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afdeling parachutespringen KNVvL 

 
Algemeen 
• Skydive Anywhere heeft op 11 oktober een proefaansluiting gekregen voor de duur van een jaar.  
• De contacten met het NOC*NSF zijn stroef en zeer formeel. De aanvraag voor toelating parachutespringen 

tot categorie 1 topsport is per 31 december, ondanks het voldoen aan de criteria, nog niet gehonoreerd. 
Hierdoor worden vooralsnog geen nieuwe A / B sporters toegelaten, terwijl zij eveneens aan de criteria 
voldoen. Wel zijn de evenementen 2001 allen gesubsidieerd. Voor de evenementen 2002 zijn gelden 
gereserveerd.  

• De ledenadministratie KNVvL is per augustus weer intern. Echter, de overzetting naar een nieuw software 
bestand geeft veel problemen t.a.v. mutaties en betalingen. De financiële administratie is overgenomen door 
een extern kantoor. Er zijn echter heel veel werkzaamheden door KPMG niet of onvoldoende uitgevoerd 
waardoor een grote achterstand is ontstaan, die helaas doorloopt tot in 2002.  

• HBP Ronald Overdijk is door ziekte ruim 3 maanden afwezig geweest. 
• Per 1 april is een assistent HBP, Harrold van Noord in dienst getreden op basis van 40 % fte.  
• Er lopen diverse zaken t.a.v. geluidsproblematiek. Specifiek zijn er gerechtelijke procedures t.a.v. de 

geluidsnorm 65 dB(a) voor de vliegvelden Teuge en Eelde.  
• In maart is een cursus jumpmaster militair gehouden, waarbij de KNVvL jumpmasters in actieve dienst 

werden bijgeschoold.  
 
Leden 
• De ledenraad van de afdeling parachutespringen is in 2001 vier maal regulier bijeengekomen.  
• Het afdelingsbestuur heeft 14 maal vergaderd waarvan 9 maal telefonisch.  
• Het aantal leden van de afdeling parachutespringen van de KNVvL bedroeg december 2001: 2556 leden, een 

daling van 61 (in 2000 had de afdeling 2617 leden). Daarnaast telde de afdeling 3686 aspirant-leden (volgens 
het aantal verantwoorde oefenvergunningen), een stijging van 106 (in 2000: 3580 aspirant-leden) 

 
Bestuurlijk kader 
• Jan Paagman is in december afgetreden als penningmeester. Het AB is nog naarstig op zoek naar aanvulling 

van haar leden en heeft daarbij de ledenraad ingeschakeld. Dit geldt tevens voor de opvolging van de huidige 
voorzitter Igor van Aperen.  

• CPV heeft Harrold Boekholt aangewezen als vertegenwoordiger. PCF vertegenwoordiger Bronsveld is in 
december opgevolgd door Hans Oomkes.  

• In de Sportcommissie is de voorzitter ad-interim Sander Woldring per maart uitgetreden. De SC is nog 
immer op zoek naar een geschikte opvolger. 

• In de Examen Commissie en de Sanctiecommissie waren geen wijzigingen. Wel zal de SaC gezien de 
invoering van een nieuw reglement SaC worden uitgebreid met 2 nieuwe leden die nog niet bekend zijn.  

• De Technische Commissie is uitgebreid met Peter Lankreijer.  
• Bij de Redactiecommissie Sportparachutist is Frederique van der Hilst-Karrewij aangetreden. 
• Bij de Ongevallen Commissie waren geen wijzigingen.  
 
Kader 
• De instructeurs bijscholing heeft in november plaatsgevonden. Er was een docent uit USA aanwezig.  
• De tandembijscholing heeft in november plaatsgevonden, in combinatie met de I bijscholing.  
• De hulpinstructeurs opleiding had 31 deelnemers waarvan er 10 stopten dan wel afvielen en 3 werden 

afgewezen. Van de 18 resterenden slaagden er 16 en hadden er 2 een herexamen. Hiervan zakte er 1 en 
slaagde er 1.  

