TEST
WELKE SKI PAST BIJ MIJ?

PERFORMANCE & PERFORMANCE LADY
VAN PRILLE BEGINNER TOT AMATEUR RACER!
De performance ski’s zijn dit jaar nieuw in de test. Dit zijn de opvolgers van de allround ski’s uit eerdere jaargangen van de test.
We hebben gemerkt dat de allround categorie eigenlijk een verkeerd imago kreeg. De ski’s werden vaak gezien als opstapmodelletjes. Natuurlijk zijn er in deze groep uitstekende ski’s voor de beginnende skiër maar ook de wat gevorderde en meer
sportieve skiër kan in deze groep goed slagen. Groot voordeel is het prijskaartje! Als je maar een beperkt aantal sneeuwdagen
per seizoen hebt, zijn deze ski’s een goed alternatief voor huurski’s. Je hebt je eigen vertrouwde materiaal zonder de hoofdprijs te betalen. Technisch zeer goede, hele zware of snelle sport skiërs kunnen beter in een van de andere categorieën gaan
shoppen. De verscheidenheid in de groep is groot. Zowel voor de beginner, de cruiser en de snelle skiër zitten er uitstekende
ski’s tussen. Vanwege dit grote onderscheid laten we hier onze vertrouwde VIP (Very Important Product) notering weg maar
geven we een aantal eruit springende ski’s een karakter TIP notering. Deze TIP geeft direct aan op welk gebied de ski uitblinkt.
Je merkt duidelijk dat bepaalde merken zich op sportieve snelle ski’s richten terwijl weer anderen juist heel goed scoren op het
gebied van veelzijdigheid en comfort of ideale opstapmodellen zijn. In de Performance categorie hebben we 22 modellen getest;
11 uniseks en 11 dames modellen.

PERFORMANCE SERIE
Atomic Redster X5 Green

Prijs:
Testlengte:
Radius:

TIP

ALLESKUNNER

Het opstapmodel van de Redster serie met Power woodcore en Multi Radius sidecut. Een
zeer veelzijdige alleskunner. Zowel bij rustige, slippende bochten als met kracht op de kanten
gestuurd, is de Redster X 5 in zijn element. Ideale ski voor recreatieve skiërs die af en toe ook
flink gas willen geven!

Blizzard WCR

TIP
RACE

Dynastar SPEED ZONE 8 CA
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14 m



Veelzijdigheid:



Comfort:



Easy Skiing:



Prijs:

€ 400,-

Testlengte:

174 cm
15 m

Sportiviteit:



Veelzijdigheid:



Comfort:



Easy Skiing:



Prijs:

€ 499,95

Testlengte:
Radius:

De Speed Zone 8 is in het bezit van de nieuwste Dynastar technologie: de Active Air Core. Lichtgewicht zonder
in te boeten aan prestaties. Een levendige ski die veel zelfvertrouwen geeft. Ook op hoger tempo blijft de ski
stabiel. Een harmonische, stabiele ski met een breed inzetgebied.

168 cm

Sportiviteit:

Radius:
Blizzard grijpt terug op de roemruchte Firebird serie. De WCR is een Race ski voor beginners. De
tip van de ski is een rocker constructie. Zowel korte als lange bochten gaan de ski gemakkelijk
af. Voor beginners met veel ambitie of gevorderden die lekker sportief willen skiën zonder dat
foutjes meteen worden afgestraft.

€ 449,95

Sportiviteit:
Veelzijdigheid:

175 cm
15 m




Comfort:



Easy Skiing:



Elan Amphibio 12 C PS

TIP
BEGINNER

Bij de Amphibio constructie van Elan heb je een specifieke linker en rechter ski waarbij aan de
buitenzijde een rocker en aan de binnenzijde een camber profiel wordt gebruikt. Door de rocker
constructie heb je een snelle en gemakkelijke bochtinzet terwijl je door de camber constructie
grip en stabiliteit ervaart. De Amphibio reageert snel, maar niet agressief op de skiër. Bij slippende bochten is de ski fenomenaal. Een aanrader voor beginners en mensen die zonder veel
inspanning willen skiën.

Fischer RC One 74 Allride

Prijs:

€ 499,-

Testlengte:

168 cm

Radius:

14,6 m

Sportiviteit:



Veelzijdigheid:
Comfort:



Easy Skiing:



Prijs:
Testlengte:
Radius:

TIP
SPORT

Een sportieve performance ski. De nieuwe Bafatex technologie zorgt voor een lichtgewicht ski
uiteinde (zowel tip als tail). Een sportieve allrounder waar je ook flink gas mee kunt geven. De
stabiele ski geeft veel vertrouwen. De ski sluit aan bij de successen van de Progressor serie
maar is door de nieuwe technologie nog breder inzetbaar.

V- shape is sinds vorig seizoen een toverwoord bij Head. De V vorm van de houten kern versterkt met Grapheen versterking zorgt voor een goede sturing en carve vermogen. Door de extreme taillering stuurt de ski
gemakkelijk in. De ski reageert op de kleinste impuls en gaat bijna vanzelf de bocht in geholpen door de brede
schaufel. Ondanks deze shape is de ski ook op hogere snelheden stabiel. Slippende bochten gaan volkomen
probleemloos. Een aanbeveling voor de sportieve recreant.

K2 Konic 76

TIP
GENIETEN

Nordica Dobermann Spitfire CRX FDT



Comfort:

Prijs:

TIP

VEELZIJDIGHEID


€ 399,99
170 cm

Radius:

12,5 m

Sportiviteit:



Veelzijdigheid:



Comfort:



Easy Skiing:



Prijs:

€ 449,95

Testlengte:

Sportiviteit:

170 cm
15 m



Veelzijdigheid:



Comfort:



Easy Skiing:



Prijs:

€ 549,-

Testlengte:

168 cm

Sportiviteit:

15 m



Veelzijdigheid:



Comfort:




Prijs:

€ 449,-

Testlengte:

170 cm

Radius:
Het maakt niet uit of je een beginner bent, een rustige recreant of een sportieve carver met de
React R6 zit je altijd goed! Technische foutjes worden niet afgestraft, alle bochten gaan gelijkmatig en zonder problemen. Bij alle sneeuw en piste omstandigheden is de React 6 een trouwe
en stabiele begeleider. Een veelzijdig multi talent.



Testlengte:

Easy Skiing:

Rossignol React R6 Compact

14 m

Veelzijdigheid:

Radius:
De Dobermann Spitfire is een multi radius ski die speciaal is ontwikkeld voor beginners en gevorderden die
een vergevingsgezinde ski zoeken waarmee snel vorderingen te maken zijn. Voor beginners vinden wij hem
echter minder geschikt. Bij lange bochten op hoge snelheid is de ski in zijn element. De ski reageert snel en
fel en maakt al snel een racer van je.

167 cm



Radius:
De Catch Free rocker zorgt voor een gemakkelijke bochteninzet en de kantenwissel is snel en
soepel. De Konic Tech (zwaar en stijf materiaal is geconcentreerd bij de kant van de ski) zorgt voor
een optimale krachtsoverdracht en stabiliteit. De testers zijn unaniem: een ski om op te genieten. Een heerlijke ski voor de ontspannen, recreatie skiër. Uitstekende drifteigenschappen, korte en
middellange bochten gaan bijna vanzelf. Minder geschikt voor hoog tempo en zeer sportieve skiërs.

€ 499,99

Sportiviteit:

Easy Skiing:

Head V Shape V4



13 m

Sportiviteit:



Veelzijdigheid:



Comfort:



Easy Skiing:
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Salomon S/Max 6

Prijs:
Testlengte:
Radius:

Een sportieve Performance ski met uitstekende carve eigenschappen. De ski is voorzien van een houten
kern, ABS zijwangen en een titanium versterking. In tegenstelling tot vorig seizoen is de ski voorzien van een
klassieke voorspanning. Ondanks het sportieve karakter gaan ook slippende bochten prima met de S/Max 6
en is er ook op laag tempo prima mee te skiën. Een breed inzetbare ski geschikt voor een grote doelgroep.

Völkl Deacon XTD
De Deacon XTD heeft in het bindingsbereik een sandwich constructie terwijl voor de tip en tail een cap constructie wordt gebruikt. De ski is een veelzijdige allrounder. Samen met de K2 is de Deacon in deze categorie
het breedst onder de voet wat zorgt voor goede scores op verspoorde pistes. Dit zorgt er tevens voor dat de
ski op een kort stukje off piste ook een goed figuur slaat. Op hogere snelheden blijft de ski zeer stabiel en lijkt
meer op een ski uit de Sport Performance Long Turn categorie.

