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$klÍedertlls
keuÍl uleÍdg
$klhaan tÍ
fSETEHSfififl$ * Als de
vierde baan van Snow-
world er komto kunnen er
in principe geen wedslrïj-
den geskied warden. Êe
baan voldoet niet aan de
eisen van de internatle-
nale skifeder*tie FlS"

RISÊ"{Àft* VHIEfiïgSgru

De mogeUjkheíd sxiweclstrijden te
llcuden. wa-c een van de redenen
.rl,)Í b eÍi w van Zoerenneq: 'lm ï'e t
pian vcor de vierde traan van Snó:.v-

t'orld te onderstertnen. i{et ci:llege
beraadt zich nu or,'er de situatie.

De mededeling van il+ Feiierrrr'iloi.t

ïnternationaie de Ski, riic cp 2-l ok-
tr,ber bi.i de gerneer:ie !"';"g;-i-t1l';,
breng Sncw-woiiri-dir-ecieur Kcos
Hendriks echter niet van zijn stuir
."Ouze i:aan in Landgraaf 'roldoet
ook niet aan de eisen.'ïocli is daar
ai negen keer een FlS-wereldbeker'
'*redsuíjd gehcurLen:'

Volgens Hendriks is het wel mo-
gelijk orn een indor:rbaan te bouwen
ciie volcioet aan de eisen, maar dan
zouden die banen vervalgens totaal

ongeschikt zijn voor het gïote Pu-
bliek. ..Ze zouden veel te moeilijk
zijn en dan kornt er niemanrl meer
skiën."

De directeur maakt zich dus geen

zorgeÉ. Hendriks: ,Wij krijgen ge-

t'oon die ontheffing voor het Ïrou-
den van wedstr$den, net als iil
Landgaaf."

Zijn cptimisme r'r'ordt gedeeld

doar de Nederlandse Ski tr'ereniging
(N,qV), ,,indoorbanen zijn een reia-
tief irieuw fenomeen vr:or de FIS,"
zegÏ' NSY-rnroordvoertler Bert Ro-

Llari. bij rvijze vi.l, i.'ftlq1j1rg r:pc,

cie aiketlring van het oníwetP.
Tcch denkt o*k )rij dat r1e onthei-

fing er tvel kc'mt. l-r is de NSV veei

aaa gelegen {iai er i:i Nedel"lard
banen liggen waar wedsiri-lden ge-

irouden krinnen lvorcf ec..

Romani: ,,En iie FIS ook. V"eei l'ie-
derlandse ski- en vooral sncwboard-
talenten zijn op binnenbanen be-
gonnen. Het is voor de skisport cius

belangrijk dat die banen er zijnJ'
Om die reden zal de onthefflng

van de FiS er wel komen, denlii Ro-
mani. Ook de ligging in de RÀndstad
is belangrijk. ,,Hier wonen de
meeste wintersporters van het land."

WmffmilvrËffi#ru# ffiffiffi
f*trïËR?wggË; - Zijn ï'lel* ï*';en lii.hiï :1 'rn I

Dam, erslid van vngelverct.'ïEini lle ',"i!*!',
is aist v*ni- niets al vi.ifti* iaa: r'.:";tlr i.: L.

tsrfivsnC wnrd hij in wijkgnnci:r,',i 'l ili,,lr :'

íls \lag*ivr:enrl ïëËt ri*i: t*r itr: i:*r. ::': '': '

Írebberii, in ngt bij;find*í nËt lii,jr!Íj-' " ' ,'

kanaries, Eurcpese rtJl?il1!f !iiiiË I *' i: ; i I : :

Chris van tran:l heeft rp zi.in ei'aiíjsï f;iiiiÈi :

nen Elesanten Ëarkieteri' priikilr' 'r- ': :'

Maire fintïevs$l {ï$} tr*vtifi*


