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We zijn bezig met het plannen van een speciale droomreis, georganiseerd 
door drie gepassioneerde partijen die de handen ineenslaan. Na jaren 
van te gekke samenwerking is vorig jaar het idee geboren. De speciale 
reis die onze band op alle fronten weerspiegelt heeft plaatsgevonden en 
dat gaan we nog eens doen. Deze keer met een nog grotere, fantastische 
groep naar Canada met een scala aan redenen en mooie initiatieven.

Op pad met een groep gepassioneerde gelijkgestemde skiërs en snow-
boarders? Een groep van 44 pro’s, amateurs, semi-pro’s, merken, 
tv-ploegen, technici, teletubbies, Olympische sporters en meer van dat 
soort gekken ;-) Het belooft weer een onvergetelijke trip te gaan worden. 
Bekijk hier de beelden van afgelopen seizoen! 

Het begon allemaal met ideeën en dromen die niet voor mogelijk werden 
gehouden.

Mentelity:
Van überhaupt nooit meer kunnen snowboarden naar toch weer op de 
plank staan, wedstrijdsport beoefenen en vervolgens ook nog eens als 
een freerider kunnen gaan heliboarden. Door deel te nemen aan deze reis 
steun je de foundation die zich inzet om gehandicapte kinderen aan het 
sporten te krijgen. Tevens ga je op pad met inspirerende figuren zoals 
Bibian Mentel, Chris vos en Lisa Bunschoten. 

Mk-skiservice: 
Nog iets wat niet voor mogelijke werd gehouden is aan het eind van het 
seizoen ski’s testen in de poeder. Waar je de alpen rond deze tijd van het 
jaar veel geluk moet hebben is het in Canada eerder de norm dan een 
uitzondering om poeder te knallen, en dan ook nog eens met een heli die 
je overal naar toe brengt. Op een betere manier het gloednieuwe mate-
riaal van 2018 testen bestaat toch niet? Menno Koelewijn is de specialist 
die het testgedeelte organiseert, hij zal met jouw mening de industrie 
beoordelen en beïnvloeden. 

CMH Benelux:
Jaren geleden droomde we er al van. Hoe zou het zijn om een hele lodge 
te vullen met Nederlanders en mensen die elkaar via via kennen. Hoe 
mooi zou het zijn om samen met zo’n groep de sfeer te bepalen en on-
gelofelijk veel lol te hebben. Sinds vorig jaar is dat gelukt en voor 2017 
gaan we voor de tweede keer deze speciale “cmh exclusive trip” beleven. 
Werkelijk een droom die uitkomt en 10 jaar geleden onmogelijk leek. 

https://vimeo.com/166930131


Samenwerking met MK Ski Service

Het is van belang om te weten dat we de poeder/offpiste ski’s en boards 
van 2017/2018 gaan testen met elkaar. We gaan uiteraard genieten van 
een meer dan fantastische week CMH Heli skiën, er wordt alleen van je 
gevraagd om mee te doen met het programma, en de tests. Je hoeft je 
geen zorgen te maken dat het ingewikkeld is verder, maar het is wel leuk 
om op verschillende ski’s te staan.

Menno Koelewijn is een begrip die al ruim 15 jaar skitests organiseert. Hij 
weet dus als geen ander hoe zo’n test in elkaar steekt en hoe er zo effici-
ent mogelijk met het materiaal omgesprongen kan worden. 

MK Skiservice, al 25 jaar een begrip in de skiwereld. In Nederland, België 
en ver daarbuiten. De shop kenmerkt zich door een mooie collectie ski’s, 
skischoenen en kleding. Niet voor niets komen veel topskiërs, berg- en 
skigidsen naar de shop voor advies en onderhoud.

Team en advies
Een gepassioneerd team staat klaar om een goed advies te geven. Of het 
nu gaat om een gezellige vakantie, toertocht of een wedstrijd. Ons team 
volgt regelmatig clinics, opleidingen en bezoekt de fabrieken van diverse 
merken om zo helemaal up-to-date te zijn.

Bootfitting 
Onze bootfitters kunnen veel. Een probleem is een uitdaging en ‘nee’ is 
geen antwoord voor ze. Heb je problemen met je schoenen? Kom dan 
eens langs om de mogelijkheden te bespreken. Frezen, verwarmen, 
custom made zooltjes, schuimschoenen. Er is veel mogelijk.
 