€ 399,95
170 cm
15 m

Sportiviteit:



Veelzijdigheid:



Comfort:



Easy Skiing:



Prijs:

€ 449,-

Testlengte:

175 cm

Radius:

17,3 m

Sportiviteit:
Veelzijdigheid:
Comfort:
Easy Skiing:






PERFORMANCE LADY SERIE
Atomic Cloud 9
Niet voor niets is de Cloud serie van Atomic al jaren een verkoopsucces. Een hele gemakkelijke ski voor de
echte genieter. De Cloud 9 is prima geschikt als beginners ski, maar ook voor de wat sportievere skiër die snel
beter wil worden, is de ski een aanrader. Een veelzijdige en comfortabele ski met een aansprekend uiterlijk.

Blizzard Alight 7.2

Prijs:

157 cm

Radius:

13,4 m

Sportiviteit:



Veelzijdigheid:



Easy Skiing:



Prijs:

€ 449,-

Testlengte:

160 cm

Sportiviteit:

TIP

VEELZIJDIGHEID
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Comfort:



Prijs:
Testlengte:
Radius:

Een veelzijdig Performance model voor sportief georiënteerde meiden die snel vorderingen willen maken. De combinatie van de Active Air Light Core en de Powerdrive technologie zorgt voor
een ski met een natuurlijke flex en een optimaal sneeuwcontact. Stabiel en veel kantengrip.
Zowel slippende als gesneden bochten gaan de Intense 10 gemakkelijk af.

13 m

Veelzijdigheid:

Easy Skiing:

Dynastar Intense 10



Comfort:

Radius:
Niet echt een beginners ski maar een model dat potentieel biedt voor jonge, dynamische skiërs. De Alight is
stabiel en komt ook bij gemiddelde snelheden goed tot zijn recht. Geen grote minpunten maar ook geen echte
uitschieters.

€ 449,95

Testlengte:


€ 499,95
160 cm
12 m

Sportiviteit:



Veelzijdigheid:



Comfort:



Easy Skiing:



Elan Imagine PS

TIP
BEGINNER

Easy met een uitroepteken! De Elan Imagine PS maakt het je wel heel gemakkelijk. De superlichtgewicht ski is een heerlijke ontspannen cruiser. Bij korte en middellange bochten is de ski
onder alle piste omstandigheden een topper. Door de 76 mm onder de voet nodigt de ski uit tot
af en toe een uitstapje naast de piste. Een prima ski om op te leren en beter te worden!

Prijs:

€ 499,-

Testlengte:

158 cm

Radius:

13,1 m

Sportiviteit:
Veelzijdigheid:
Comfort:
Easy Skiing:

Fischer My Turn 68

Prijs:
Testlengte:
Radius:

Ook de My Turn heeft duidelijk de sportieve genen van Fischer. Een snelle en lichte ski die vooral op een goed
geprepareerde piste in haar element is. Voor jonge sportieve skiërs met een voorkeur voor korte bochten. Op
verspoorde ondergrond komt de Fischer minder goed tot haar recht.

Sportiviteit:
Veelzijdigheid:
Comfort:
Easy Skiing:

Head Absolut Joy
Een goede allrounder die ook op verspoorde ondergrond goed tot haar recht komt. Zowel voor beginners als
gevorderde recreatie skiërs een fijne allrounder. Gemakkelijk hanteerbaar en zeer licht van gewicht.

Prijs:

Nordica Sentra S4 FDT

TIP
SPORT

TIP
RECREANT

160 cm
13 m





€ 499,99

Sportiviteit:



Veelzijdigheid:



Comfort:



Prijs:
Testlengte:

Sportiviteit:


€ 499,95
160 cm
14 m



Veelzijdigheid:



Comfort:



Easy Skiing:



Prijs:

€ 529,-

Testlengte:

162 cm

Sportiviteit:
Veelzijdigheid:
Comfort:

14 m






Prijs:

€ 449,-

Testlengte:

163 cm

Radius:
Een hele veelzijdige ski. Een gemakkelijke bochteninzet gecombineerd met een rustige stabiele
loop. Uitstekend geschikt voor een heel breed scala aan skiërs. Een goedmoedig karakter en
toch ook sportief te skiën.

€ 449,99

13,2 m

Easy Skiing:

Rossignol Nova 6



Radius:

Radius:
Een van de sportiefste modellen in de groep. Geen ski om het op te leren maar perfect voor
sportieve skiërs met ambitie. Prima carving eigenschappen en ook op tempo heerlijk stabiel. Dit
gaat wel enigszins ten koste van het easy skiing gevoel.



163 cm

Radius:
Een comfortabele lichtgewicht die ook geschikt is om eens offpiste te gaan. Door de midden breedte van 78
mm komt de Anthem ook in natte of verspoorde sneeuw goed uit de voeten. Je hoeft maar aan een bocht te
denken en de ski gaat al. Prima voor skiërs die het rustig aan willen doen.



Testlengte:

Easy Skiing:

K2 Anthem 78



13 m

Sportiviteit:



Veelzijdigheid:



Comfort:



Easy Skiing:



|5

Salomon S/Max W 6

Prijs:
Testlengte:
Radius:

Een hele sportieve ski die ook in de Sportperformance categorie goed zou passen. Vooral bij middellange en
lange bochten in haar element. Loopt als op rails.

TIP

Een hele stabiele en sportieve Allmountain allrounder die ook op een verspoorde ondergrond
heel goed uit de verf komt. Je hebt er wat kracht en techniek voor nodig, maar dan kan je met
de Flair de hele berg aan!

VEELZIJDIGHEID

160 cm
14 m

Sportiviteit:



Veelzijdigheid:



Comfort:

Völkl Flair 76 Elite

€ 399,95



Easy Skiing:



Prijs:

€ 449,-

Testlengte:

161 cm

Radius:

14,2 m

Sportiviteit:



Veelzijdigheid:



Comfort:



Easy Skiing:



SPORT PERFORMANCE
VEELZIJDIGHEID & PRESTATIE
Een heerlijke categorie in onze test dit jaar. 39 top high-end skis, in drie groepen:
• Sport Performance Short Turn
• Sport Performance Long Turn
• Sport Performance Lady
Laten we er niet omheen draaien, voor de meeste sportieve skiërs zijn de modellen uit deze groep de juiste ski’s. Natuurlijk zijn
er super skiërs die de hele dag tramrails frezen op de piste of op RS ski’s volgas gaan maar hoeveel zijn dat er nou? Toptechniek gepaard met een topconditie? Zij vinden hun ski’s in de RS of SL categorie. Neem van ons aan; het grootste deel van de
sportieve tot zeer sportieve skiërs met een goede techniek is met ski’s uit de Sport Performance groep het best bediend. In de
groep zie je echter wel weer grote verschillen. Van ski’s die zonder meer een reuzenslalom op tempo kunnen doen tot wat meer
gemoedelijke cruisers. Heel dynamisch, maar niet te agressief. Het grote verschil met de snelle broeders uit de SL en RS klasse
is veelzijdigheid en comfort. Deze ski’s zijn breed inzetbaar zonder je te kort te doen op het sportieve vlak. Zeer aansprekend
voor een zeer grote doelgroep. Ski’s korter dan 165 cm gaan de Short Turn categorie in, langer dan 165 naar de Long Turn.

6|

SPORT PERFORMANCE
SHORT TURN SERIE
Atomic Redster X9 WB
Het WB in de naam van de Redster staat voor Wide body. Met 75 mm onder de voet is dit de breedste ski in
de klasse. Toch is het een levendige, snel wendbare ski. Een echte veelzijdige alleskunner. Prima om sportief
mee te skiën maar ook om rustig mee te cruisen.

Blizzard Quattro S70
Een sportief afgestemde ski die wel wat verwacht van de skiër. Een goede skitechniek is vereist. We vermoeden dat de preparatie van de ski niet optimaal was waardoor de Quattro 70 het minder goed deed bij slippende bochten. Carven gaat prima ook op ijzige pistes.

Dynastar Speed Zone 10 TI

Prijs:
Testlengte:

168 cm

Radius:

13,5 m

Sportiviteit:

VIP

Elan SL Fusion X
De SLX Fusion X is een wat zachter afgestemde ski dan SL broertje SLX. Niet de meest sportieve ski in de
categorie. Een ski voor de hele dag, vooral voor liefhebbers van korte bochten die ontspannen willen skiën
zonder al teveel inspanning te leveren.

Fischer RC One 73 Allride



Comfort:



Race:



Prijs:

€ 799,-

Testlengte:

165 cm

Radius:

13,5 m

Sportiviteit:



Veelzijdigheid:



Comfort:



Race:



Prijs:

€ 589,95

Testlengte:

167 cm
14 m

Sportiviteit:



Veelzijdigheid:



Comfort:



Race:



Prijs:

€ 599,-

Testlengte:

165 cm

Radius:

12,8 m

Sportiviteit:



Veelzijdigheid:



Comfort:



Race:



Prijs:

€ 599,99

Testlengte:
Radius:

Een veelzijdige ski voor de hele dag die wat dat betreft een beetje lijkt op de Elan. Ontspannen skiën zonder het
uiterste te eisen. Prima voor sportieve skiërs die niet het onderste uit de kan willen. Goede ski om je techniek
te verbeteren.



