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The North Face-trio uitgeroepen tot Freeride
World Tour-kampioen 2019
Teamatleten Marion Hearty, Markus Eder en Victor de le Rue slepen alle drie

titels in de wacht

Amsterdam, 27 maart 2019 – The North Face® kondigt met trots aan dat

teamatleten Marion Haerty, Markus Eder en Victor de le Rue na de laatste fase

van de Freeride World Tour 2019, de Xtreme Verbier Switzerland, zijn

uitgeroepen tot Freeride World Tour-kampioenen 2019.

⏲
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Dankzij haar sterke tourseizoen had Marion voorafgaand aan haar deelname in Verbier de

Snowboard Women-titel al op zak. Desondanks gaf ze ook in Verbier nog eens flink gas tijdens

haar winnende run en eindigde ze wederom op de eerste plaats op het podium.Victor begon aan

de laatste stop van de tour met de eerste plaats van de Snowboard Men-wedstrijd op zijn naam.

Zijn derde plaats in Verbier was genoeg om bekroond te worden met de wildcard rookie van

2019 titel. Ook Markus begon comfortabel aan zijn run in Verbier, met de eerste plaats in het

algemeen klassement. Zijn creatieve lijn en spectaculaire tricks leverden hem genoeg punten op

om te worden bekroond tot Men's Ski-kampioen 2019.

In Verbier hebben alle skiërs en snowboarders één kans om af te dalen

van de beruchte wedstrijdface vol met cliffs, pillows en andere natuurlijke

elementen. Iedere rider kiest zelf een eigen route door deze obstakels, met als enige voorwaarde

dat hij of zij onderaan de berg over de finishlijn komt. Vervolgens kent de jury een score

toe. Lees meer via deze link of volg The North Face via @thenorthface op Instagram en op

Facebook. Foto's zijn via deze link beschikbaar. Bij interesse in een interview met de atleten,

neem contact op met een van de onderstaande contactpersonen.

https://lvtpr.wetransfer.com/downloads/93a01eacfbb96a9ac74b74153f1814eb20190327093716/9b8623
https://www.thenorthface.co.uk/exploration/our-journal/fwt-champions-2019.html


ABOUT THE NORTH FACE (NL)

The North Face Facebook Moderation PolicyThe North Face Facebook Page is presented by VF Corporation.The
North Face is committed to create a community that encourages self-expression and reflects our brand’s values
and The North Face Facebook page is...

OVER THE NORTH FACE®The North Face®, een merk van VF Corporation, werd in 1966

opgericht met als doel het ondersteunen van avontuurlijke buitensporters in alle

weersomstandigheden. Vandaag de dag zijn we toonaangevend op het gebied van buitensport.

We leveren producten die door sporters getest zijn en die hun nut bewezen hebben tijdens

expedities. Producten om de grenzen van het menselijk potentieel mee te verkennen en uit te

dagen. Door middel van duurzaamheidsprogramma's beschermen we onze speelomgeving en

beperken we onze impact op de planeet. Producten van The North Face® zijn wereldwijd

verkrijgbaar bij goede, gespecialiseerde (buiten)sportwinkels. Ons hoofdkantoor bevindt zich in

Californië, op een duurzaam gebouwde campus (LEED Platinum-gecertificeerd). Kijk voor meer

informatie op http://www.thenorthface.eu.
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The North Face (NL)

https://the-north-face.pr.co/
http://the-north-face.pr.co/
https://pr.co/?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_the-north-face

