
 

 

 

 
To : whom it concerns 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTERNATIONAL SKI FEDERATION 

Blochstrasse 2 

3653 Oberhofen/Thunersee 

Switzerland  

Tel +41 33 244 61 61 

Fax +41 33 244 61 71  

 

 

Oberhofen, 17 November 2011 
 
 

Geachte heer, mevrouw,  
 
Van de Nederlandse Ski Vereniging hebben wij vernomen dat er plannen zijn om de 
wintersport faciliteit in Zoetermeer uit te breiden en daarmee, analoog aan de faciliteit in 
Landgraaf, te voldoen aan de eisen van de Internationale Ski Federatie (FIS) voor het 
organiseren van internationale wedstrijden in diverse disciplines. Als Internationale 
Federatie verantwoordelijk voor de organisatie van ski en snowboard wedstrijden op alle 
niveaus juichen wij een dergelijk initiatief van harte toe.  
 
In de afgelopen 10 jaar heeft de Nederlandse Ski Vereniging en SnowWorld Landgraaf een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de succesvolle ontwikkeling van de ski en snowboard 
sport in Nederland en daarbuiten. Met de organisatie van de diverse FIS Snowboard World 
Cup en FIS Alpine Europa Cup wedstrijden heeft de Nederlandse Ski Vereniging een 
bijdrage geleverd welke vergelijkbaar is met de bijdrage van andere traditionele 
sneeuwlanden.  
 
In de wetenschap dat de indoor wintersport faciliteit in Landgraaf niet volledig voldoet aan 
de eisen zoals gesteld in ons ICR (International Competition Rules) zijn wij destijds 
desalniettemin akkoord gegaan met de organisatie van wedstrijden op het allerhoogste 
niveau omdat een indoor faciliteit andere, compenserende, waarde levert welke belangrijk 
zijn voor de ontwikkeling van onze disciplines in het algemeen en die van Snowboard in het 
bijzonder.  
 
Ook in andere landen is er, bij wijze van uitzondering, toestemming gegeven om met een 
geringer hoogteverschil als oorspronkelijk in ons regelboek vermeld staat wedstrijden op 
het allerhoogste niveau te organiseren. Van belang is dat de faciliteit een duidelijke 
toegevoegde waarde oplevert voor de betreffende discipline. In het komend seizoen 
worden World Cup wedstrijden (Alpine, Freestyle Aerials en Snowboard Parallel) 
georganiseerd in Moscow op een helling gecreerd met steigermateriaal. Een ander 
voorbeeld is de organisatie van een World Cup wedstrijd in München in het Olympia Park 
waarbij de lengte van de piste vergelijkbaar is met die van SnowWorld Landgraaf. We 
verheugen ons tevens op de FIS World Cup Snowboard wedstrijd in het seizoen 2012-2013 
(deel van de long term calendar planing) wat dan het 10 jarig jubileum betekend voor 
SnowWorld Landgraaf.  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
Graag willen wij u met deze brief informeren dat in het geval dat de nieuwe wintersport 
faciliteit in Zoetermeer niet volledig aan alle criteria voldoet voor de organisatie van FIS 
World Cup wedstrijden een uitzondering gemaakt kan worden zoals we dit hebben gedaan 
in Landgraaf, Moscow en München. We vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben 
geinformeerd en we in de toekomst ook in Zoetermeer ski en snowboard wedstijden in 
onze internationale kalender kunnen opnemen zoals we dit nu inmiddels 9 jaar hebben 
gedaan in Landgraaf.  
 
Uiteraard ben ik bereikbaar voor uw eventuele vragen,  
 
Avec mes meilleures salutations/Kind regards/Mit freundlichen Grüßen/Met vriendelijke 
groet 
 
Marcel Looze 
Event & Sponsorship manager 
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