Veelzijdigheid:

Radius:
De testers waren unaniem enthousiast over de Dynastar. Geweldige carve eigenschappen, maar
slippende bochten gaan net zo goed. Je kunt er heel sportief mee over de piste razen, maar ook
heel gemoedelijk cruisen. Heerlijke alleskunner!

€ 699,95

167 cm
14 m

Sportiviteit:



Veelzijdigheid:



Comfort:



Race:
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Head Supershape i.Magnum

VIP

De Supershape Magnum is niet meer weg te denken uit de collectie van Head en ook dit jaar is
er weer iets moois van de ontwikkelingsafdeling gekomen. De Head is een geweldige ski die op
alle testcriteria hoge ogen gooit! Een sportieve en stabiele alleskunner.

K2 Turbo Charger

Prijs:
Testlengte:

170 cm

Radius:

13,1 m

Sportiviteit:



Veelzijdigheid:



Comfort:



Race:



Prijs:

€ 699,95

Testlengte:
Radius:

De Turbo Charger is een snelle ski met een voorkeur voor korte bochten. Levendig met veel controle. De ski
verwacht wel wat van de skiër en komt het best tot zijn recht bij goede tot zeer goede skiërs.

Kästle MX 67

Nordica Dobermann SLC

Rossignol React R8 Ti

Veelzijdigheid:



Comfort:



Race:



Prijs:

€ 1.129,-

Testlengte:

VIP

Salomon S/Race Rush SL

VIP

Veelzijdigheid:



Comfort:



Race:



Prijs:

€ 699,-

Testlengte:

165 cm
13 m

Sportiviteit:



Veelzijdigheid:



Comfort:



Race:



Prijs:

€ 649,-

Testlengte:

168 cm

Sportiviteit:

14 m



Veelzijdigheid:



Comfort:



Race:



Prijs:

€ 899,95

Testlengte:

Sportiviteit:
Veelzijdigheid:
Comfort:
Race:
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13 m



Radius:
De supersportski in deze categorie. De S/Race Rush zou ook in de SL categorie hoge scores
hebben behaald. Met een beetje power in je benen en een goede techniek is de Salomon een
topper. Een hele directe ski met een supersnelle kantenwissel. Ondanks deze karaktertrekken is
er met de Salomon ook prima te driften.

165 cm

Sportiviteit:

Radius:
De React is een snelle, sportieve ski zonder hoge eisen aan de skiër te stellen. Snel, rustig en altijd
met controle. Ondanks het sportieve karakter is het een comfortabele ski waar ook heel goed
relaxt mee te skiën is. Toppertje!

13 m



Radius:
Nordica heeft een naam wat betreft zeer sportieve ski’s die heel wat verwachten van de skiër. De SLC bewijst
dat Nordica ook veelzijdige en meer ontspannen ski’s kan bouwen. Een gemakkelijk hanteerbare ski die zonder veel inspanning presteert. Geschikt voor de wat lichtere skiërs.

165 cm

Sportiviteit:

Radius:
De smalste ski in de categorie. De ski moet zeer actief op de kant geskied worden om eruit te halen wat erin
zit. Rustig cruisen is niet het domein van de MX 67. Zeker geen ski voor Jan en alleman.

€ 799,99

165 cm
13 m






Stöckli Laser SC

Prijs:
Testlengte:
Radius:

De super sportieve Stöckli houdt alleen van korte en middellange bochten. De ski moet heel nauwkeurig aangestuurd worden. Een tip voor sportieve racers. Voor de rustige, recreatieve skiër geen goede keuze.

13 m



Veelzijdigheid:




Race:



Prijs:

€ 729,-

Testlengte:

165 cm

Radius:
Een gemakkelijk hanteerbare goedmoedige SPST ski. Zowel sportief als recreatief skiën probleemloos mogelijk. Een eenvoudige overgang van driften naar carven. Geschikt voor een brede doelgroep.

163 cm

Sportiviteit:

Comfort:

Völkl Racetiger SC Yellow

€ 1.249,-

Sportiviteit:
Veelzijdigheid:
Comfort:
Race:

13 m






SPORT PERFORMANCE
LONG TURN SERIE
Atomic Redster X9S

VIP

Volgas op de kant loopt de Redster X9 als op rails. Wil je het wat rustiger aan doen en lekker
cruisen met slippende bochten, ook geen probleem. De X9 is een betrouwbare partner in alle
omstandigheden. Snelle kantenwissel. De testgroep is unaniem enthousiast.

Blizzard Quattro RS 70
Geen ski voor gemoedelijk cruisen, maar eentje voor echte speedfans. Focus van de ski ligt op gesneden
bochten. De skiër moet kracht, techniek en concentratie hebben.

Prijs:
Testlengte:

175 cm

Radius:

15,4 m

Sportiviteit:



Veelzijdigheid:



Comfort:



Race:



Prijs:

€ 999,-

Testlengte:

175 cm

Radius:

15,5 m

Sportiviteit:



Veelzijdigheid:



Comfort:

Dynastar Speed Zone 12 Ti



Race:



Prijs:

€ 699,95

Testlengte:
Radius:

Met de Speed Zone zijn zowel gesneden als slippende bochten geen probleem. De ski komt het best tot zijn
recht bij middellange en lange bochten. Je kunt er gemoedelijk mee cruisen, maar ook als je de ski flink de
sporen geeft komt de Speed Zone niet in de problemen.

€ 999,95

Sportiviteit:
Veelzijdigheid:

182 cm
15 m




Comfort:



Race:
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Elan Amphibio 18 T12 FusionX

Prijs:

€ 799,-

Testlengte:

178 cm

Radius:

TIP

MULTITALENT

De Elan is een beetje een uitzondering in de categorie. Waar de meeste fabrikanten een zachter
afgestemd reuzenslalom model presenteren, is de Amphibio een verhaal op zich. Comfortabel
en bruikbaar in alle omstandigheden. Een veelzijdige ski voor de hele dag en de hele vakantie.
Bij deze lengte zeer rustig en stabiel. Wil je een iets speelsere ski, dan kies je eenvoudig een
kortere lengte.

Fischer RC One 72 Multiflex

Sportiviteit:



Veelzijdigheid:



Comfort:



Race:



Prijs:

€ 699,99

Testlengte:
Radius:

VIP

Het meest sportieve RC One model bevalt de testers uitstekend! Zowel voor sporters als genieters een heerlijke ski. Een gemakkelijke bochteninzet, ook bij lage snelheden en veel stabiliteit op
tempo. Ook slippende bochten probleemloos mogelijk.

Head WC Rebels i.Race Pro

VIP

De ski reageert als een echte SL ski. Levendig, explosief en het liefst op tempo. Als je wat langer
met de Head onderweg bent, merk je echter ook hoe relaxt en ontspannen de ski is. Heerlijke ski
voor de hele dag, zowel voor sporters als recreanten.

K2 Speed Charger

Kästle PX 71

Nordica Dobermann Spitfire RB 76

Veelzijdigheid:



Comfort:



Race:



Prijs:

€ 949,99

Testlengte:

175 cm

Radius:

15,3 m

Sportiviteit:



Veelzijdigheid:



Comfort:



Race:



Prijs:

€ 849,95

Testlengte:

Sportiviteit:

18 m




Comfort:



Race:



Prijs:

€ 799,-

Testlengte:

176 cm

Sportiviteit:
Veelzijdigheid:

15 m




Comfort:



Race:



Prijs:

€ 829,-

Testlengte:

174 cm

Sportiviteit:
Veelzijdigheid:
Comfort:
Race:
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175 cm

Veelzijdigheid:

Radius:
Een getemde Reuzenslalom ski. De ski vereist hoog tempo en concentratie en is dan in zijn element. Uitstekende carve eigenschappen. De Dobermann Spitfire is zeker geen comfortabel allemans vriendje. Met de
juiste techniek en instelling een wapen voor hobby racers!

17 m



Radius:
Op zachte en verspoorde piste toont de PX 71 zijn kracht. Echter vooral zwaardere skiërs geven aan dat de
ski’s op hoog tempo onrustig worden. Ook op een harde ondergrond komen onze zwaardere skiërs niet goed
uit de voeten op de Kästle. De PX 71 is meer een recreatie ski voor lichtere skiërs.

177 cm

Sportiviteit:

Radius:
Wie denkt dat K2 het piste skiën aan zich voorbij laat gaan ten faveure van de Allmountain ski’s heeft het mis.
De Speed Charger is een top sportieve Long Turn ski die qua stabiele loop bij middellange en lange bochten
menig Reuzenslalom ski de baas is. Ook in verspoord terrein kan de Speed Charger goed tot zijn recht.

