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Een nieuwe start voor Seppe Smits
De Olympische Winterspelen in PyeongChang draaiden voor Seppe Smits uit op een
ontgoocheling en op een knieblessure, maar 2019 start hij vol enthousiasme en energie.
“Ik ben begin maart geopereerd aan een microkraakbeenfractuur in de rechterknie. Die blessure
liep ik een paar maanden eerder op tijdens een wereldbekerwedstrijd in China en vormde een
steeds grotere handicap, onder meer omwille van de pijn. Na 9 maanden revalidatie sta ik terug op
mijn snowboard aan het begin van een jaar waarin in vooral mik op de wereldkampioenschappen in
Park City begin februari. Ik druk me voorzichtig uit, maar ik hoop klaar te zijn voor deze afspraak.
De revalidatie heeft een lange tijd in beslag genomen en ik heb stap voor stap vooruitgang moeten
boeken om mijn knie terug volledig mobiel te krijgen en vertrouwen te winnen. Tijdens stages in
Oostenrijk eind oktober en in de Verenigde Staten in december heb ik langzaam hervat en heb ik
opnieuw kunnen proeven van de sensaties van het springen over steeds indrukwekkendere
kickers. Tijdens deze periode kon ik blijvend rekenen op mijn nabije omgeving en op de steun van
mijn partners waaronder ŠKODA, waarmee we onder meer een project lanceerden voor het
ontwerpen van mijn board: een ongelooflijk succes. Het is voor een sporter van het hoogste niveau
uiteraard erg belangrijk om tijdens een dergelijke periode blijvend te worden ondersteund.”
Van de OCTAVIA naar de KAROQ
Na een jaar aan het stuur van een ŠKODA OCTAVIA Combi RS 4x4 nam de dubbele
wereldkampioen slopestyle zijn nieuw voertuig in ontvangst: een KAROQ Scout 4x4 (1.5 TSI 110
kW/150 pk, DSG7).
“ŠKODA heeft echt mijn hart gestolen” legt de fan van ijzige pistes en ijzingwekkende sensaties uit.
“De OCTAVIA kon prima uit de voeten in de sneeuw waar hij een ongelooflijke grip bood. Het
differentieel reageert heel precies en ik heb altijd heel veel rijplezier ervaren aan het stuur van deze
erg ruime auto waarin ik moeiteloos al mijn zakken en boards kon vervoeren. Ik kijk ernaar uit om
de besneeuwde wegen in de vier uithoeken van Europa te verkennen aan het stuur van de
KAROQ, een echte avontuurlijke terreinwagen, eentje om mee op ontdekking te gaan. Nu zal ik
nog vaker ‘buiten de pistes’ te vinden zijn. Ik kijk er ook naar uit om over te stappen naar een
benzinemotor. Dat vind ik erg belangrijk binnen de huidige milieucontext.”
Los van de rijprestaties van de OCTAVIA wist Seppe ook de accessoires die ŠKODA aanbiedt,
naar waarde te schatten. “De auto telt heel wat kleine simply clever-gadgets die echt handig zijn in
de praktijk zoals de ijskrabber aan de tankklep, de paraplu in de koffer, de 220-voltstekker om mijn
laptop op te laden... Het zijn kleine details die erg belangrijk zijn wanneer je lang onderweg en ver
van huis bent.”
Rider met Seppe
Het platform, www.snapseppe.be dat een paar dagen geleden werd gelanceerd, biedt iedereen de
mogelijkheid om een vragenlijst over het merk ŠKODA in te vullen. Daarmee kan een weekend
voor 4 personen in Absolut Park in Flachauwinkl (Oostenrijk) worden gewonnen in gezelschap van
Seppe Smits, maar ook tickets voor de indoorpiste in Aspen en mutsen uit een beperkte oplage. Dé
gelegenheid om met een van de beste snowboarders van de planeet als een rider door het leven te
gaan.
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° kicker = schans
° board = snowboardplank
° slopestyle = een freestyle snowboarddiscipline waarbij het erop aankomt over allerhande
hindernissen en verschillende sprongen stijlfiguren aan elkaar te rijgen
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ŠKODA AUTO
› was founded during the pioneering days of the automobile in 1895, making it one of the longest-established
automobile companies in the world.
› currently offers its customers nine passenger-car series: the CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, KAROQ,
KODIAQ, as well as the KAMIQ (in China) and the SUPERB.
› delivered more than 1.2 million vehicles to customers around the world in 2017.
› has belonged to Volkswagen Group since 1991. The Volkswagen Group is one of the most successful vehicle
manufacturers in the world. In association with the Group, ŠKODA AUTO independently develops and manufactures
vehicles, as well as components such as engines and transmissions.
› operates at three locations in the Czech Republic; manufactures in China, Russia, Slovakia, Algeria and India mainly
through Group partnerships, as well as in Ukraine and Kazakhstan with local partners.
› employs over 35,000 people globally and is active in more than 100 markets.
› is transforming from being a traditional car manufacturer to a ‘Simply Clever Company for Optimal Mobility Solutions’
as part of ŠKODA Strategy 2025.
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