
Aston EgElmEErs

‘Het gevoel 
dat je krijgt als 
je in de lucht 
hangt, zo vrij 
als een vogel, 
dat is voor mij 
de kick van 
snowboarden!’

Hij kan tijdens het boarden maar naar één liedje luisteren en heeft de sprong gemaakt van de 
rookies naar de selectie. Hij rijdt slopestyle, big air en halfpipe, maar slopestyle ligt hem nog 
steeds het beste. Kickers rijden met af en toe een railtje ervoor of ertussen, dat is wat hij het liefste 
doet. Aston Egelmeers (18) bouwt verder aan z’n tricklist om steeds beter te worden en misschien 
wel net zo goed als zijn maat en voorbeeld Seppe Smits.
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Je bent begonnen in het Rookieteam, hoe 
vond je dat en hoe belangrijk was dat voor je 
ontwikkeling? 
“Voor mij waren het zeker drie leerzame jaren 
waarin ik veel progressie heb gemaakt. Eerst spin-
de ik alleen maar FS, maar nu spin ik alle vier de 
kanten op. Mijn voorkeurskanten zijn FS en Cab. 
Niet alleen in slopestyle, maar ook in de halfpipe. 
Ik heb me erg vermaakt met de jongens uit het 
team. We hadden altijd veel lol, iedereen pushte 
elkaar ook wel. Uiteindelijk is het heel belangrijk 
voor me geweest om in de Nationale Selectie te 
komen, vooral het laatste jaar. Toen ben ik veel 
weggeweest naar Davos, Laax, Livigno, Klinovec 
en Mayrhofen omdat ik mijn limieten wilden ha-
len voor de selectie. Ik ging naar het buitenland 
wanneer het maar mogelijk was. Mijn school 

werkte daar gelukkig heel erg aan mee en ik zat 
afgelopen jaar op het MBO met een loot status, 
dus dat maakte het wel wat makkelijker. Het is 
me uiteindelijk gelukt om in de selectie te komen, 
daar ben ik heel erg blij mee.”

Wat is het meest gekke dat je met het Rookie-
team meegemaakt hebt?
“Uhm, dat is voor mij denk ik toch wel afgelopen 
seizoen in Klinovec geweest. Daar gingen we 
om 12 uur ‘s nachts zwemmen. Er was namelijk 
een heel mooi zwembad in het hotel en om 12 
uur was Sean Taylor jarig. We waren helemaal 
gek om dat te doen, maar het was wel weer een te 
gekke ervaring. Gekke dingen met snowboarden 
deden we niet zo veel. Maar toen we in Zermatt 
niet helemaal naar boven konden, hebben we een 

gap over een hekje naar een helling gebouwd en 
daar een sessie met een fotograaf gehouden. 
Mijn trainer Reinier van Gils reed hem, maar 
kwam bij de landing met zijn knie tegen zijn kin 
waardoor hij een gaatje in zijn kin had. Dat zag 
er wel heel gek uit.”

Je zit nu in het talententeam van Snowboard 
Holland, hoe was die overstap?
“Ja, het was wel weer een stap verder in mijn 
carrière natuurlijk. Want wie wil er nou niet bij 
de top van het snowboarden in Nederland horen. 
Nou, ik wilde dat maar al te graag. In het begin 
was het nog wel een beetje wennen met de ou-
dere jongens, maar ik heb mijn plekje wel ge-
vonden in het team. We hebben altijd veel lol en 
toch rijdt iedereen serieus met elkaar.”

Wat is het meest vette dat je met dit team 
meegemaakt hebt?
“Nou, dat is denk ik toch wel Camp of Champi-
ons. En waarom? Omdat dat altijd al een droom 
is geweest van mij en van een vriend van mij. 
Toen ik mijn programma kreeg deze zomer was 
het eerste wat erop stond: Camp of Champions, 
dus mijn droom werd werkelijkheid! Ik was he-
lemaal blij en wist dat het echt een goed seizoen 
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5 tricks
Die Aston Gaat Sticken: 
  Mijn Fs 720 Double Tailgrab, zoals ieder-
een hem gewend is van mij
 Fs 1080 Mute
 Cab 1080 Indy
 Switch Bs 9 Indy
 Bs 9 indy
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“eIgenlIjk wIl Ik nog 
wel een Double In mIjn 
trIcklIst. DIe Double corck 
10 van rocco vInD Ik vet.”
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vind ik fijner, het gevoel dat je krijgt als je in de 
lucht hangt, zo vrij als een vogel, dat is voor mij 
de kick van snowboarden.”