17 m

16 m






Rossignol Hero Elite Plus Ti

Prijs:

€ 799,-

Testlengte:

181 cm

Radius:
Een hele veelzijdige ski voor de hele dag en de hele berg. Ontspannen alleskunner die ook op tempo gewoon
blijft presteren. Zowel slippende als gesneden bochten, strak geprepareerde pistes of verspoord terrein, de
Hero kan het aan.

Salomon S/Race Rush GS

Sportiviteit:



Veelzijdigheid:



Comfort:



Race:



Prijs:

€ 899,95

Testlengte:
Radius:

Een hele dynamische Long Turn ski. Qua prestaties te vergelijken met de grote RS broer maar door een wat
zachtere afstemming wat breder inzetbaar. Een ski voor skiërs die de hele dag op hoog tempo willen carven.

Stöckli Laser SX

VIP

Een fantastische ski die alles heeft wat je in deze categorie verwacht. Zeer stabiel en niet uit evenwicht te brengen. Samen met de Head en de Atomic in de top van de categorie.

Völkl Racetiger RC Black
Een speelse en sportieve ski met een vergevingsgezind karakter. Foutjes in de techniek worden niet direct
afgestraft. Een goede keus voor piste skiërs die wel een beetje performance zoeken, maar niet op comfort
willen inleveren.

15 m

Sportiviteit:

175 cm
17 m



Veelzijdigheid:



Comfort:



Race:



Prijs:

€ 1.249,-

Testlengte:

177 cm

Radius:

16,8 m

Sportiviteit:



Veelzijdigheid:



Comfort:



Race:



Prijs:

€ 729,-

Testlengte:

180 cm

Radius:

17,7 m

Sportiviteit:



Veelzijdigheid:



Comfort:



Race:
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SPORT PERFORMANCE
LADY SERIE
Atomic Cloud 12
De ski met de grootste radius in de categorie. De Cloud 12 is een stabiele en rustige ski die het zowel bij
gesneden als slippende bochten zonder grote krachtsinspanning uitstekend doet. Goede ski voor een brede
doelgroep.

Blizzard Alight Pro

Prijs:
Testlengte:

161 cm

Radius:

15,3 m

Sportiviteit:
Veelzijdigheid:
Comfort:

Dynastar Intense 12



Prijs:

€ 799,-

Testlengte:

160 cm

Sportiviteit:

12 m



Veelzijdigheid:



Comfort:



Race:



Prijs:

€ 599,95

Testlengte:

165 cm
12 m

Sportiviteit:



Veelzijdigheid:



Comfort:
Race:
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Radius:
Een levendige ski met veel mogelijkheden. Ontspannen cruisen of een keer lekker gas geven, de Intense 12
kan het allemaal. Hoge snelheden zijn echter niet het domein van deze ski.



Race:

Radius:
Een wendbare, snel reagerende en lichte damesski met een kleine radius. Op de kant en op hoge snelheid
vergt de ski wel wat van je. Dat is duidelijk minder het domein van de Alight. Een comfortabele ski voor rustige
skiërs die voornamelijk hun geluk zoeken op blauwe en rode pistes.

€ 649,95




Elan Speed Magic PS

Prijs:

€ 649,-

Testlengte:

160 cm

Radius:

VIP

Een hele sportieve en veelzijdige damesski met een tikje race DNA. Een fantastische carvemachine voor skiërs met een goede techniek. Voor sportieve skiërs is het de hele dag feest op
de Speed Magic

Fischer My Curv Allride

Sportiviteit:



Veelzijdigheid:



Comfort:

VIP



Prijs:

€ 599,99

Testlengte:

In deze categorie de ski met de breedste tip en de meest extreme taillering. Korte en middellange bochten zijn
een feestje met de Head. De brede Schaufel trekt je a.h.w. de bocht in. Bij hogere snelheden vergt de ski een
goede techniek en oplettendheid.

K2 Anthem 72 Ti Hs

13 m



Veelzijdigheid:




Race:



Prijs:

€ 599,99

Testlengte:

163 cm

Radius:

12,2 m

Sportiviteit:



Veelzijdigheid:



Comfort:



Race:



Prijs:

€ 649,95

Testlengte:
Radius:

De opvolger van de legendarische ‘Luv Machine’. De Anthem is een ongecompliceerde sport performance ski
zonder grote tekortkomingen, maar maakt niet al teveel emotie los bij de testdames. Gemakkelijk wendbaar
met een voorkeur voor middellange bochten.

164 cm

Sportiviteit:

Comfort:

Head Super Joy



Race:

Radius:
Een dynamische en sportieve ski. Niet de lichtste in de groep maar wel een dynamisch en compleet pakket dat sportieve skiërs zeer zal aanspreken.

12 m

Sportiviteit:

160 cm
13 m



Veelzijdigheid:



Comfort:



Race:
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Kästle DX 73

Prijs:

€ 599,-

Testlengte:

156 cm

Radius:
Voor het eerst sinds de 80’er jaren (Vogue serie) heeft Kästle weer een specifieke damesski in de collectie.
De DX 73 is een veelzijdige lichtgewicht. Een ski om gemoedelijk en ontspannen mee om te gaan. De meeste
testers vonden de geteste ski overigens iets te kort.

Nordica Sentra SL 7

Sportiviteit:



Veelzijdigheid:



Comfort:

Rossignol Nova 14 Ti



Prijs:

€ 829,-

Testlengte:

165 cm

Sportiviteit:
Veelzijdigheid:
Comfort:

VIP

Salomon S/Max w 10

14 |






Prijs:

€ 749,-

Testlengte:

160 cm
13 m

Sportiviteit:



Veelzijdigheid:



Comfort:



Race:



Prijs:

€ 599,95

Testlengte:
Radius:

De Salomon is een van de stuggere ski’s in deze groep. Prima voor krachtige en sportieve skiërs, minder
geschikt voor easy skiing. Een sterke aansturing, goede techniek en kracht zijn nodig om het volle potentieel
van de S/Max te benutten.

13 m

Race:

Radius:
De Nova 14 werd unaniem geprezen in de testgroep. Heel sportief, maar ook heel veelzijdig. Met
de Rossignol zit je nooit verkeerd. Zowel voor de rustige recreatie skiër als de sportieve hobby
racer is de Rossi een prima keuze.



Race:

Radius:
De Sentra 7 is een hele sportieve ski die stevig aangepakt moet worden. Om met de Nordica de gehele dag
op pad te zijn heb je stevige spieren en uithoudingsvermogen nodig. Heb je dit dan is de Sentra een heerlijke
uitdagende ski die op hoog tempo heel stabiel blijft

13 m

Sportiviteit:

165 cm
15 m



Veelzijdigheid:



Comfort:



Race:



Stöckli Laser MX

VIP

De topmodellen van de Zwitserse skibouwer dragen al jaren de naam Laser. Nu is er voor het
eerst een Laser voor ladies en deze maakt de faam van Stöckli als sportieve skibouwer waar.
Zowel op harde als verspoorde ondergrond doet de ski het uitstekend. Veel grip en een snelle
kantenwissel. Zeer veelzijdige ski.

Völkl Flair SC Carbon

Prijs:

156 cm

Radius:

11,4 m

Sportiviteit:



Veelzijdigheid:



Comfort:



Race:



Prijs:

€ 779,-

Testlengte:

165 cm

Radius:

VIP

Een hele veelzijdige en sportieve damesski. De ski vereist techniek en een actieve skiër maar komt
dan in haar element. De Völkl ligt rustig en stabiel op de piste, ook op hoog tempo en heeft zowel
met slippende als gesneden bochten geen enkel probleem.

€ 1.049,-

Testlengte:

13 m

Sportiviteit:



Veelzijdigheid:



Comfort:



Race:
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ALLMOUNTAIN

PERFORMANCE & PERFORMANCE LADY & FREE
Veelzijdigheid is bij deze ski’s het toverwoord. Een bredere taille is ‘in’. In het tweede deel van de testweek viel er 40
centimeter (zware en natte) sneeuw. Mooie omstandigheden om de Allmountain modellen aan de tand te voelen.
De ski’s in deze categorie boeken elk jaar nog steeds duidelijk vooruitgang. We merkten het ook dit jaar weer. Betere dempingseigenschappen, een gemakkelijker bochtinzet en betere prestaties zowel op de piste als in de natte sneeuw. Hierdoor
wordt dit type ski steeds interessanter voor echte piste skiërs die ook af en toe eens offpiste willen gaan. Ook skiërs met
heel veel ski ervaring maar ook wat meer ervaren in levensjaren en dus niet perse op zoek naar pure performance ski’s,
komen in deze categorie uitstekend aan hun trekken. Zeer interessant voor 50 plussers!
Aan de eisen van de dames skiërs wordt uitstekend voldaan. Het valt op dat er in de Allmountain Performance Lady
groep maar liefst 5 ski’s het VIP predicaat krijgen en twee worden er nog als TIP genoemd.
We raden je aan om eens een ski uit deze groep een kans te geven ook als je altijd op een smalle sport ski staat. We
weten zeker dat het niet tegen zal vallen!

