Sessie 118. Aanwijzingen bij ‘Sabotage of ongeluk’
Een lange jongen met een baseball pet op lachte
toen Nico viel.

De avond voor de wedstrijden had een
veiligheidsbeambte een lange jongen uit de
kleedkamers zien komen. De jongen zei dat hij
verdwaald was.

De veiligheidsbeambte had moeten opschrijven dat
een lange jongen door het gebouw had
rondgezworven.

Soms is de veiligheidsbeambte van de Aviemore
Ski Club niet betrouwbaar.

Bert van Kommeren, de technicus van het team,
was de avond voor de wedstrijden in een kroeg bier
gaan drinken.

Het is leden van het team niet toegestaan om een
dag voor een wedstrijd alcohol te drinken. Dat geldt
ook voor de technische staf.

Als er wedstrijden waren dan controleerde de
technicus van het team de binders van de ski’s
meestal ’s ochtends.

Menzo, de coach van het team had Bert van
Kommeren al eens gewaarschuwd voor zijn gedrag.

De vriendin van Nico, Sophie, was ‘s ochtends voor
de wedstrijd nog kwaad op hem.

Sophie, de vriendin van Nico, was vaker in de
problemen gekomen door haar temperament.

Sophie hield ervan als Nico won omdat ze zich
daardoor belangrijk voelde.

Nico was slordig met het onderhouden van zijn
materialen voor het skiën.

Nico had voor het laatste zijn ski’s gecontroleerd ‘s
middags de voor de wedstrijd.

Het toernooi was echt belangrijk voor Nico.

Managers van ski teams hebben vaak onderling
strijd.

Een manager van een ski team was dit seizoen uit
de competitie gezet vanwege bedrog.

George Graham, die in het Epsom All Stars team
zit, heeft al jaren een hekel aan Nico.

Het Epsom All Stars team is de belangrijkste
tegenstander van het team waar Nico in zit.

Op de ski’s van Nico stonden zijn initialen in
gouden letters geplakt.

De binders van de ski’s worden ingesteld naar het
gewicht en de ervaring van de skiër.

Het toernooi in Aviemore wordt elk jaar gehouden.

Jim Jones, het hoofd wedstrijden van het Aviemore
toernooi zei dat het jammer was, maar dat
ongelukken nu eenmaal kunnen gebeuren.

Soms vroeg Nico zich af of hij wel zo hard wilde
blijven trainen.

Sommige mensen kiezen altijd voor hun eigen
belang en zijn niet te vertrouwen dat ze hun werk
goed doen.

Sessie 118. Aanwijzingen bij ‘Sabotage of ongeluk’ (vervolg)
Menzo, de coach van Nico’s team, wist dat iemand
oneerlijk was, maar hij wist niet wie.

Menzo zei altijd: ‘alles wat je doet heeft gevolgen –
onthoudt dat goed.’

