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Woerden, 5 januari 2016 

 

NK Toerskiën: de verticale uitdaging op ski’s  
10 januari in Davos, Zwitserland 

 

Aanstaande zondag 10 januari organiseert de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport 

Vereniging (NKBV) het Nederlands kampioenschap Toerskiën in het Zwitserse Davos. Zo’n 

dertig topfitte winterbergsporters binden hun toerski’s onder voor een spannende titelstrijd.  

 

Het is de vijfde keer dat het NK Toerskiën wordt georganiseerd. Prolongeert Derk Prinsen, de 

regerend Nederlands kampioen bij de heren zijn titel? En wie zal het lukken de titel van regerend 

Nederlands kampioene Miriam Knepper over te nemen, nu ze niet meedoet? 

Route 

Het parcours is in totaal 12 km lang en maakt in totaal, zowel klimmend als dalend 1500 

hoogtemeters. Het hoogtepunt is de beklimming van de Bramabüel (2492 m). Het parcours is tot een 

ronde die drie keer moet worden geskied in verband met de huidige sneeuwcondities. Start en finish 

liggen op de Jschalp op 1932 meter hoogte en daarmee zo'n 400 meter boven Davos zelf. Kortom, het 

belooft een behoorlijk uitdagende en mooie race te worden.  

Alpinisme op ski’s 

Buiten de piste skiën en snowboarden is populairder dan ooit. Je verlaat de geprepareerde gebieden 

en duikt de diepe sneeuw in. Winterbergsporters zoeken het avontuur off-piste. Zonder skiliften te 

gebruiken op avontuur in het besneeuwde berglandschap. Want in plaats van in een stoeltjeslift te 

stappen die je naar de top van de berg tilt, klim je op eigen kracht naar boven.  Op ski’s of splitboard 

met stijgvellen en speciale bindingen. Omdat je tijdens het omhooglopen grip onder je ski’s wilt 

houden, bind je er stijgvellen onder. Deze zorgen ervoor dat de ski pakt op de sneeuw en je dus wel 

vooruit kan glijden, maar niet achteruit. 

 

Bekijk hier foto’s van het NK Toerskiën 2014. 

 

Over de NKBV  

De Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging verbindt mensen met een passie voor 

bergwandelen, alpinisme, waaronder toerskiën en sportklimmen. Het voorlichten van haar 58.000 

leden, maar ook niet-leden, om de klim- en bergsportactiviteiten op een veilige manier te beoefenen 

en te beleven, is een van de belangrijkste taken van de NKBV. Ze is normstellend als het gaat om het 

veilig beoefenen van de bergsport. Kijk op http://nkbv.nl/toerskiën voor meer informatie. 

 

-- 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NKBV-persvoorlichter Naomi Persoon 

(naomi.persoon@nkbv.nl of 06-31028994) 
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