ALLMOUNTAIN
PERFORMAINCE SERIE
Armada Invictus 89Ti

€ 749,95

Prijs:
Testlengte:

179 cm

Radius:

17,5 m

Taillering: 130-88-120 mm
Een ontspannen fun-ski die vooral op zachtere ondergrond goed tot zijn recht komt. Voor sportief tekeergaan
op harde piste is de Invictus minder geschikt. Een aanrader voor lichtere skiërs die ook eens naast de piste
willen skiën.

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:

Atomic Vantage 82 Ti





€ 699,95

Prijs:
Testlengte:

174 cm

Radius:

17,5 m

Taillering: 122-82-109 mm
Een veelzijdige piste georiënteerde ski waarop je door kunt groeien. De gemakkelijk draaibare Vantage overtuigt zowel op de piste als ernaast. Op hoge snelheid wordt de stabiliteit wat minder.

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:

Blizzard Brahma 82

Prijs:






€ 549,- ex binding

Testlengte:
Radius:

180 cm
19 m

Taillering: 121-82-117 mm

VIP

Een heerlijk sportieve Allmountain-ski. Perfect voor sportieve dynamische skiërs die onder alle
piste en weersomstandigheden willen knallen. Lichtgewicht skiërs moeten geconcentreerd
skiën. Ook geschikt voor sportieve en sterke dames

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:
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Dynastar Speed Zone 4x4 82 Pro

Prijs:
Testlengte:
Radius:

€ 649,95
179 cm
16 m

Taillering: 128-82-105 mm
Een van de topsporters uit deze categorie. Heel stabiel en perfect bij middellange en lange bochten. Voor
lichtgewichten is het hard werken op de Speed Zone. Een dikke SUV voor op de piste en af en toe ernaast!

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:

Elan Wingman 82 CTI Fusion X






Prijs:

€ 699,-

Testlengte:

178 cm

Radius:

16 m

Taillering: 129-82-112 mm
Een vriendelijke allrounder die geen hoge eisen stelt aan de skiër. Geen topsport model en ook geen offpiste
monster, maar een veelzijdige ski voor alle omstandigheden. Een aanrader voor minder sportieve skiërs of
lichtgewichten die een easy-going ski zoeken en meestal niet met grote snelheid onderweg zijn.

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:

Fischer RC One 82 GT

Prijs:
Testlengte:
Radius:





€ 599,99
178 cm
16 m

Taillering: 126-82-112 mm
Een duidelijk piste georiënteerde Allmountain ski. Op verspoorde ondergrond of offpiste heeft de ski een krachtige skiër nodig. Is in zijn element bij langere bochten en loopt ook op hogere snelheden heerlijk rustig. Meer
geschikt voor dynamische en zware skiërs. Minder geschikt voor beginners.

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:

Head Monster 83 TI

Prijs:





€ 649,99

Testlengte:

177 cm

Radius:

16,7 m

Taillering: 131-83-110 mm

VIP

Een top ski voor sportieve skiërs die zowel op als naast de piste hun geluk zoeken. Scoort
in alle bochten hoog en heeft een geweldige rebound. Ook de dames in de testgroep waren
zeer over de Monster te spreken.

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:

K2 iKonic 80 Ti

Prijs:
Testlengte:
Radius:





€ 749,95
177 cm
17 m

Taillering: 129-80-108 mm

VIP

Een echte alleskunner in de groep! Een gemakkelijk hanteerbare ski, ook zeer geschikt voor
lichtgewichten en vrouwen. Er is met de iKonic zeer sportief te skiën maar ook voor degenen
die lekker rustig en ontspannen willen skiën is de K2 een aanrader!

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:

Kästle MX 84

Prijs:





€ 1.129,-

Testlengte:

176 cm

Radius:

16,3 m

Taillering: 128-84-112 mm
Een echte Allmountain ski die wel een en ander verwacht van de bestuurder. Een goede positie is essentieel.
Dan is de ski gemakkelijk wendbaar en rustig. Niet geschikt voor beginners of licht gevorderden. Op verspoorde, zachte ondergrond komt de MX 84 het best tot zijn recht.

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:
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Line Supernatural 86

Prijs:

€ 649,95

Testlengte:

179 cm

Radius:

17,7 m

Taillering: 125-86-112 mm
Een harmonieuze easy going ski. Scoort heel hoog bij slippende bochten vooral op een zachte verspoorde
piste en offpiste. Is met een midden breedte van 86 mm niet de meest wendbare ski in de groep.

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:

Nordica GT 80 TI FDT






Prijs:

€ 779,-

Testlengte:

180 cm

Radius:

16,5 m

Taillering: 130-80-110 mm
Een echte Nordica. Barst van de sportieve genen. Geen ski voor lichte of weinig dynamische skiërs. Ook
beginners laten deze ski beter nog even staan. Techniek, concentratie en kracht zijn nodig voor de GT 80.

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:

Rossignol Experience 84 Ai






Prijs:

€ 699,-

Testlengte:

176 cm

Radius:

15 m

Taillering: 126-84-116 mm

VIP

Topscores bij korte en middellange bochten. Veel opwaartse druk offpiste. Met de Experience
kan je net zo gemakkelijk slippende als gesneden bochten maken. Duidelijke VIP score!

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:

Salomon S/Force 11

Prijs:
Testlengte:
Radius:





€ 749,95
177 cm
16 m

Taillering: 128-80-112 mm

VIP

De carve knaller uit de groep. Indrukwekkend stabiel en uitstekende score op harde piste.
Veel opwaartse druk offpiste. Een hele sportieve ski voor dynamische piste skiërs die graag
iets breders onder de voet hebben.

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:

Stöckli Laser AR

Prijs:





€ 1.149,-

Testlengte:

175 cm

Radius:

16,5 m

Taillering: 130-83-112 mm
Ook weer een echte carve bak. De Laser AR hoort in deze categorie in een adem genoemd te worden met
de Head en de Salomon. Heel stabiel en vooral bij langere bochten in zijn element. Door de harde afstemming
offpiste meer geschikt voor zware dynamische skiërs.

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:

Völkl Deacon 84






Prijs:

€ 849,-

Testlengte:

177 cm

Radius:

16,9 m

Taillering: 132-84-115 mm

VIP

Een levendige ski met een gemakkelijke bochtinzet. Stabiel en met veel kantengrip op harde
piste. De Deacon is een hele sportieve ski, maar heeft duidelijk speelser trekjes dan voorganger RTM. Een van de meest veelzijdige ski’s in deze categorie.

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:
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ALLMOUNTAIN
PERFORMANCE LADY SERIE
Armada Victa 87 Ti

Prijs:

€ 699,-

Testlengte:

171 cm
17 m

Radius:

Taillering: 129-87-119 mm

TIP

MULTITALENT

Een duidelijk offpiste georiënteerde ski waar vooral dames die een voorkeur voor lange
bochten hebben veel plezier mee zullen beleven. Zware en natte sneeuw is geen enkel
probleem voor de Victa. Vooral geschikt voor krachtige skiërs.

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:

Atomic Vantage 80 Ti WMN





€ 699,95

Prijs:
Testlengte:

167 cm

Radius:

16,5 m

Taillering: 123-80-105 mm
De breedte onder de voet van 80 mm geeft al aan dat deze ski op de piste het meest op haar plek is. Uitstekende eigenschappen onder verschillende omstandigheden, maar wel bij gemiddelde snelheden. Hoog tempo
ligt de Vantage minder. Dames die veel offpiste willen skiën, vinden hun heil beter elders.

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:

Blizzard Black Pearl 82

Prijs:






€ 499,- ex binding

Testlengte:
Radius:

173 cm
17 m

Taillering: 121-82-105 mm
Een goede allrounder die overal voor ‘in’ is. Korte of lange bochten, slippend of gesneden, de Black Pearl kan
het moeiteloos aan. Ook goed op harde ondergrond. Offpiste verwacht de ski echter wel wat van je, dit is voor
de Black Pearl niet het optimale terrein.

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:
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Dynastar Intense 4x4 82 Pro W

Prijs:
Testlengte:
Radius:

€ 549,95
171 cm
16 m

Taillering: 130-82-110 mm

VIP

Een hele veelzijdige Allmountain ski die uitstekend scoort op zowel gesneden als slippende
bochten. Buitengewoon stabiel op hoge snelheid. Sportief op de piste, maar ook ernaast.
Ook op zachte ondergrond voldoet de Intense 4x4 uitstekend. VIP notering!