MK



Samenwerking met de Mentelity Foundation

De Mentelity Foundation is een initiatief van paralymisch-snowboarder 
Bibian Mentel en heeft als doel kinderen en jong volwassenen met een 
lichamelijke beperking volop aan het sporten te krijgen. Voor deze on-
voorstelbare inspirerende vrouw is geen berg te groot. Het gemakkelijkst 
is om deze link aan te klikken voor meer informatie. We willen mede door 
het organiseren van deze reis proberen om zoveel mogelijk geld op te ha-
len voor de Foundation. 

Over Mentelity:
Leven met een beperking is niet niks. Juist daarom is het ontzettend 
belangrijk om te blijven kijken naar de mogelijkheden in plaats van de 
beperkingen. De Mentelity Foundation organiseert sportieve activiteiten 
waarbij de lat hoog ligt en die daardoor een hoge bijdrage leveren aan de 
mentale en fysieke ontwikkeling van mensen met een lichamelijke beper-
king.

Een van de projecten waar zij zich mee bezig houden is JUMP (Junior 
Modulaire Sport Prothese). Dit heeft als doel om alle kinderen met een 
beenamputatie het recht om te kunnen spelen en sporten terug te geven. 
Om dit te bewerkstelligen zal in JUMP een innovatieve modulaire prothe-
se ontwikkeld worden. Deze sportprothese is uniek omdat verschillende 
soorten (sport)voeten zelf kunnen worden aangebracht.
Anno 2016 doen slechts 15% van de kinderen met een lichamelijke be-
perking aan een actieve vorm van sport. Het grootste deel van de kinde-
ren met een lichamelijke beperking zit thuis op de bank.
JUMP laat gehandicapten kinderen weer kind zijn.

MF

http://mentelityfoundation.org/


CMH Heliskiing – The greatest skiing in the world – And we inven-
ted it!

CMH Benelux is de exclusieve agent voor ‘s werelds grootste, oudste en 
meest ervaren helikopter ski organisatie. Canadian Mountain Holidays 
verzorgt met haar elf locaties, waarvan zeven remote, in een gebied van 
16.000 km2 de mooist denkbare vorm van wintersporten voor een paar 
duizend mensen per jaar. Stel je voor: 8 tot 18 keer per dag omhoog met 
de helikopter, met steeds weer nieuwe afdalingen in de jaarlijks 15-20 
meter poeder die in die regio valt.

Wij zijn intussen 10 jaar bezig met het verkopen van dit prachtige pro-
duct. We kennen als geen ander in de Benelux het product, de regio en 
het klappen van de wieken van de heli.

“The most fun a human being can have standing up!” is en van de vele 
one-liners die voortvloeit uit de rijke geschiedenis van CMH. 

Al meer dan 50 jaar wordt er met veel passie gewerkt aan het creëren 
van deze sport. De combinatie van luxe lodges, de beste sneeuw ter we-
reld, immens veel ruimte en verreweg de meeste ervaring, maken tot een 
enorm succes en een niet te missen ervaring voor de wintersport liefheb-
ber.

CMH



Galena lodge 

Er is gekozen voor de Galena lodge 

De Galena Lodge is een van de 7 “remote” lodges van CMH. Dit wil zeg-
gen dat bij aankomst bij de helipad in de buurt van trout lake, je nog 20 
minuten met de helikopter vliegt naar de lodge.

Galena staat bekend om de ultra diepe poeder en gevarieerde en uitda-
gende tree skiing. Al het skiën vindt plaats in de Badshot Range dat deel 
uitmaakt van de Selkirk Mountain Range en deze bieden veel sneeuw en 
ruwe schoonheid.

De architectuur van de lodge bestaat uit boomstammen en oogt meer als 
een blokhut in verhouding tot de andere Lodges. De comfortabele kamers 
liggen allen op de eerste verdieping terwijl het hoofdgebouw met de al-
gemene ruimte en de keuken drie verdiepingen telt. Drie valleien komen 
voor de lodge bij elkaar en bieden een gevarieerd terrein waardoor er in 
de meeste weersomstandigheden geskied kan worden.

Door het uitdagende terrein raden wij Galena vooral aan bij fanatieke ski-
ers of boarders. “First timers” zijn welkom indien fit en behoorlijke tech-
niek. 

Opvallende afdalingen: Mega Bubba, Hanging Gardens, Freefall

Klik hier voor een virtuele video tour door de lodge

Galena

https://www.youtube.com/watch?v=jNradC1JWNE


Programma 

29 Mar: Amsterdam – Calgary – Kelowna  met KLM (zelf te boeken)
  Inchecken hotel in Kelowna. 

30 Mar: Je wordt ’s ochtends om 8:00 uur opgehaald bij het hotel in 
Kelowna door de CMH bus. Deze brengt je naar de helipad en vanaf daar 
vlieg je rond 12:45 verder naar de lodge.  De middag zal in het teken 
staan van het introductieprogramma waaronder de verplichte safetytrai-
ning. 

