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2 KM |

Ben je er klaar voor? Neem een selfie
met de schaatsende sneeuwman
nu je nog in topvorm bent en post
deze op Facebook of Instagram met
#wintersnieuwpoort #alpenaanzee
en #bubbelpistes.

RODE PISTE
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De armen- en voetenfiets daagt je uit.
Coördinatie is van groot belang in de
bergen. Hoe goed werken jouw armen
en benen samen? Elk een minuutje?
Aan de slag!

2 km | 1 uur wandelen
Vijf sporters die zich gekwalificeerd hadden voor de
Olympische Winterspelen besluiten om hun sport
voorlopig bij wijze van spreken in de koelkast te zetten
en zich op een geheel andere tak van de wintersport
te richten. Jawel, de après-ski!
START

Schaatsende sneeuwman,
Paul Orbanpromenade t.h.v. de veerboot

EINDE

Storms’ Harbour, Robert Orlentpromenade
t.h.v. De Poolreiziger

OPDRACHT
Langsheen de piste vind je de aanwijzingen die
tot de oplossing van de après-ski logikwis leiden.
Er zijn 6 tips. Onthoud ze goed, denk logisch
na en vul het rooster op de ommezijde aan.
Alleen zo kun je de puzzel vervolledigen. We
zetten je bij de eerste tip al op de goede weg.
Houd je balpen bij de hand en good luck!
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Freestyle skiën is ook een wintersport
discipline. Kies de bar die het best bij
jouw grootte past. Hang aan de bar
en start met schommelen. Als je mits
wat snelheid het hoogste punt bereikt
hebt, spring je er in stijl af. Wie gaat er
voor de salto? Wees voorzichtig, ook
beenbreuken horen bij wintersporten,
helaas.

info en pistes via
www.visit-nieuwpoort.be
#visitnieuwpoort
Deel je skibelevenissen met ons:
#wintersnieuwpoort #alpenaanzee #bubbelpistes

v.u. Benoit Willaert - Algemeen Directeur - Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort
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Een geoefende skiër werkt dagelijks
aan een goede conditie. Waag je aan
een partijtje speed langlaufen. Kies
een team en neem het tegen elkaar
op. Wie kan de topsnelheid het langst
volhouden?

1 UUR WANDELEN
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Op het raam van de skilift vind je
de juiste oplossing van de après-ski
logipuzzel terug!

Westdiepweg
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Zeer belangrijk voor de après-ski is de
kracht en uithouding van de armen.
Niet alleen om de drankjes up-tempo
te degusteren, maar ook om achteraf
je skichalet safe and sound terug te
vinden. Leunen, hangen, optrekken,
alle manieren zijn goed om vooruit
te geraken. Wie is de titel ‘Après-ski
Kampioen’ waardig?
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Lesley Menuires

-

Lara Tania

+

Mariebelle Mottaret

-

Schnaps
Genepi
Flying Hirsch
Chartreuse
Limoncello
189e
266e
343e
420e

Maritiem 6
Park

497e

OPLOSSING
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SPORT

PLAATS

DRANKJE

Limoncello

-

Chartreuse

-

Flying Hirsch

-

Genepi

-

Schnaps

497e

Valère Thorens

420e

189e

Snowboarden

Skiën

-

343e

Soepele bewegingen maken het
aangenaam om naar de slalom te
kijken. Move your waistline to the
bassline. Neem plaats met max. 3
personen en shake erop los.

Martine Belleville

266e

4

Schaatsen
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Olympische wintersporters hebben
extreem veel kracht in hun benen. Ja,
je raadt het al. Vandaag is leg day. Kies
een bubbelpartner om deze challenge
mee aan te gaan. Gedurende 1 minuut
duw je je zo vaak je kan af. Wie is de
winnaar? Lastig hé?

