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"Onze mensen proberen

dagelijks onze gasten een
unieke winterspoÉbeleving
te geven. Het Duitse wereldplatform Skiresort.de
heeft geconstateerd, dat
Snowworld Zoetermeer
dat het beste doet van alle
overdekte wintersportaccommodaties, Daar mogen
onze medewerkers trots
op zijn," mèent directeur Koos Henddks.

>
È

KeesvanRongen
Zoetermeer

Skiresort.de is een onaflrankelijk en een gerenommeerd
wintersportplatform, dat al
jaren wereldwijd ski-resorts
beoordeelt op maar liefst 18
criteria. Onlangs is dat ook
voor overdekte wintersportiocaties gedaan. "Ja, ik ben
heel blii met de onderscheiding, omdat het over zoveel
criteria gaat. De sneeurdkwaliteit, de kwaliteit van de liften, grootte en veelzijdigheid
van de pistes, maar ook de
après ski, parkeergelegen-

heid, hygiëne, gastronomie
en bovenal de klantvriendelijkheid en gastvrijheid. We
hor.lden onze nieuwe mede-

werkers veelvuldig voor hoe
belangrijk dat is en daarvoor
zijn we nu met z'n al1en be1oond."

Stilstand is achteruitgang
en dus ziin er vergevorderde
plannen voor een vierde skipiste. "Bij deze uitbreiding
van Sno.wworld Zoetermeer
gaat het niet om groter te

worden, maar wel beter,"
zegt Hendriks. De nieuwe
piste is geschikt voor internationale wedstrijden. Dat
is beiangrijk voor de Nederlandse topsporters en de ge-

oefende wintersporters. Zij
kunnen straks het hele jaar

trainen oo echte sneeuw. De

SnowWorld-directeur Koos Hendriksen.
een voor de beste sportprestatie

vierde skipiste zo lang hebben

en de ander voor een heerlijke
r.vintersportvakantie.
"De ieugd moet zich tussen de

tegengehouden. Terwijl onderzoeken onder de bevolking telkens hebben uitgewezen, dat de
grote meerderheid voorstander
is van een langere en hogere piste. Als ondernemer moet je een
lange adem hebben. Hoe anders
was dat vijftien jaar geleden. In
maart 1996 presenteerden wij
bij de toenmalige burgemeester van Zoetermeer, Luigi van
Leeuwen, voor het eerst ons
plan voor de indoorskihal. Nog
hetzelfde jaar, op 12 december
1996, werd Snowworld Zoetermeer geopend. Nu telt Snow-

bb

W**w

ffiwwffiwnMm

&@e&8
etu
6"94.#Wffi WW

ffiwffiwwffivwffi{ffi
ffiwnwww*v&ffi
6 en 16 iaar ontwikkelen. Niet
van
huis, maar juist vanuit de thuissituatie. Jammer dat kleine actiegroepen de aanleg van deze

op een ski-internaat ver
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Nre*we piste

world nog drie skipistes met
vijf sleepliften, een touwlift en

IJitbreiding

twee kinderliften. Twee pistes
voor beginners, waarvan een
aparte voor kinderen ztjn 16A

Deaieuwe pistewordt

meter lang. De derde piste voor
de gevorderde skiër is in 2001
aangelegd en kent een lengte
van 210 meter. Ook is in Snowworld Zoetermeer een funpark
met diverse kickers, grinds en

rails. De vierde skipiste met
daglicht, 4-persoons stoeltjes-

lift, 300 meter lang en 40 meter
breed, moet de geoefende wintersporter in grote getale naar
Zoetermeer trekken.

van
Snowworld is aabij.
300 rnpter leng en 40
meter breed,
De opvolgers van l{icolien Sauerbreij kun-

nen hier trainen. De
winaareg van het eer-

ste Olvmpisch goud

ln ce sneeulv trarnde
Jarenlang rlrl Snowworld Zoetermeer,
Met.succes...