Je wakeboard in de zomer. Kan je het snow-
boarders aanraden om dat ook te gaan doen 
en waarom?
“Ja, dat doe ik ook omdat het toch een beetje 
hetzelfde is qua tricks en techniek. Ik kan het ze-
ker aan snowboarders aanraden omdat het leuk 
is voor in de zomer en je kunt er ook nog iets 
van leren. Ik zeg altijd: ‘Mijn snowboarden helpt 
mijn wakeboarden en mijn wakeboarden helpt 
mijn snowboarden.’”

Je bent derde geworden bij de Skullcandy 
Railbattle Wake. Ben je een betere boarder 
of waker?
“Ik was heel blij met de 3de plek. Maar toch wake-
board ik maar voor de fun in de zomer. Het was ge-
woon mooi meegenomen. Ik ben sowieso een be-
tere boarder, omdat ik dat gewoon veel leuker vind 
en ik houd meer van de winter dan van de zomer.”

Heb je gekke gewoontes met het snowboar-
den?
“Nou of het gek is weet ik niet, maar ik kan de hele 
dag tijdens het snowboarden maar naar één liedje 
luisteren. Ik heb een paar liedjes die me echt moti-
veren, waarom weet ik niet, maar ik ga er heel goed 
op als ik alleen naar die nummers luister.

Als je zelf mocht kiezen waar ter wereld je 
mocht boarden en twee andere boarders mee 
mocht nemen, waar zou dat dan zijn en wie zou 
je meenemen?
“Voor mij zal dat toch Breckenridge zijn, omdat 
het park daar gewoon echt vet is. Ik zou dan Sep-
pe Smits en Joris Ouwerkerk meenemen. Seppe 
is gewoon echt de cleanste rijder ter wereld en ik 
bewonder hem echt. Toen ik begon met freestyle 
snowboarden, was dat in Snowvalley, Peer, waar 
ook Anthony en Seppe trainden. Hierdoor ken ik 
Seppe vrij goed en shred ik graag met hem. Jo-
ris zou ik meenemen omdat ik hem een rider met 
veel style vind. Hij doet alles netjes en gecontro-
leerd en hij is dan ook een voorbeeld voor mij.”

Als boarder is het belangrijk goede sponsors te 
regelen, hoe heb jij dat aangepakt?
“Ik ben begonnen bij de boardshop in Den Bosch, 
DownTown. Via hen kreeg ik een klein contractje 

met Burton. Later ben ik naar Burton zelf gegaan 
en nu rijd ik daar nog steeds op. Ik ben ook via 
vrienden bij Adidas Eyewear terecht gekomen en 
sinds afgelopen jaar rijd ik voor Frends Headp-
hones en Monster Energy. Ik kwam die mensen 
tegen en heb daar een tijdje mee gepraat en zo is 
dat allemaal ter sprake gekomen. Natuurlijk heb 
ik ook veel aan mijn ouders te danken, zonder hen 
was ik nooit zover gekomen.”

Waar ga je je dit jaar op focussen en aan welke 
nieuwe tricks werk je?
“Ik ga me vooral concentreren op het behalen van 
zoveel mogelijk FIS punten, omdat ik graag ook 
op de World Cup Big Air wil starten. Eigenlijk wil 
ik nog wel een double in mijn tricklist, maar ik 
ben er nog niet helemaal uit welke dat gaat wor-
den. Ook ga ik natuurlijk veel TTR’s rijden,  zoals 
de O’Neill Evolution, Burton European Open en 
Ride Shakedown.”

Naar welke wedstrijd kijk je het meest uit?
“Ik kijk heel erg uit naar de O’Neill Evolution, 
omdat ik daar vorig jaar voor het eerst ben ge-
weest en het echt een kicken event vond. Dit jaar 
wordt het nog groter hoorde ik, dus ik heb er wel 
heel erg veel zin in.”

Wat zijn je verwachtingen voor dit seizoen?  
Wie of wat wordt ‘hot’?
“Ik wil gewoon nog in de nationale selectie blij-
ven, dus daar ga ik aan werken. Ik hoop dat ik 
nog heel lang kan genieten van het snowboard-
gevoel. Ik ben heel gedreven en gemotiveerd 
om zo ver mogelijk te komen! Wie of wat er 
hot wordt durf ik nooit te zeggen, dat kan altijd 
spontaan iemand zijn die je niet verwacht. Ik 
heb wel een goed gevoel over Joris Ouwerkerk 
na zijn 3e plaats op de World Cup Big Air in 
Londen.”

zou worden. We zijn dus naar Canada gevlo-
gen, daar aangekomen was het lekker weer. 
Toen we de volgende morgen de berg op kwa-
men, keek ik mijn ogen uit. Zo mooi, zelfs de 
sneeuw in het normale winterpark lag er nog 
en je kon zien waar normaal de kickers la-
gen. Het park van Camp of Champions zag er 
heerlijk uit: lekkere kickerline, mooie pipe en 
HEEL veel rails. De eerste dagen hebben we 
veel pipe gereden, maar die werd snel slushie 
en dus besloten we maar kickers te gaan rij-
den. Die waren echt lekker en ik was al snel 
op mijn gemak. We hebben de laatste dagen 
niet echt goed weer gehad, dat was heel jam-
mer, maar toch heb ik genoten. Het was ge-
woon vet om daar deel van uit te maken. Ik 
heb veel pro’s gezien, dat was natuurlijk ook 
cool. We zijn nog naar Mike Michalchuk’s 
huis geweest. Daar hebben we gezwommen en 
lekker gerelaxt. Er was ook een duikplank van 
negen meter hoog, die was wel een beetje eng 
maar toch ben ik er afgesprongen. Het was de 
beste week in mijn carrière tot nu toe.”