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:

Elan Ripstick 88 W






Prijs:

€ 619,-

Testlengte:

170 cm

Radius:

15,4 m

Taillering: 130-88-105 mm

TIP
OFFPISTE

Een heerlijke feel good ski. Bij gesneden bochten en offpiste scoort de Ripstick uitstekende waardes. Heel veel opwaartse druk in de poedersneeuw. Een aanrader voor liefhebbers van bredere ski’s die niet super-sportief onderweg willen zijn, maar van de hele berg
hun speeltuin maken.

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:

Head Total Joy

Prijs:





€ 599,99

Testlengte:

168 cm

Radius:

13,8 m

Taillering: 134-85-113 mm

VIP

Nomen est omen in het geval van de Head. Total Joy is een hele goede naam voor deze ski!
Heel veelzijdig, korte en lange bochten, snijden of slippen het gaat allemaal probleemloos.
Harde of zachte ondergrond idem dito.

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:

K2 Anthem 82

Prijs:
Testlengte:
Radius:





€ 599,95
167 cm
15 m

Taillering: 129-82-111 mm
Een sportieve Allmountain ski die vooral op vers geprepareerde piste in haar element is. Heel goed bij korte
en middellange bochten en stabiel met veel kantengrip. Ook op een verspoorde of zachtere ondergrond is de
Anthem een prettige begeleider.

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:

Kästle DX 85 W






Prijs:

€ 599,-

Testlengte:

160 cm

Radius:

14,5 m

Taillering: 126-85-109 mm
Een levendige ski die houdt van korte bochten. De midden breedte van 85 mm zorgt voor veel opwaartse druk,
dus offpiste of op zachte ondergrond voldoet de Kästle uitstekend. Om eruit te halen wat erin zit moet de ski
echter actief en met kracht geskied worden.

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:
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Line Pandora 84

€ 529,95

Prijs:
Testlengte:

165 cm
13 m

Radius:

Taillering: 122-84-110 mm
Een easy going ski om over verspoorde piste te cruisen. Geen topsporter voor lange carve bochten op tempo.
Een ongecompliceerde, comfortabele ski om de eerste offpiste ervaringen mee te gaan opdoen.

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:

Nordica Santa Ana 88

Prijs:






€ 599,- ex. Binding

Testlengte:

172 cm

Radius:

16,5 m

Taillering: 121-88-109 mm

VIP

Een echte Nordica. Heel sportief! De ski scoort topwaarden op stabiliteit, carven en lange
bochten. Korte bochten is minder het domein van de Santa Ana. Een aanrader voor dynamische en sterke dames die een wat bredere ski zoeken om ook naast de piste plezier te
hebben.

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:

Rossignol Experience 84 Ai W






Prijs:

€ 629,-

Testlengte:

168 cm

Radius:

15 m

Taillering: 126-84-116 mm

VIP

Een all mountain multi talent. Een hele veelzijdige ski die topscores verzamelt. Sportiviteit,
comfort, offpiste noem het maar de Rossi kan het aan. Harde of zachte ondergrond, korte of
lange bochten, het maakt niet uit, de Experience 84 scoort uitstekend.

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:

Salomon Aira 84 Ti

Prijs:
Testlengte:
Radius:

Een piste georiënteerd all-mountain model. Goed bij zowel slippende als gesneden bochten. Een prima ski
voor een voorjaarsdag met snel veranderende sneeuwomstandigheden. Uitstekende prestaties op wat zachtere ondergrond. Extreme snelheden en ijzige piste zijn wat minder het domein van de Aira.

€ 699,95
172 cm
14 m

Taillering: 129-84-112 mm
Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:

Stöckli Stormrider 85 Motion






Prijs:





€ 1.109,-

Testlengte:

168 cm

Radius:

15,8 m

Taillering: 129-85-113 mm

VIP

Voor de Stormrider zouden we eigenlijk de categorie Allmountain – Reuzenslalom in moeten
voeren! Een hele sportieve en stabiele ski die bij lange bochten op hoge snelheid in haar element is. Toch doet de Stöckli het ook op zachte ondergrond en offpiste niet slecht. Hier eist
de ski echter wel kracht, conditie en techniek van je.

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:
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ALLMOUNTAIN
FREE SERIE
Armada Invictus 99 Ti

€ 799,95

Prijs:
Testlengte:

180 cm

Radius:

20,5 m

Taillering: 133-98-123 mm

TIP

MULTITALENT

De Armada heeft dankzij de brede rocker neus veel opwaartse druk offpiste. Op de piste
weert de Invictus zich ook goed, echter op hogere snelheden wordt de ski wat onrustig. De
ski scoort hoog bij korte en middellange bochten. Een aanrader voor jonge fun skiërs die
graag offpiste skiën. Door de testers getipt als Multitalent!

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:

Atomic Bent Chetler





€ 699,95

Prijs:
Testlengte:

180 cm

Radius:

19,5 m

Taillering:129-100-120 mm
Een hele stabiele en veelzijdige Allmountain Free ski met een vrij sportieve afstemming. Toch gaan ook slippende bochten probleemloos. Door de rocker voorkant voelt de ski korter aan dan hij is. Grote of zware skiërs
kiezen beter de langere versie.

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:

Blizzard IRustler 9

Prijs:






€ 499,- ex. binding

Testlengte:
Radius:

180 cm
17 m

Taillering: 128-94-117 mm
Een verrassend gemakkelijke Allmountain ski voor sportieve skiërs die graag offpiste gaan. De testski’s waren
dit jaar niet optimaal geslepen waardoor een hogere score uitbleef.

Offpiste:






Prijs:

€ 729,95

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:

Dynastar Legend 96

Testlengte:
Radius:

186 cm
17 m

Taillering: 132-96-112 mm
Vanwege de lange rocker neus dient de skiër centraal op de ski’s te staan en deze nauwkeurig aan te sturen.
Goede slippende korte bochten vereisen een hele goede techniek. De focus van de Legend ligt duidelijk
offpiste.

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:

Elan Ripstick 96 Black Edition






Prijs:

€ 759,-

Testlengte:

181 cm

Radius:

18 m

Taillering: 134-96-113 mm
Deze klassieker van Elan is top bij korte en middellange bochten. De Ripstick geeft opwaartse druk. Een ski
voor de hele dag, of er nu een vers pak sneeuw ligt of dat je over de natte namiddag pap skiet; de Ripstick is
een betrouwbare alleskunner voor niet al te zware skiërs.

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:
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Fischer Ranger 99 Ti

Prijs:
Testlengte:
Radius:

€ 599,99
181 cm
18 m

Taillering: 130-97-121 mm

VIP

Een combinatie van sportiviteit, pisteperformance en offpiste eigenschappen. De Fischer
kan het allemaal. Veel stabiliteit vooral bij wat langere bochten. De Ranger is optimaal voor
sportieve skiërs die graag ook offpiste skiën.

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:

Head Kore 99

Prijs:
Testlengte:
Radius:





€ 749,99
189 cm
17 m

Taillering: 134-99-120 mm

VIP

De Kore is een hele sportieve Allmountain Free ski voor krachtige en dynamische skiërs met
een voorliefde voor een flink tempo. Wat je erin steekt geeft de ski terug. Minder geschikt
voor de rustige, recreatieve skiër en de liefhebber van korte bochtjes.

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:

K2 Mindbender 99 Ti






Prijs: € 649,95 ex. binding
Testlengte:

184 cm

Radius:

18,5 m

Taillering: 138-99-123 mm

VIP

Let op de Mindbender is niet een licht aangepaste versie van de legendarische Pinnacle. Dit
model is helemaal nieuw. De Mindbender is een hele sportieve ski die top scoort op het gebied van carve gedrag en stabiliteit. Zowel op de piste als ernaast weet de K2 te overtuigen.

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:

Kästle MX 99

Prijs:
Testlengte:
Radius:





€ 1.179,176 cm
20 m

Taillering: 135-99-120 mm
Een sportieve, levendige Allmountain Free ski die het op de piste uitstekend deed. Ook offpiste wist de MX te
overtuigen. De ski kon voor de test echter niet in de voorgeschreven minimumlengte geleverd worden waardoor deze buiten competitie om meegedaan heeft.

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:
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Line Sick Day 94

€ 649,95

Prijs:
Testlengte:

179 cm

Radius:

17,6 m

Taillering: 131-94-117 mm

VIP

De Sick Day is een buitengewoon gemakkelijk hanteerbare ski. Ondanks het freeride gen
van Line is de ski eigenlijk meer gericht op pistegebruik. Voor Amerikaanse begrippen is de
ski met een midden breedte van 94 mm dan ook maar smalletjes... Slippende bochten zijn
probleemloos en ook korte bochtjes gaan bij de veelzijdige Sick Day als vanzelf.