• Het examen C / D brevet (oud springvergunning) in november had 55 deelnemers. Veel meer dan anders 
gezien het feit dat nu een dergelijk brevet nodig is om camera te mogen springen, dan wel zonder AAD. 
Hiervan zegden 2 af. Van de resterende 53 slaagden er 42, zakten er 3 en waren er 8 herexamens (waarvan er 
7 alsnog slaagden en 1 zakte) 

• Er zijn 2 tandem bevoegdheden behaald en 1 bevoegdheid vernieuwd.   
• Er was sinds lange tijd weer een AFF examen in Nederland, met 2 kandidaten, die beide slaagden. De AFF 

opleiding is in 2001 geactualiseerd en wacht op goedkeuring van het AB in 2002.  
• Er waren 4 kandidaten voor de opleiding vouwbevoegdheid, waarvan er 2 afzegden en 2 slaagden. 
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• Er was 1 kandidaat voor het riggers examen die slaagde. Verder werd er een bevoegdheid na een examen 
vernieuwd.  

• Het nieuwe BVR voor 2001 is in maart ingegaan. Dit is mede door de goede voorbereiding bijna vlekkeloos 
verlopen. Hierbij zat inbegrepen een nieuwe regeling brevetten met een noodzakelijke omzetting van oude 
naar nieuwe brevetten. Dit proces heeft diverse maanden geduurd.  

 
Internationale contacten 
• De IPC vergadering was in januari in San Diego, USA. Ronald Overdijk was als delegate en Marc 

Hoornweg als alternate delegate aanwezig.  
 
Veiligheid 
• Er was op 18 augustus een dodelijk ongeval bij de ENPC op haar dropzone Wernhout, na een koepelbotsing 

op lage hoogte. Op 6 december was er een zwaar ongeval op Teuge na een te lage draai, waarvan de 
betrokkene 2 weken later overleed.  

• Voor materiaaltechnische en veiligheidskwesties zijn er een technische bulletin en drie veiligheidsbulletins 
verschenen. 

• De tijdelijke ontheffing aan PCT en PCZ is voor AFF en T /IAF leerlingen van een jaar voor het BVR voor 
openingssystemen verstrek is met een jaar verlengd. Besloten is om deze ontheffing te formaliseren in de 
wijzigingen BVR 2002.  

• Er zijn 4 schorsingen opgelegd door instructeurs en 2 sancties uitgesproken door de Sanctie Commissie.  
• De procedure alarmering leden Ongevallen Commissie is per 31 december gewijzigd. Het contract met het 

alarmcentrum Randon is beëindigd, alarmering van de leden OC geschied door de KLPD Dienst Luchtvaart.  
 
PR 
• De internetsite van de afdeling is qua opmaak eind 2001 gewijzigd en heeft steeds meer functies gekregen. 

De link van de site naar de NKP werd goed bezocht (600 hits per dag) 
• De afdeling verzorgde demonstraties parachutespringen op 6 juli te Leeuwarden voor de Open Dag KLu, op 

16 juli te Nijmegen voor de 4-daagse en op 23 augustus te Deurningen. Alle sprongen vonden plaats uit de 
Fokker F-60.  

 
Sport 
• De resultaten van het marktonderzoek in het kader van het Breedtesport beleidsplan van de afdeling werd in 

april aan de ledenraad gepresenteerd. De resultaten staan op de website. Het AB zal de resultaten gebruiken 
in haar beleid.  

• Er zijn dopingcontroles toegewezen aan de KNVvL. Diverse EK/WK sporters van de afdeling zijn in 
december “out of competition” getest.  

• Er werd 1 Nederlandse record gevestigd:  
 CF sequential: team CF Teuge, 6 punten, tijdens de WK Granada, Spanje.  
 NKP 
• De Nederlandse Kampioenschappen werden dit jaar wederom in augustus voor alle disciplines georganiseerd 

door Paracentrum Texel. De deelname was wederom niet groot, het weer werkte mee zodat alle onderdelen 
versprongen werden. De organisator PCT alsmede de SC overwegen een nieuwe formule NKP om de 
deelname te verhogen.  

• Bij FS-4 Internationale Categorie namen er 4 teams deel. (2 minder dan in 2000) Het team Dutch Fource 
werd eerste met 14,7 gemiddeld. (het hoogste gemiddelde ooit behaald door een Nederlandse vierman) Bij 
FS-4 Nationale Categorie namen er 5 teams deel. Het team Survial won met 7,7 punten gemiddeld. Bij FS-8 
namen er 4 teams deel. Het team Dutch Flight  werd eerste met 11,9 gemiddeld.  

