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8 CATEGORIEËN:
- Allmountain
- Allmountain Lady
- Allround
- Allround Lady
- High Performance Medium Turn
- High Performance Medium Turn Lady
- High Performance Short Turn
- High Performance Long Turn

De ski’s zijn in overleg met de ski-industrie in 8 categorieën 
 ingedeeld, die wij allemaal onder de loep hebben genomen. 

VOOR DE VIJFTIENDE KEER WAS DE ANWB ALS PARTNER BIJ DE 
GROOTSTE INTERNATIONALE SKITEST VAN EUROPA AANWEZIG. 
PLAATS VAN HANDELING: HET MONDAINE SANKT MORITZ IN 
ZWITSERLAND. TIJDSTIP: 27/3 - 1/4 - 2011. 
DE RECLAMESLOGAN VAN SANKT MORITZ IS ‘300 DAGEN PER 
JAAR ZON’ EN DAT BLIJKT TE KLOPPEN. ZEKER OP DE HOOGTE 
WAAR DE TEST WORDT GEHOUDEN, PLATEAU MARGUNS 
(2500 METER) IS DE SNEEUW RUIM AANWEZIG EN VAN EEN 
CONSTANTE KWALITEIT.

SKITEST
SKI 2012

De testploeg bestond uit bijna 100 personen. Tezamen met de 
bijkomende onderhoudsmensen en de organisatie waren we 
met ongeveer 150 man. Ook hadden we wat ex-world-cup ski-
ers over de sneeuw. Onder andere Marco Büchel en Michael 
von Grüningen lieten weer even zien dat er een groot verschil 
is tussen echt hele goede skiërs en world-cup skiërs. Die gasten 
zijn echt een dimensie verder!

DIN Norm
De DIN/ISO 8783 norm is een handleiding over hoe een skitest 
eruit zou moeten zien en aan welke voorwaarden deze dient te 
voldoen. Houden we ons hieraan? Ten dele wel, ten dele niet 
en ten dele gaan we ver over de DIN norm heen. Hoe zit het in 
 elkaar? 
De laatste update van de DIN Norm was in 1999. Sinds die tijd 
is er veel gebeurd in de ski business. De norm stelt eigenlijk 
 alleen voorwaarden waar de test minimaal aan moet voldoen, 
in veel gevallen gaan we hier ruim over de DiN eisen heen. 
Er zijn echter ook zaken in het DIN-protocol waar we ons niet 
aan houden. Niet voor niets. Volgens de DIN-Norm moeten alle 
ski’s afgeplakt zijn om te voorkomen dat de tester weet op wel-
ke ski hij/zij onderweg is. Dit is volslagen zinloos, elke testskiër 
herkent echter direct op welke ski hij of zij staat. De binding is 
natuurlijk meteen een weggevertje, maar ook in het Belag (glij-
vlak)van de ski staat negen van de tien keer de naam van de 
producent. Tevens is het niet denkbeeldig dat het over de hele 
lengte afplakken van een ski invloed heeft op het skikarakter. 
Dezelfde norm schrijft ook dezelfde bindingen voor alle ski’s 
voor. Ski’s en bindingen worden tegenwoordig echter nooit 

meer separaat verkocht. De meeste ski’s zijn zo geconstrueerd 
dat alleen het eigen merk binding erop past. Een geïntegreerd 
binding systeem is een onlosmakelijk deel van de ski gewor-
den en dus mede verantwoordelijk voor kwaliteit en ski-eigen-
schappen van het geheel. De DIN-normering voldoet hier 
duidelijk niet meer dus hanteren we ons eigen testprotocol. 
Voorafgaand aan de test krijgt elke tester een theoretische on-
derbouwing van de test. Dit is door de jaren heen gegroeid tot 
een boekwerk van ruim 60 pagina’s en alle testers worden ge-
acht dit te kennen. Dit wordt gecontroleerd. Alle testers teke-
nen een schriftelijk verklaring om onderling geen ervaringen 
uit te wisselen en het verloop van de test niet te beïnvloeden. 
Hier wordt notarieel op toegezien. De notaris is er overigens 
de gehele week bij om toezicht te houden op het verloop van 
de test en een protocol bij te houden van de omstandigheden 
waaronder er wordt getest. Bij slecht zicht of snel verschillende 
sneeuwomstandigheden wordt direct gestopt met testen. We 
doen er alles aan om de test zo eerlijk en transparant mogelijk 
te laten verlopen. Natuurlijk is en blijft een test altijd een mo-
mentopname. Het is belangrijk om niet alleen te kijken naar 
een eindcijfer van een ski. Kijk vooral ook hoe de ski het doet 
op de criteria die voor jou van belang zijn!

