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BESTUURLIJK JAARVERSLAG 2003 
afdeling parachutespringen KNVvL 

 
Algemeen 
• Harrold van Noord heeft als assistent HBP in juni zijn dienstverband opgezegd. Anneloes Maij is per 1 

september op basis van 80% contractbasis aangesteld als tweede HBP. Dit als uitvloeisel van het 
desbetreffende ledenraadsbesluit parachutespringen. Dit contract is per 1 januari 2004 omgezet in een 
dienstverband van onbepaalde tijd.  

• De proefaansluiting van Skydive Stadtlohn is in december omgezet in een volwaardig lidmaatschap. 
• De proefaansluiting van Skydive Anywhere is verlengd tot in 2004, waarbij opgemerkt wordt dat dit op 14 

februari 2004 is omgezet in een volwaardig lidmaatschap.  
• De financiële administratie KNVvL is per 1 januari 2003 weer intern gevoerd. De acceptgiro 2004 is zonder 

noemenswaardige problemen verzonden. Medio 2003 is een nieuw boekingsysteem (format van NOC*NSF) 
ingevoerd. Dit heeft geleid tot minder inzicht tussen de opmaak van de oude en de nieuwe 
begrotingsopmaak.  

• De ledenadministratie KNVvL is in een nieuw software bestand opgemaakt en de vele achterstallige mutaties 
zijn grotendeels verwerkt.  

• Het bestuur heeft een terreinen notitie opgesteld die vijf regionale centra zonder geluid en 
hoogtebeperkingen als visie heeft. Deze notitie is verwerkt in de terreinen notitie KNVvL die besproken is 
met de Staatssecretaris Verkeer & Waterstaat.  

 
Leden 
• De ledenraad van de afdeling parachutespringen is in 2003 4 maal regulier bijeengekomen.  
• Het afdelingsbestuur heeft 13 maal vergaderd waarvan 2 maal telefonisch.  
• Het in 2002 door de ledenraad KNVvL aan Peter Liemberg opgelegde royement is op 28 door de rechter 

geschorst. Hierop heeft Liemberg een financiële claim ingediend bij de KNVvL. Dit proces is in 
onderhandeling, waarbij Liemberg het Paracentrum Ameland graag aangesloten wil hebben bij de KNVvL.  

• Het aantal leden van de afdeling parachutespringen van de KNVvL bedroeg 31 december 2003: 2025 leden, 
een daling van 362. (in 2002 had de afdeling 2387 leden). De aantallen leden over de periode 2001 – 2003 
zijn echter in hoge mate onbetrouwbaar. Diverse mutaties en opzeggingen zijn in het verleden niet verwerkt. 
Dit is eind 2003 gebeurd, waarna alle wanbetalers en oninbare posten afgevoerd zijn. Over 2003 is hiervoor 
een bedrag afgeboekt van maximaal ongeveer € 15.000. Verder telde de afdeling 2087 aspirant-leden 
(volgens het aantal verantwoorde oefenvergunningen), een vrijwel gelijk getal ten opzichte van 2002, toen 
waren er 2052 aspirant-leden.  

 
Bestuurlijk kader 
• Adwin Beerendonk is als lid AB aangetreden. Igor van Aperen (voorzitter en penningmeester) en Koos 

Verhaar hebben aangegeven te willen aftreden. Het AB is nog steeds op zoek naar aanvulling van haar leden. 
Pim Pennock is als aspirant lid aangetreden.  

• In de ledenraad is de SBOP eerst vertegenwoordigd door Smit, daarna door van de Gevel, De VPCT wordt 
nu vertegenwoordigd door Heitink.  

• De SC is nog altijd op zoek naar een geschikte voorzitter. Rutger Platenburg is aangetreden als aspirant lid 
voor formatiespringen.  

• De voorzitter Sanctiecommissie Peter Post is afgetreden. Het voorzitterschap is opgevolgd door Peter 
Vierhout, als nieuw lid is Toine Kersten aangesteld.   

