsels op te lossen en te 
ontsnappen aan hun vijand. Tijdens deze leuke uitdaging maken 
de gasten op een andere manier kennis met veiligheid in de 
bergen en leren ze nog veel meer over hun omgeving.           

The Game bestaat uit tientallen sportieve of intellectuele 
uitdagingen, maar geen enkele is verplicht om te slagen!

Tijdens
mijn verblijf

Al spelend 
leer ik.

Ik ga skiën en ik 
neem mee: 
•  Zonnecrème in mijn zak 
•  Een helm
•  Een ski- of zonnebril, 

afhankelijk van het weer
•  Geschikte kleding, 

afhankelijk van het weer 
(thermisch ondergoed, 
buff…)

•  Mijn skipas (die draag ik 
links)

•  Een tussendoortje

Petit mémo
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Skiërs en snowboarders strijden voor de 
titel van King en Queen tijdens drie proeven 
(freeride, skiercross en freestyle).

150
DEELNEMERS
10 TOT 18 JAAR

200
200 DEELNEMERS  

B-JEUGD EN C-JEUGD 
(JONGENS EN MEISJES)

KID CONTEST BY esf

18DE NORDIC SKIERCROSS

COURCHEVEL 1650
18 MAART 2023

L’ALPE D’HUEZ
18 MAART 2023

De deelnemers doen in reeksen mee aan een 
langlaufwedstrijd waarbij ze getest worden op hun 
skivaardigheden en hun techniek. De individuele 
kwalificatie is een biatlonproef op een Noords 
skiparcours met een schietstand met vijf doelwitten 
(lasergeweer). Daarna volgt het tweede deel, de finale, 
waarin vier deelnemers het tegen elkaar opnemen. 
Tijdens de Nordic Skiercross organiseert de Fédération 
Française de Ski ook een springproef voor haar leden.

Ik sta te popelen 
voor alle wedstrijden!

AANWEZIGHEID

TEAM
esf

AANWEZIGHEID

TEAM
esf
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900
DEELNEMERS – GEBOREN IN HET JAAR 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012 OF 2013

1 500
DEELNEMERS

GEBOREN IN HET JAAR 2008, 
2009, 2010 OF 2011

42STE ETOILE D’OR

27STE SKIOPEN COQ 

PEISEY VALLANDRY
VAN 9 TOT 11 MAART 2023

MEGÈVE
VAN 22 TOT 25 MAART 2023

Dit is dé gelegenheid waarop de esf-leerlingen zich 
kunnen bewijzen op nationaal niveau. Na een 
kwalificatieproef (Flèche-reuzenslalom) en de finale 
(parallelslalom) gaan de winnaars naar de finales 
van de Ski Open Coq d’Or. Dit esf-kampioenschap 
werd eerder gewonnen door grote namen zoals 
Marie Marchand-Arvier, een voormalige skiester 
van het Franse team die de editie 1995 op haar 
naam schreef.

De enige wedstrijd waarin de esf-leerlingen het 
opnemen tegen de clubleden! De Skiopen Coq 
d’Or, georganiseerd door esf en de Fédération 
Française de Ski, stimuleert de competitiegeest, 
waardoor we nieuwe jonge talenten kunnen 
ontdekken zoals Tessa Worley, de tweevoudige 
wereldkampioene reuzenslalom die zich tijdens de 
editie van 2002 heeft bewezen.

AANWEZIGHEID

TEAM
esf

AANWEZIGHEID

TEAM
esf
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600
DEELNEMERS

200
DEELNEMERS 

BIJ DE SKI D’OR 
DES PARENTS – 
ESF-JONGEREN 

GEBOREN IN 2007 
OF OUDER

2 000
DEELNEMERS

35STE SKI 

71STE CHALLENGE
DES MONITEURS

SERRE-CHEVALIER
1 EN 2 APRIL 2023

AVORIAZ
VAN 17 TOT 22 APRIL 2023

Deze wedstrijd duurt twee 
dagen en bestaat uit een 
Chamois-slalom met twee runs 
en een finale in parallelslalom. 
Voor het 17de jaar op rij kunnen 
ook de ouders van de 
deelnemers van de Étoile d’or of 
Ski d’or zich met elkaar meten in 
een sportief en gezellig kader 
tijdens de Ski d’or des parents.

De beste esf-instructeurs van Frankrijk komen een week lang samen 
om 40 proeven af te leggen. Naast de ‘traditionele’ proeven 
(alpineskiën, Noords skiën, snowboarden) wordt de wedstrijd vaak 
aangevuld met leuke nieuwe disciplines: skicross, snowboardcross, 
slopestyle, toerskiën, ski-alpinisme en teamevents (parallelslalom in 
teams). Het doel: alle wintersportdisciplines van esf in de kijker zetten 
en er een waar spektakel van maken.

Op het kampioenschap voor de ‘pulls rouges’ komt de hele 
wintersportsector samen (leden van de Franse teams, trainers, 
fabrikanten van skimateriaal, grote namen uit                                       
de wintersport, special guests…).*

71 e

AVORIAZ

2023

AANWEZIGHEID

TEAM
esf
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Genieten van weidse landschappen en 
tegelijkertijd de natuur beschermen, dat is 
het doel van Montagne Expériences. 

Als we iedereen ervan kunnen overtuigen dat het beter is om de 
bergen te bewonderen dan ze op te gebruiken, dan is onze missie 
geslaagd! 

Dankzij Montagne Expériences kunnen jong en oud genieten van 
allerlei zomer- en winteractiviteiten in de bergen, ongeacht hun 
niveau, want er valt veel meer te beleven dan skiën!

Na
mijn verblijf
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Dit jaar komt er een extra 
aanbod bij voor 3- tot 
12-jarigen dat gebaseerd is 
op het model van de Piou-
Piou-club: 

Dit zijn cursussen (van 5 halve 
dagen) waarbij de kinderen de 
bergen leren kennen via allerlei 
leerrijke en ludieke lessen en 
activiteiten die worden gegeven 
door de esf-instructeurs. Dit 
concept werd al getest door 4 
scholen tijdens de lancering in de 
zomer van 2022 in Morzine, 
Montgenèvre, Peisey Vallandry en 
Les Menuires.

Op avontuur!

Met het initiatief 
Montagne Expériences 
willen we:
•  De diversifiëring van activiteiten  

die de gemeentes en het 
hotelwezen van ons 
verwachten, structureel 
aanpakken in samenwerking 
met de lokale actoren,

•  Verder bouwen aan de 
materiële en menselijke 
middelen van de lokale 
vertegenwoordigers van esf 
(lokalen, personeel en digitale 
hulpmiddelen zoals ‘Mijn 
verblijf in de bergen’),

•  Een homogeen aanbod 
ontwikkelen op nationaal 
niveau onder een nieuwe 
overkoepelende organisatie,

•  De bergen bewonderen in 
plaats van ze op te gebruiken, 
en dat binnen alle opleidingen 
en elk seizoen.

mon aventure

les explorateurs
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