Criteria
De criteria waarop we de ski’s beoordelen zijn afgestemd op de 
categorie. De categorieën zijn dus onderling NIET vergelijk-
baar. De criteria wegen ook niet allen even zwaar mee in het 
eindoordeel. Bijgaande tabel geeft de verschillende criteria 
weer en de percentages zoals ze meetellen in het eindoordeel.

Tekst: Ron Lochtenbergh
Fotogra� e: SkiMAGAZIN/Florian Wagner, Ron Lochtenbergh
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WELKE CATEGORIE IS GESCHIKT VOOR WIE?
SKICATEGORIE INZETGEBIED/KARAKTER VOOR WIE GESCHIKT?

Aan elke categorie worden speci� eke eisen gesteld, de testresultaten zijn onderling dan ook niet vergelijkbaar. 
Per categorie kunnen de wegingsfactoren verschillen meetellen. Dit is te zien in onderstaande tabel.

Beginners en licht gevorderden, rustige 
genieters. Skivaardigheid gering tot 
 gemiddeld

Gevorderden en sportieve recreanten. 
Gemiddeld tot goed ski niveau

Sportieve skiërs met een voorkeur voor 
korte bochten. Skiniveau goed tot 
 wedstrijd niveau

Sportieve skiërs met een voorkeur voor 
middelgrote tot grote bochten. Skiniveau 
zeer goed tot wedstrijdniveau

Veelzijdige sportieve skiërs die graag 
naast de piste skiën. Skiniveau gevorder-
den tot cracks

Piste; geschikt voor gemoedelijk cruisen, 
laag tempo, meest geschikt voor zachte 
 piste, zeer vergevingsgezind karakter

Piste; gemakkelijk draaibare ski’s voor ge-
middeld tot hoog tempo. Vergevingsgezind 
karakter.

Piste; gemiddeld tot hoog tempo. Goede 
grip op harde pistes. Gemakkelijk wend-
bare, snel reagerende ski’s

Piste; overwegend hoog tempo. Goede grip 
op harde piste. Superstabiel ook op hoge 
snelheid

Off piste en piste. Ideaal bij zachte piste 
 omstandigheden en offpiste. Veelzijdige 
 stabiele ski’s, veel ‘lift’ in poedersneeuw

Allround/
Allround Lady 

High Performance Medium Turn/ 
High Performance Medium Turn Lady

High Performance Short Turn

High Performance Long Turn

Allmountain/
Allmountain Lady

Skitest 2012

SKICATEGORIE COMFORT VEELZIJDIGHEID
WENDBAARHEID/
VITALITEIT

TEMPOVERMOGEN/
STABILITEIT KANTENGRIP SPECIALE FACTOR

Allround/Allround Lady 25% 15% 15%  5% 15% Draaifactor  25%

High Performance 
Short Turn

 5% 15% 25% 15% 15% Carvefactor 25%

High Performance 
 Medium Turn/Lady

15% 25% 15%  5% 25% Carvefactor 15%

High Performance
Long Turn

 5% 15% 15% 25% 25% Carvefactor 15%

Allmountain/Lady  5% 25% 15% 15% 15% Surffactor     25%

Het eindoordeel van de ski wordt gegeven in sterren. Vijf sterren is de hoogste score. De beste drie in de groep krijgen het VIP predicaat 
mee, Very Important Product! Bij gelijke score kunnen meer merken het VIP logo hebben.
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