• Bij de Technische Commissie is Ron Kramer aangetreden. De commissie is op sterkte.  
• Bij de Examen Commissie is Rogier de Jongh aangetreden. De commissie is op sterkte.  
• Bij de Redactiecommissie Sportparachutist is Mous van Olphen als advertentie acquisiteur opgevolgd door 

Frédérique van der Hilst Karrewij. Bladmanager is Karis Vos. Ab Jans en Marijke de Vries zijn afgetreden 
als leden.  

• Bij de Ongevallen Commissie is Ellen Bussemaker door ziekte overleden en verder Peter Gardien als lid 
afgevallen. De commissie bestaat nu uit 3 leden, dit zijn er statutair 2 te weinig.  

• Het in 2002 gesignaleerde probleem van onvoldoende vrijwilligers is nog steeds actueel. Het AB heeft een 
aantal dringende oproepen hiertoe gedaan.  

 
Kader 
• De vernieuwing van de structuur van de opleidingen I en HI is dit jaar gestart, volgens een traject NOC*NSF 

en het Ministerie van VWS. Rogier de Jongh verzorgt dit op basis van no cure – no pay. De verstrekte 
subsidie NOC*NSF wordt rechtstreeks aan hem doorgestuurd. De Hulpinstructeurs opleiding 2004, gestart 



KNVvL afdeling parachutespringen 
Bestuurlijk Jaarverslag 2003 

2

in december 2003, zal deels volgens de nieuwe structuur (beroepscompetentie profielen en modules) 
verzorgd worden.  

• De instructeurs (I) opleiding had 13 deelnemers waarvan er 5 stopten dan wel afvielen. De resterende 8 
slaagden.  

• De hulpinstructeurs (HI) opleiding had 18 deelnemers waarvan er 7 stopten dan wel afvielen. Van de 
resterende 11 slaagden er 8 en hadden er 3 een herexamen. Deze slaagden allen.  

• Het extra examen C / D brevet april had 17 deelnemers waarvan er 11 slaagden, 6 hadden een herexamen. 
Het reguliere examen C / D brevet in november had 13 deelnemers, waarvan er 1 zakte en 1 slaagde na een 
herexamen in 2004.   

• Er zijn 4 tandem bevoegdheden behaald.  
• De I en HI bijscholingen hebben in november plaatsgevonden  
• De tandem en vouwbevoegdheid bijscholingen hebben dit jaar niet plaatsgevonden.  
• Er was een AFF examen in Nederland, met 5 kandidaten, waarvan er 4 slaagden en 1 zakte.  
• Er was 2 kandidaten voor het riggers examen die beiden slaagden, een na een herexamen.  
• Het aantal scheidsrechters loopt terug en de aanvulling blijft moeizaam verlopen. Er heeft een jaarlijkse 

scheidsrechtersvergadering plaatsgevonden.  
• In april was er een bijscholing /cursus jumpmaster militair.  
 
Internationale contacten 
• De IPC vergadering was in januari in Fortaleza, Brazilië. Ronald Overdijk was als delegate en Marc 

Hoornweg als alternate delegate aanwezig. Canopy Piloting (swoopen) is als officiële wedstrijddiscipline 
toegelaten.  

 
Veiligheid 
• Er waren dit jaar geen dodelijke ongevallen.  
• Per 1 maart is het nieuwe BVR ingevoerd met daarin de verplichte categorie indeling hoofdparachutes en de 

zgn. kompasroos, met daarin ervaringseisen voor de springer.  
• Voor materiaaltechnische en veiligheidskwesties zijn er 8 veiligheidsbulletins verschenen.  
• Er zijn door de sanctiecommissie 9 intrekkingen en 1 berisping opgelegd.  
 
PR 
• De internetsite van de afdeling wordt in toenemende mate bezocht. Het discussieplatform zal met ingang van 

2004 niet meer anoniem te betreden zijn, dit n.a.v. een AB besluit in 2003.  
• De afdeling verzorgde demonstraties parachutespringen op 31 maart voor de Europese week te Eindhoven, 

op 14 juli te Nijmegen voor de 4-daagse en op dezelfde dag te Deurningen voor de Fancy Fair, op 6 
september voor de Airborne herdenking. Alle sprongen vonden plaats uit de Fokker F-60. Er was dit jaar 
geen Open Dag KLu.  

