
Zipline
Het kabelbaantje in de speeltuin heeft een grote broer 
gekregen die Zipline heet. Met snelheden van vaak ver 
boven de 100 kilometer per uur suist u naar beneden, 
hangend in een tuigje aan een stalen kabel die van een 
bergtop naar een lager deel gespannen is. In Nederland 
is Zipline ook wel bekend als tokkelen. Een Zipline, zeker 
de Canadese variant, is echter een stuk langer dan de 
onze. Soms hebben de deelnemers zelfs een rempara-
chute nodig om weer enigszins fatsoenlijk tot stilstand te 
komen, in plaats van tegen een boom te knallen.
Doen: leuk voor adrenalinejunks.

IJsgolfen
Deze tak van de golfsport heeft zo zijn eigen handicaps; 
extreem lage temperaturen en snijdende poolwinden. 
Verder is ijsgolfen identiek aan golfen zoals wij dat ken-
nen, met dien verstande dat de ’green’ wit is en de bal-
letjes fluorescerend oranje. Het officiële wereldkampi-
oenschap wordt elk jaar gehouden in een plaats die 
luistert naar de fantastische naam Uummannaq en ligt 
op Groenland. De inschrijving staat open voor iedereen 
met en zonder golfervaring. 
Doen: uw kans om net als Tiger Woods golfkampioen 
te worden.
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andere 
ijspretTijdens uw 

wintersport-

vakantie gaat u 

vast ook après-

skiën. Maar 

daarvoor? 

Langlaufen, 

snowboarden, of 

toch liever iets 

nieuws? Iets 

avontuurlijks?

TeksT Harry van veen  

IJsgolfen, vatspringen & meer gekke wintersporten

Trikke Skki
Een Trikke Skki bestaat uit een ijzeren frame op drie ski’s; een soort skifiets dus. Het scharnie-rende Trikke Skki-frame vormt zich naar de beweging van de fiets en heeft daardoor een optimale grip op de sneeuw. Hard de helling af, messcherpe bochten, alles kan. Doen: al op uw eerste dag kunt u, lekker zittend op uw Trikke Skki-snowbike, mee met de beste skiërs!

Ice Sumo
Het Mongoolse Ice Sumo is uitgegroeid tot een heuse sport met rijke en beroemde helden die anno 2009 de ’echte’ Japanse 
Sumo-competitie beheersen. De Open Mongoolse Ice Sumo-kampioenschappen waar deze helden hun kunsten leerden, wor-
den elk jaar in februari georganiseerd op het bevroren Khövsgöl-meer in Noord-Mongolië. Tijdens de ijsfeesten worden ook 
sporten beoefend als touwtrekken op ijs en ijsracen met oude Russische jeeps. 
Doen: bij het Ice Sumo hoeft u niet met de billen bloot, u mag gekleed worstelen tegen andere titelpretendenten.

▼
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Skilift daten
Als speeddaten u goed 

bevallen is, doe het dan 

eens dunnetjes over in 

een skilift. Speeddaten 

heeft namelijk zijn weg 

naar de sneeuw gevon-

den. Wat op Valentijns-

dag in 2009 in het 

Franse skiresort met de 

prachtige naam ‘Arc 

1950’ als experiment 

begon, gaat dit seizoen 

wegens groot succes in 

stoeltjesliften elders 

navolging krijgen. 

Doen: alleen is maar 

alleen, zeker in een 

koude stoeltjeslift.



Snow Zorb Ball
Van een helling afstuiteren in een grote plastic bal, is van 
oorsprong geen wintersport. Maar wat van een groene 
heuvel rolt, rolt net zo goed van een witte helling. En dus 
is er nu ook Snow Zorb Ball. Onnodig te vermelden dat je 
voor deze sportieve bezigheid een sterke maag dient te 
hebben. 
Doen: beter duizelig van een rondtollende bal dan van 
te veel obstler. 

Harness Racing
Een andere ijssport die tijdens de Winterlude in Ottawa 
beoefend wordt is Harness Racing. Die naam is een beetje 
verwarrend voor Nederlanders. Nee, geen zwoegende 
Rintje Ritsma in een middeleeuws harnas, maar een paard 
op spikes dat een karretje met jockey over een ovaal par-
cours zo hard mogelijk voorttrekt. Een soort Duindigt on 
Ice dus. Als u een met spike-ijzers beslagen paard mee-
brengt kunt u zich meten met lokale helden. En anders 
kunt u zien hoe driftende jockeys paard en wagen op de 
baan proberen te houden.
Doen: dat geklingel en geklungel in een arrenslee kennen 
we nu wel.

WaterslidingDit in het Oostenrijkse Sölden bedachte sportevenement 
symboliseert de overgang van winter naar zomer, de over-
gang van ijs en sneeuw naar water. Dit idee wordt nogal let-
terlijk genomen, want de deelnemers aan watersliding stor-
ten zich op ski’s en snowboards van een besneeuwde helling 
af om over het water verder te glijden. Wie het verst komt 
alvorens kopje onder te gaan, is winnaar.Doen: zwemmen na het skiën, schijnt goed te zijn 

voor uw spieren...

VatspringenVatspringen is een loepzuiver schaatsnummer, hoewel de naam anders doet vermoeden. Een typi-sche sport voor Nederlanders dus. Het met schaatsen aan over een vat springen (barrel jumping) wordt onder andere beoefend tijdens ’Win-terlude’, de jaarlijkse ijsfeesten in het Canadese Ottawa. Neem een flinke aanloop op je (klap- of ijshoc-key)schaatsen en spring dan over zo veel mogelijk op het ijs geplaatste vaten. 
Doen: weer eens wat anders dan klunen.  ■

Kamelen-ijsrace
In Mongolië wordt ‘s winters aan kamelen-ijsrace gedaan. 
Kamelen heb je namelijk niet alleen in extreem warme, maar 
ook in koude gebieden (ze verschillen wel van dromedarissen, 
die hebben maar één bult). De jockey zit bij deze sport tussen 
de twee bulten op de kameel. Dat wil zeggen, dat probeert hij. 
Want blijven zitten op een rennende kameel in de woestijn is al 
niet gemakkelijk, laat staan op ijs. 
Doen: zelfs als ze niet rennen, levert het rijden op een kameel 
al hilarische vakantiefilmpjes op.

Snowtubing en Snow Rafting

Wat begon met het nemen van skipistes op binnenbanden van 

auto’s, is uitgegroeid tot een serieus onderdeel met speciaal voor 

dit doel geprepareerde banen vol bochten en schansen. En u voelt 

hem al; zo’n schans overleef je niet op een gewone binnenband, 

daarvoor heb je een echte Snowtube nodig. Wie dit leuk vindt zal 

ook veel genoegen beleven aan Snow Rafting; de berg af in een 

opblaasboot, compleet met roeispanen.

Doen: veel te sturen valt er niet in al dat opblaasplastic. Het is 

’gaan met die banaan’ of ’bijna dood met die boot’.
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Skibock
Een skibock is een korte ski met een zitje en een handvat. 

Suf? U piept wel anders als u bovenaan een berg losgelaten 

wordt op het nauwelijks 3 kilo wegende racemonstertje. En 

na een half uurtje oefenen liggen de zwarte pistes aan uw 

voeten. 
Doen: mocht u vallen dan is dat maar vanaf het zitje dat 

zich vlak boven de grond bevindt. Probeer zo maar eens een 

been te breken.
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’Geen zwoegende 
  Rintje Ritsma, maar 
een paard op spikes 
dat een karretje met 
jockey voorttrekt’