Met wie trek je binnen het team het meeste op 
en waarom?
“Met Rocco, omdat hij natuurlijk ook wakeboard 
en ik hem al vrij lang ken. We hebben veel lol 
en ik kijk altijd naar hem als ik met hem snow-
board, om daar nog veel van te leren natuurlijk. 
Vooral zijn backside double corck 10 zou ik wel 
willen leren. Ook zijn skills in de pipe zou ik 
graag overnemen.”

Wat vind je van je coaches, is er een groot 
verschil met de coaches van het Rookieteam?
“Ik vind het echt de beste coaches die ik ooit zou 
kunnen hebben. Ze zijn chill, kunnen je goed 
helpen en je kunt lol met ze hebben. Het is wel 
een heel verschil met die van het Rookieteam, al 
waren die zeker niet slecht. Dit word veel pro-
fessioneler aangepakt en ik heb ook het idee dat 
zij mij echt verder kunnen helpen. Ik heb al heel 
veel van ze geleerd. Ik ga nu al veel beter in de 
pipe omdat we elke dag filmen, het ‘s avonds van 
iedereen terugkijken en dan tips krijgen. Daar 
leer ik nog steeds van en niet alleen van mijn ei-
gen runs, maar zeker ook van die van anderen.”

Je rijdt nu grotere wedstrijden, op welke presta-
tie ben je tot nu toe het meest trots?
“Ik ben het meest trots op mijn prestatie van vo-
rig jaar op het World Rookie Fest; ik werd 12de. 
Daardoor ben ik tenslotte ook in de selectie ge-
komen. Ik was daar met Jeremy Gerritsen, we 
hebben veel gelachen samen. Het jammere was 
dat hij de eerste dag de kicker overshoot en daar-
door niet meer kon doen wat hij wilde doen. Ik 
mocht de wedstrijd openen met mijn eerste run. 
Ik was heel zenuwachtig, maar ik had echt de 
beste run neergezet. Ik was er heel blij mee en 
kwalificeerde me als 2de voor de finale. Op de 
dag zelf heb ik in de training mijn eerste Fs 10 
geland. In de wedstrijd wist ik een goede run te 
sticken, maar dat was maar genoeg voor de 12de 
plaats helaas. Ik was wel blij dat ik een nieuwe 
trick geland had.”

Wat doe je als je last van wedstrijdzenuwen 
hebt?
“Meestal draai ik dan een goed muziekje en pro-
beer ik me echt te focussen op mijn run. Ik heb 
de run altijd al helemaal in mijn hoofd boven aan 
de start en wil er niet vanaf wijken. Muziek helpt 
mij altijd heel goed om me te concentreren. Ik 
luister het liefst naar rock omdat dat ook veel 
in snowboardfilms gebruikt wordt en die kijk ik 
vaak. Meestal haal ik daar mijn nummers ook 
uit. Ik heb 1000 nummers op mijn Ipod staan, 
dus daar zit altijd wel wat leuks tussen.”

Je rijdt verschillende disciplines, welke heeft 
je voorkeur en waarom?
“Ja, ik rijd slopestyle, big air en halfpipe. Slo-
pestyle ligt me nog steeds het beste, omdat ik 
houd van kickers rijden, met af en toe een railtje 
ervoor of ertussen. Ik denk dat dat ook echt is 
waar ik het beste in ben. Slopestyle courses zijn 
elke keer weer anders en dat heb je bij een pipe 
niet, dus soms vind ik pipe rijden saai. Kickers 
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“Ik ben Het 
meest trots oP 

mIjn PrestatIe 
oP Het worlD 

rookIe Fest.”

“Ik vInD sePPe 
gewoon ecHt De 
cleanste rIDer ter 
werelD, Ik bewonDer 
Hem.”
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Aston’s 
Top 5 Boardmuziek:
1.  Carnival of Crows 

The Parlor Mob
2.  The girl and the Robot 

Röyksopp
3.  Whatever Happened To My Rock’n

Black Rebel Motorcycle Club
4.  Civilization

Justice
5.  Time For Shopping 

(Frost Dj Sexx Remix) 
DID
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