• Bij CF-4 rotatie en sequential  nam er slechts 1 team deel, het team CF Teuge behaalde 16,14 gemiddeld bij 
rotatie en 4,75 gemiddeld bij sequential.  

• Bij freestyle waren er 4 teams, dames en heren, advanced en intermediate. Freestyle Teuge, heren advanced 
had 4,4 gemiddeld en won, Calimero, dames advanced had 4,9 gemiddeld en won. Skysurf had geen 
deelname dit jaar. Freefly 3 teams, winnaar Head first met 4,6 gemiddeld. 

• Bij precisie namen 5 teams deel en drie individuelen. Eerste werd het team Dutch Connection met 95 cm. 
totaal. Kampioen individueel heren werd Eugene Quax. Er was geen vrouwelijke deelname.  

• De Tom Verschoor bokaal werd dit jaar uitgereikt aan Remco de Borst tijdens de FS wedstrijd te Rotterdam 
in september.     

 WK’s (WAG) 
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• Paraski: de Nederlandse selectie werd uitgezonden naar de WK te Riezlern, Oostenrijk. Het team werd 10de 
van de 15 teams. Beste Nederlander individueel overall werd Wiggers: 31ste van de 51 deelnemers. Harm van 
de Gevel was teammanager.  

• Formatiespringen: Het FS-4 team Dutch Fource werd uitgezonden naar de WK te Granada, Spanje. Het team 
werd 12de van de 34 landen met 13,63 gemiddeld. Pim Pennock was als teammanager voor FS-4 en FS-8 
aanwezig.  

• Formatiespringen: Het FS-8 team Dutch Flight werd 5de van de 10 landen met 12,6 gemiddeld. Het hoogste 
gemiddelde ooit behaald door een Nederlands 8-mans team. Een zeer goede prestatie die hun de A status 
NOC*NSF moet opleveren.  

• Freestyle Skydiving: Het heren team Freestyle Rotterdam werd uitgezonden naar de WK te Granada, Spanje. 
Het team werd 6de van de 12 teams. Ook deze prestatie is voldoende voor de A status NOC*NSF. Voor de  
dames werden de teams Langkous en Calimero uitgezonden. Langkous werd 11de van de 18 teams met 5,8 
gemiddeld en Calimero 14de met 5,1.  

• Skysurfing: Het team Skysurf Rotterdam werd uitgezonden naar de WK te Granada, Spanje. Het team werd 
11de  van de 15 teams met 4,6 gemiddeld.  

• Freeflying: Het team Airpushers werd uitgezonden naar de WK te Granada, Spanje. Het team werd 18de van 
de 22 teams met 5,1 gemiddeld. Jannet Bloemendaal was als scheidsrechter en Igor van Aperen als Chief 
Judge voor de onderdelen Freestyle, Skysurf en Freefly aanwezig. Ronald Overdijk was als voorzitter IPC 
van deze commissie aanwezig bij deze WK’s.  

• Precisiespringen: De Nederlandse selectie PA werd uitgezonden naar de WK te Granada, Spanje. Het team 
werd 22ste van de 26 landen bij team precisie. Beste Nederlander individueel precisie heren was Paul 
Gommers jr. Hij werd 57ste van de 139 deelnemers. Johan Bronsveld was teammanager.  

• Koepelformatiespringen: CF Teuge werd uitgezonden naar de WK te Granada, Spanje. Het team werd 4de  
van de 10 landen bij CF-4 rotatie met 15,29 gemiddeld en 6de van de 9 landen bij sequential met 4 
gemiddeld. Deze prestatie is in principe voldoende voor de A-status NOC*NSF. Sander Woldring was 
teammanager.  

 
World Games 
• Nederland zond Freestyle Team Rotterdam (Peter Leemijer en Theo van Gelderen) uit naar de World Games 

te Akita, Japan. Het team behaalde de 5de plaats. Igor van Aperen van head of delegation / scheidsrechter, 
Ronald Overdijk was teammanager / cameraman. De World Games hebben internationaal veel resultaat 
geleverd voor het mogelijke verkrijgen van de Olympische status voor parachutespringen. Er was veel media 
aandacht voor dit evenement. Igor van Aperen en Ronald Overdijk ontvingen voor hun bijdrage hierin een 
Olympisch diploma.  

 
HBP 