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:

Nordica Enforcer 100

Prijs:






€ 599,- ex. binding

Testlengte:

185 cm

Radius:

18,5 m

Taillering:133-100-121 mm
Een goede ski voor zware en technisch goede skiërs. Op hoge snelheid is de Enforcer in zijn element. Op laag
tempo of bij slippende bochten heeft de Nordica het duidelijk wat minder naar de zin. Onze indruk was echter
dat dit ook met de preparatie van de ski te maken had.

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:

Rossignol Experience 94 Ti






Prijs:

€ 749,-

Testlengte:

180 cm

Radius:

18,5 m

Taillering: 132-94-122 mm
Dit jaar is veelzijdigheid het toverwoord bij Rossignol en de Experience 94 is hier een goed voorbeeld van. Ondanks de breedte onder de voet is dit een piste georiënteerde ski die vooral bij middellange en lange bochten
uitblinkt. Een gemakkelijk hanteerbare ski die voor offpiste nieuwelingen een aanrader is.

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:

Salomon QST 99






Prijs: € 549,95 ex. binding
Testlengte:
Radius:

188 cm
20 m

Taillering: 140-99-122 mm
De QST verzamelt jaar na jaar VIP noteringen maar de ski is dit jaar nog sportiever geworden. Voor veel testers
is de ski nu iets te hard. Sterke punten bij middellange en lange bochten. De brede Schaufel geeft veel opwaartse druk in de Tiefschnee. Een aanrader voor sterke en zware skiërs, lichtgewichten laten de QST beter
links liggen.

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:

Stöckli Stormrider 95

Prijs:





€ 1.259,-

Testlengte:

184 cm

Radius:

19,4 m

Taillering: 131-95-123 mm

VIP

Typisch Stöckli, een reuzenslalom raket met een snufje offpiste! Heb je een uitstekende techniek en veel kracht, dan heb je aan de Stormrider 95 een klasbak. De ski heeft dan ook een
VIP notering gescoord. Een echte sportski voor vooral zwaardere skiërs. Ontbeer je bovengenoemde eigenschappen, dan is de Stöckli niet jouw ski.

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:

Völkl Kendo 92






Prijs:

€ 799,-

Testlengte:

184 cm

Radius:

21,2 m

Taillering: 132-92-113 mm

VIP
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De Kendo 92 is hele stabiele ski zonder hard afgestemd te zijn. Door de tip en tail rocker
heeft de Völkl een gemakkelijke bochteninzet, is vergevingsgezind bij foutjes in de techniek
en vereist weinig kracht. Een prima compromis tussen sportiviteit en hanteerbaarheid. Uitstekende prestaties op de piste en een heerlijke cruiser offpiste. Echte alleskunner met een
VIP notering!

Sportiviteit:
Comfort:
Piste:
Offpiste:






SLALOM EN REUZENSLALOM
Dit zijn de technische hoogstandjes van de ski industrie. In deze latten steekt alle know how en worden de meeste hightech
materialen gebruikt. De trend van vorig jaar zet zich door. Waar in het verleden in deze categorie alleen super sportieve ski’s werden gepresenteerd die het uiterste eisen van de skiër, zagen we dit jaar duidelijk een tweedeling. Een aantal modellen heeft nog
steeds die puur super sportieve inslag, maar er zijn ook ski’s die veelzijdiger te gebruiken zijn en hierdoor meer geschikt voor een
bredere doelgroep. Begrijp ons niet verkeerd, het blijven hele sportieve ski’s, maar er is ook wat meer ontspannen mee te skiën.
Aan de ene kant staan de pure racers, aan de andere kant iets meer gematigde sportmodellen die minder veeleisend zijn. Pure
prestaties bieden ze echter allemaal. Je moet een goede techniek, kracht en conditie hebben om deze ski’s te temmen. De
uitslagen liggen dicht bij elkaar en de verschillen zijn niet al te groot.
Overweeg je de aanschaf van een SL of RS ski bedenk dan dat je hier te maken hebt met het meest sportieve ski type in de
handel. Jij zult ook zelf echt wat moeten brengen om eruit te halen wat er in zit. Kan je ze echter aan, dan heb je aan dit type
ski een fantastische partner!

SLALOM SERIE
Atomic Redster S9

Prijs:

€ 899,95

Testlengte:

165 cm

Radius:

12,7 m

Taillering: 118-68-104 mm

VIP

Op deze alleskunner worden alle korte bochtenfreaks goed bediend. Van de sportieve recreant tot de ambitieuze hobby racer. De Redster is iets zachter afgestemd dan een aantal van
zijn concurrenten en rooft hierdoor niet alle kracht uit je benen, terwijl de ski toch optimaal
sportief blijft. Ook onder lastige omstandigheden blijft de Redster een gemakkelijke ski.

Race:
Sportiviteit:
Veelzijdigheid:
Comfort:

Blizzard Firebird SRC






Prijs:

€ 899,-

Testlengte:

165 cm

Radius:

12 m

Taillering: 121-68-105 mm
Een rustige slalom Carver die zonder al teveel krachtsinspanning te skiën is. Een probleemloze ski voor een
sportieve en goede skiër. De ski is duidelijk geen agressieve slalomracer. Zoek je iets dergelijks, dan moet je
nog even verder zoeken.

Race:
Sportiviteit:
Veelzijdigheid:
Comfort:

Dynastar Speed Master SL

Prijs:
Testlengte:
Radius:





€ 799,95
168 cm
13 m

Taillering: 121-67-105 mm

VIP

De Speed Master slaagt erin twee werelden te verenigen. Aan de ene kant een echte race ski
en aan de andere kant een heerlijk harmonieuze ski voor pistegebruik. De Dynastar scoort
in 8 van de 11 beoordelingscriteria een top 3 plek en het is dan ook dik verdiend dat de ski
een VIP notering krijgt!

Race:
Sportiviteit:
Veelzijdigheid:
Comfort:
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Elan SLX Fusion

Prijs:

€ 749,-

Testlengte:

165 cm

Radius:

12,8 m

Taillering: 121-68- 104 mm
De SLX Fusion X is een echte plezier ski die zich zonder grote krachtsinspanning en met lichte druk heel
gemakkelijk laat hanteren. De ski is relatief zacht afgestemd en hierdoor prima geschikt voor lichtere skiërs of
dames.

Race:
Sportiviteit:
Veelzijdigheid:
Comfort:

Fischer RC 4 WC SL

Prijs:
Testlengte:
Radius:





€ 799,99
165 cm
13 m

Taillering: 122-68-103 mm
Vorig jaar was de ski nog met een FIS wedstrijd plaat uitgerust. Hierdoor ontstond een echt racemonster puur
voor specialisten. Dit jaar heeft de ski een veel zachtere plaat die zorgt voor een perfecte flex. Een slalom carver voor de gehele ski dag en duidelijk meer geschikt voor een breder publiek. Gelukkig nog steeds een hele
snelle en sportieve ski, maar niet meer zo agressief en uitputtend als zijn voorganger.

Race:
Sportiviteit:
Veelzijdigheid:
Comfort:

Head WC Rebels iSL

Prijs:





€ 899,99

Testlengte:

165 cm

Radius:

11,5 m

Taillering: 124-68-108 mm

VIP

Een van de meest sportieve ski’s in de categorie. De Head scoort in alle test categorieën
hoog. Elke bocht gaat als op rails. Hobbbyracers gaan heel blij worden met de Worldcup
Rebels iSL. Let op je hebt wel kracht, kennis en kunde nodig om de Head te temmen.

Race:
Sportiviteit:
Veelzijdigheid:
Comfort:

Kästle RX 12 SL

Prijs:
Testlengte:
Radius:





€ 1.229,165 cm
12 m

Taillering: 118-66-100 mm
Een lichtvoetige slalom Carver die echter bij gesneden bochten op harde piste niet helemaal met de super
sportieve concurrentie mee kan komen.

Race:
Sportiviteit:
Veelzijdigheid:
Comfort:

Nordica Dobermann SLR RB FDT






Prijs:

€ 949,-

Testlengte:

165 cm

Radius:

13 m

Taillering: 120-69-104 mm
Tweespalt in de testgroep! De zware skiërs beoordelen de Dobermann als een veelzijdige ski. De lichtgewichten vinden de ski minder harmonisch en geven aan dat de ski in het Schaufeldeel misschien wel te scherp
geslepen is. Slippende bochten zijn niet het domein van de Dobermann, daar zijn de testers het dan wel weer
over eens.

Race:
Sportiviteit:
Veelzijdigheid:
Comfort:

Rossignol Hero Elite ST Ti






Prijs:

€ 799,-

Testlengte:

167 cm

Radius:

13 m

Taillering: 122-68-104 mm
Een levendige en gemakkelijk hanteerbare ski. Het is duidelijk niet een van de SL raketten uit de categorie,
maar ook als je flink gas geeft weet de Rossi te overtuigen. Een fijne en levendige ski, die niet direct alle kracht
uit je benen trekt.