31 mar - 3 apr: 4 volle dagen heli skiën, materiaal testen en met volle 
teugen genieten.   

4 apr: 5de dag heli skiën en waarbij er tot de middag geskied zal wor-
den. 14:45 zal er worden vertrokken vanuit de lodge met de heli. Rond 
19:30 is de aankomst in Kelowna. Hier checken we in hetzelfde hotel in 
als de heenweg. 

5 apr: Kelowna- Amsterdam, aankomst 6 april in de ochtend. 

Het is uiteraard mogelijk om iets anders te kiezen. Wij doen dit voorstel 
aan de hand van onze ervaring. Het gaat op dit moment vooral over het 
CMH programma. 



Een Heliski Dag

We houden er op een normale Heliski dag rekening mee dat we ongeveer 
8 tot 17 drops kunnen doen. Dit is zeer afhankelijk van vele variabelen. 
Daarom liggen deze getallen zo ver uit elkaar. 
Het is van belang om te weten dat je echt heel veel in de poeder gaat 
skiën!! Meer dan je ooit gedaan hebt in je leven. Dat staat vrijwel zeker 
vast.

07:00   Wakker worden voor stretch class – voor de liefhebbers
07:30   Tweede kans om wakker te worden 
08:00   Uitgebreid ontbijt – briefing van de leadguide over de dag 
09:00   Groep 1 staat klaar voor vertrek
09:00 – 11:00 We skiën meestal tussen de 3 en de 6 drops.
11:00   Snack time!
11:00 – 13:00 Nog eens 3 tot 6 drops
13:00   Lunchtime! De lunch wordt ingevlogen door de aparte 
lunch helikopter.

13:00 – 16:00 Nog eens 3 tot 6 drops
Na het skiën staat de borrel klaar in de lodge. Lekker bij de haard, met 
een drankje en een hap. 

16:00 – 19:00  Er is tijd voor borrelen, massages, shoppen, slapen, wer-
ken, jacuzzi, trainen… Vrije tijd. De praktijk leert dat de meeste tijd toch 
op gaat aan borrelen.

19:00 – Diner

NB: Het eten is aan lange tafels gezellig met elkaar. Je eet dus met de 
gidsen, de piloten, de kamermeisjes en de masseuses. Het is de bedoe-
ling dat de sfeer is als in een berghut. Gezellig, open en relaxed.

heliski



Kosten

De kosten voor het CMH gedeelte van deze trip zijn: 
Twin room: CAD 6800,-  
Single room: CAD 7600,-

Een boeking staat vast als we een aanbetaling van 20% binnen hebben in 
Canadese Dollars. 

Deze week in Galena is speciaal in zijn soort in vergelijking tot ande-
re trips. Mee gaan met een hele lodge vol Nederlandse gepassioneerde 
wintersporters is op zich al een unieke ervaring. Tel daar nog bij op dat 
er onevenaarbaar geskied gaat worden in de Canadese poeder en dat je 
daarbij van alle luxe bent voorzien die je maar kan wensen!

Voor de rest van de kosten moet je rekening houden met:
• Hotel voor en na het CMH deel van de trip.
• Vliegticket
• Extra verticale meters (zie link)
• Alcoholische versnaperingen
• Al het eten en drinken tijdens het reizen. 

Hier nog een paar handige links:
http://cmhbenelux.com/booking/what-is-included.aspx.html
http://cmhbenelux.com/booking/refunds.aspx.html
http://cmhbenelux.com/booking/payment.aspx.html

Verdere details

Wij zijn voor vragen uiteraard beschikbaar via: 
info@cmhbenelux.com
+31 6 14188695 Philippe Mullens
+31 6 27836857 Paul de Groot 

We plannen te zijner tijd een gezellige avond in bij MK-service zodat we 
onder het genot van een hapje elkaar kunnen ontmoeten. Tevens zullen 
we de reis presenteren en alle vragen beantwoorden. 

Tijdens deze avond komen details aan bod zoals: 
- Lawine rugzak huren wel of niet?
- De juiste verzekering afsluiten.
- Allergieën?
- Trainen!!!
- Documenten invullen/tekenen.
- Speciale wensen?
-  etc. 

2017
BEKIJK DE TRIP VAN 2016 HIER 
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