
Tourlanglauf uitrusting
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• Steigvellen
• Bindingen
• Schoenen
• Stokken
• Onderhoud

• Ski technieken
• Waar te huur /  te koop?



De verschillende skistijlen
Tourski & Tourtelemark Tourlanglauf Langlauf

Alpine / telemark touring
Ski de randonnée

Skitouren

Backcountry (BC) skiing
Nordic touring

Randonnée nordique
Tourlanglauf

Cross country (XC) skiing
Ski de fond
Skilanglauf

Terrein Steil alpien terrein
Off-piste

Vlak tot golvend terrein
Off-piste

Vlak tot golvend terrein
Gespoorde loipes

Doel Afdalen, skialpinisme Afstand afleggen door ongerept 
terrein

Recreatief

Verschil in 
uitrusting



Tourlanglauf vs sneeuwschoenen
Tourlanglauf Sneeuwschoenen

Steil terrein Steile afdalingen onmogelijk
(afdaaltechniek: side steps)

Mogelijk met agressieve 
sneeuwschoen

Lange 
dagafstanden

Snel bij goede sneeuwcondities
(typische dagafstand 15-40km)

Sterk afhankelijk van 
sneeuwcondities

(typische dagafstand 5-20km)

Diepsneeuw Zeer vermoeiend met pulka
Zonder pulka minder hinderlijk

Your worst nightmare
(draagoppervlak vergroten!)

Verijsde sneeuw Staalkanten bieden beperkt grip
Afdalen gevaarlijk

Gedeeltelijk grip met agressieve 
sneeuwschoen

Dicht woud Lastig manoeuvreren
Nog moeilijker met pulka

Probleemloos



Tourlanglaufski’s
• Schubbenski vs wax ski

– Schubbenski = no-wax ski => meest eenvoudig
– Wax ski: waxen i.f.v. temperatuur => niet aan te raden voor beginner

• Staalkanten geven grip op harde / ijzige sneeuw
• Taillering

– Bepaalt wendbaarheid en snelheid van de ski
– Voor beginner is elke taille geschikt
– Voor optimale snelheid 68-55-62mm (Madshus Glittertind, Fischer E99, Asnes 

Sondre)
• Camber

– Is de buigbaarheid van de ski
– Bepaalt verder wendbaarheid & glij-eigenschappen

• Lengte
– Korter = beter wendbaar bij het afdalen
– Langer = sneller op vlak terrein & beter draagvermogen (rugzak dragen)
– 10-30cm langer dan je lichaamslengte



Steigvellen (Skins)
• Behaarde vellen om onder de ski te plakken
• Zowel voor schubbenski’s als wax-ski’s
• Breedte vel = smalste breedte van de ski
• Voordelen:

– Geven veel grip => om steil te klimmen
– Gemakkelijker afdalen voor beginner
– Nodig om pulka te trekken

• Nadelen:
– Beperken lichtjes de glij-snelheid
– Monteren / demonteren is tijdrovend (doe je zelden in praktijk)

• Speciaal geval: Kicker skins
– Halve vellen onder kick-zone van de ski
– Vooral als tussenoplossing bij wax-ski’s
– Moeilijker op oneffen terrein



Bindingen
• Elk systeem heeft eigen specifiek schoeisel en is niet 

uitwisselbaar!
• Systeembingingen:

– NNN-systeem (Rotefella / Fischer)
– SNS-systeem (Salomon)

• Klassieke telemark binding:
– 3-pin binding
– 3-pin kabel binding

 Kabelbinding meest robuust, meest gebruikt op poolexpedities



Schoenen
• NNN-systeem

– Ruimste keuze aan schoeisel (Gore-Tex, leder, thinsulate 
isolatie, stijvere bot)

• SNS-systeem
– Keuze beperkt tot Salomon

• Klassiek telemark
– Lederen telemark schoen

 Beperkte enkelsteun bij afdalingen
– Plastiek telemark bot

 Om te telemarken met tourlanglaufuitrusting, niet geschikt    voor 
trektocht



Stokken

• Zonder stokken kan je niet skiën!
• Langere lengte nodig (tot 155cm)
• Sneeuw teller met grote diameter 



Ski technieken
• Vlak:

– Diagonal stride
– Double poling

• Steile klim:
– Side step (ook voor steile afdaling)
– Herringbone (pulka & onvoldoende grip)

• Ondanks lage instapdrempel is het veiliger om basis 
afdaaltechnieken onder de knie te hebben

• Remmen en sturen tijdens afdaling
– Ploegend remmen
– Ploegbochten



Onderhoud
• Schubbenski’s dienen ook gewaxed te 

worden voor optimale prestaties / langere 
levensduur

• Na de tocht inwrijven met base cleaner
• Voor de tocht inwrijven met base cleaner 

& easy glide



Uitrusting huren / aanschaffen
• België: enkel huren bij particulieren

– Brent d’Hooge?
– Bruno Vanvolsem (Bruno@keitof.be)

• Nederland: zowel verhuur als verkoop
– Zwerfkei
– Vasashop
– Telemarkshop

• Online verkoop
– Globetrotter.de
– Telemark-pyrenees.com
– Auvieuxcampeur.fr
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