Race:
Sportiviteit:
Veelzijdigheid:
Comfort:
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Salomon S/Race Pro

Prijs:
Testlengte:
Radius:

€ 999,95
165 cm
13 m

Taillering: 118-65-103 mm

VIP

Een ski voor racers die een super sportieve ski zoeken zonder direct op een FIS gehomologeerde plank te willen staan. De ski eist kracht en techniek, maar geeft daar een bijna
oneindig potentieel voor terug. Hobby skiërs die een S/Race model voor de hele dag zoeken zijn beter af met de Rush (zie Sport Performance Short Turn). Veel sportiever dan de
S/Race Pro wordt het niet!

Stöckli Laser SL SRT 12

Race:
Sportiviteit:
Veelzijdigheid:
Comfort:
Prijs:





€ 1.249,-

Testlengte:

165 cm

Radius:

13,6 m

Taillering: 121-68-105 mm

VIP

De Stöckli topmodellen kunnen tegenwoordig met verschillende plaat-bindingssystemen worden uitgerust. De test ski was in de meest sportieve set up uitgevoerd (SRT 12 binding en SRT
Speed plaat). Voor de wedstrijd skiërs een geweldig wapen en de ski had hiermee een VIP
score verdiend. Echter heb je niet die wedstrijd techniek dan is deze combinatie te veeleisend.
Dit zorgde voor een tweedeling in de testgroep, waardoor de beoordeling naar beneden ging.

Völkl Racetiger SL

Race:
Sportiviteit:
Veelzijdigheid:
Comfort:






Prijs:

€ 879,-

Testlengte:

165 cm

Radius:

12,6 m

Taillering: 127-68-109 mm
De Racetiger is een zeer afgewogen slalom Carver. Niet een absoluut racemodel waar je wedstrijden mee kunt
winnen, maar wel alles wat je nodig hebt om je als slalom fan helemaal gelukkig te voelen. Een ski voor de
liefhebbers van korte bochten op zoek naar een sportieve uitdaging.

Race:
Sportiviteit:
Veelzijdigheid:
Comfort:






REUZENSLALOM SERIE
Atomic Redster G9

Prijs:

€ 899,95

Testlengte:

177 cm

Radius:

18,4 m

Taillering: 110-68-96 mm

VIP

Een geniaal totaal pakket! De Atomic dekt de volledige bandbreedte van racer tot sportieve
carver af. Het doet er ook nog eens niet toe of je op een ijzige piste of op verspoorde, zachte
sneeuw naar beneden komt. Veel enthousiasme in de testgroep.

Race:
Sportiviteit:
Veelzijdigheid:
Comfort:

Blizzard Firebird WRC






Prijs:

€ 899,-

Testlengte:

180 cm

Radius:

18,5 m

Taillering: 115-68-98 mm
Een ski voor sportieve reuzenslalom skiërs die niet op zoek zijn naar een gewelddadig racemonster. De WRC
is geen ski die foutjes direct bestraft. Als je niet in twee uurtjes je benen op wilt blazen, maar lekker de hele dag
op pad wil, is de WRC een prima keuze. Meer geschikt voor zware en sterke skiërs.

Race:
Sportiviteit:
Veelzijdigheid:
Comfort:
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Dynastar Speed Master GS

Prijs:
Testlengte:
Radius:

€ 849,95
180 cm
21 m

Taillering: 115-68-98 mm

VIP

De Dynastar weet over de gehele breedte te overtuigen. Een prima carver met uitstekende
scores bij middellange en lange bochten. Harde of zachte ondergrond maakt voor de Speed
Master geen verschil, de ski blijft onverstoorbaar en stabiel. Een tip voor hobbyracers.

Race:
Sportiviteit:
Veelzijdigheid:
Comfort:

Elan GSX Fusion X






Prijs:

€ 749,-

Testlengte:

180 cm

Radius:

21,2 m

Taillering: 110-69-94 mm
Een ski voor een brede doelgroep die onder alle pisteomstandigheden goed functioneert. Als je heel sportief
wil knallen dan kan dat, maar als de kracht minder wordt en je doet het rustiger aan, kan je met de veelzijdige
GSX Fusion nog steeds prima uit de voeten.

Race:
Sportiviteit:
Veelzijdigheid:
Comfort:

Fischer RC 4 the Curv

Prijs:
Testlengte:
Radius:





€ 999,99
178 cm
18 m

Taillering: 120-74-104 mm
Een zware jongen in de categorie. Ski plus binding weegt een stuk meer dan de concurrentie. Toch weet the
Curv sportiviteit en speelsheid te combineren. De ski komt optimaal tot zijn recht op geprepareerde, harde
pistes. Bij middellange en lange bochten op hoog tempo brengt niets de ski uit het evenwicht. Indrukwekkend
feit is echter ook dat de ski bij korte bochtjes tot de top uit de categorie behoort.

Race:
Sportiviteit:
Veelzijdigheid:
Comfort:

Head WC Rebels iSpeed

Prijs:
Testlengte:
Radius:





€ 899,99
180 cm
18 m

Taillering: 119-68-99 mm

VIP

De Rebels iSpeed is een stukje goedkoper dan de race georiënteerde iSpeed Pro, maar is
een heerlijk harmonieuze ski waarmee het goed driften of carven is. Waar de Pro binnen de
kortste keren je bovenbenen tot pap heeft gereduceerd, kan je met iSpeed wel lekker de hele
dag onderweg zijn.

Race:
Sportiviteit:
Veelzijdigheid:
Comfort:

Kästle RX 12 GS

Prijs:
Testlengte:
Radius:





€ 1.229,182 cm
18 m

Taillering: 112-68-100 mm
De RX 12 GS had beter in de Performance Long Turn categorie getest kunnen worden. De RX 12 is een sportieve ski voor liefhebbers van lange bochten maar geen echte reuzenslalom racer. De Kästle voelt licht aan en
is ook een goede keuze voor dames die wel een sportieve ski zoeken, maar daar niet de hele dag met kracht
op moeten skiën.

Race:
Sportiviteit:
Veelzijdigheid:
Comfort:

Nordica Dobermann GSR RB FDT






Prijs:

€ 949,-

Testlengte:

180 cm

Radius:

19 m

Taillering: 114-69-97 mm
We hebben geen helder standpunt over de Dobermann. De eerder genoemde problemen met de preparatie
van de ski komen ook bij de GSR tot uiting. Aangezien de ski technisch niet veel veranderd is, nemen we de
resultaten van de test van vorig jaar mee. Heb je belangstelling voor de GSR dan raden we je aan deze zelf
te testen.

Race:
Sportiviteit:
Veelzijdigheid:
Comfort:
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Rossignol Hero Elite LT Ti

Prijs:

€ 799,-

Testlengte:

177 cm

Radius:

18 m

Taillering: 119-71-101 mm
Uitstekende keuze voor een sportieve, ambitieuze skiër die een ski zoekt waar hij altijd op kan vertrouwen en
die niet teveel energie vereist. De Hero Elite doet het altijd goed of het nu op een knalharde ijzige piste is of in
de verspoorde bagger. Een complete en veelzijdige ski.

Race:
Sportiviteit:
Veelzijdigheid:
Comfort:

Salomon S/Race Pro

Prijs:
Testlengte:
Radius:





€ 999,99
182 cm
18 m

Taillering: 115-65-101 mm

VIP

De S/Race Pro is absoluut een ski voor specialisten. Kracht, techniek en ervaring zijn nodig
om met de S/Race Pro gelukkig te worden. Geen ski voor mensen die een comfortabele
veelzijdige RS ski zoeken om lekker de hele dag wat te glijden. De Salomon is voor adrenaline
junkies die maar een ding willen; vol gas!

Race:
Sportiviteit:
Veelzijdigheid:
Comfort:

Stöckli Laser GS

Prijs:





€ 1.249,-

Testlengte:

180 cm

Radius:

18,2 m

Taillering: 118-68-97 mm

VIP

Een high end precisie ski voor specialisten. Techniek, kracht en conditie heb je absoluut nodig
voor de Laser GS. Ideale ski voor experts die de grenzen opzoeken. Voldoe je niet aan deze
voorwaarden; dan handen af van de Laser GS.

Race:
Sportiviteit:
Veelzijdigheid:
Comfort:

Völkl Racetiger GS






Prijs:

€ 879,-

Testlengte:

180 cm

Radius:

19,4 m

Taillering: 114-69-97 mm
De Völkl is wederom een voorbeeld dat ook een RS ski veelzijdig kan zijn en interessant voor een bredere doelgroep. Zowel gesneden als slippende bochten gaan probleemloos. Ondanks dat de ski een zeer aangenaam
karakter heeft, is er toch ook heel sportief mee te skiën.

Race:
Sportiviteit:
Veelzijdigheid:
Comfort:
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