• Het afdelingsorgaan de Sportparachutist (SP) heeft met ingang van het eerste nummer 2003 (maart 2003, 
nummer 2) een nieuwe opmaak en nummering. De bijdrage van de afdeling voor de SP is verlaagd, de 
advertentie inkomsten waren hoger dan begroot.  

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

competition” getest. Er zijn geen dopingcontroles op wedstrijden geweest. Controles vinden ad random en 
via loting plaats, hierop is geen invloed uit te oefenen.  

• De contacten met het NOC*NSF zijn na een stroeve periode verbeterd door o.a. de inzet van HB lid Bert 
Wijnands. De subsidies 2003 zijn volgens oude normen vastgesteld en toegekend. De subsidiestructuur zou 
per 2004 wel sterk gaan veranderen. Parachutespringen als categorie 2 topsport zou flink gekort worden op 
subsidies van nationale en internationale wedstrijden. Na diverse onderhandelingen is vastgesteld dat voro 
2004 de nationale evenement maximaal € 4540 krijgen, en maximaal twee maal € 12.500 voor EK’s en 
WK’s. De subsidieregeling voor A en B sporters is per eind 2003 komen te vervallen.  

• Parachutespringen blijft categorie 2 topsport NOC*NSF. Om categorie 1 te kunnen worden dienen er 
tenminste 45 landen aan een WK deel te nemen.  

 
NKP 
• De Nederlandse Kampioenschappen werd dit jaar in augustus voor alle disciplines georganiseerd door 

Skydive Stadtlohn. De deelname was vergelijkbaar met 2002 en groot te noemen. De formule was alle 
disciplines in een week op een locatie. Alle onderdelen werden versprongen. Canopy Piloting (swoopen) was 
een testonderdeel, hetgeen succesvol is verlopen.  De NKP stijl werd in november te Teuge gehouden.  
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• Bij FS-4 Internationale Categorie namen er 8 teams deel. Het team Punky Fish werd eerste met 14,5 
gemiddeld. In deze wedstrijd werd door dit team een Nederlands record gevestigd van 26 punten. Bij FS-4 
Nationale Categorie namen er 9 teams deel. Het team Orange Blue won met 10,1 punten gemiddeld. Bij FS-8 
namen er 4 teams deel. Het team Punky Fource werd eerste met 10,4 gemiddeld. 

• Bij CF-4 rotatie en sequential  nam er 2 teams deel, het team CF Teuge won rotatie met 16.4 gemiddeld, het 
team Alles komt goed won sequential met 4,9 gemiddeld. 

• Bij freestyle waren er 6 teams, dames advanced en intermediate en heren advanced. Speedy Lee, heren 
advanced had 6,36 gemiddeld en won, Kinestyle, dames advanced had 6,64 gemiddeld en won. Kitty en 
Edwin, dames intermediate werden winnaar met 6,40 gemiddeld. Freefly had 3 teams, winnaar Ego Trippers 
met 4,35 gemiddeld. Skysurf had dit jaar geen deelname. 

• Bij precisie namen 5 teams deel. Eerste werd het team Dutch Connection  met 92 cm. totaal. Kampioen 
individueel heren werd Paul Gommers jr. met 11 cm. totaal. Er was geen vrouwelijke deelname.  

• Winnaar van Canopy Piloting werd Martin van de Brakel met 324,87 m. De langste swoop werd gemaakt 
door Rutger Platenburg: 79,50 meter.  

• Winnaar NKP Stijl (Teuge) werd Johan Wiltink. 
• De Tom Verschoor bokaal werd dit jaar niet uitgereikt.  
 
WK’s 
• Paraski: de Nederlandse selectie werd uitgezonden naar de WK te Kobla, SLovenië. Het team werd 15de van 

de 23 teams. Beste Nederlander individueel overall werd Henny Wiggers: 53ste van de 76 deelnemers. Harm 
van de Gevel was teammanager.  

• Formatiespringen: het team De Jokers werd uitgezonden naar de WK te Gap, Frankrijk. Het team werd 14de 
van de 22 teams met 14,3 gemiddeld. Teammanager was Marco Bloemendaal. Er was geen FS8 team.  

• Artistic Events: Freestyle Skydiving: Het heren team Speedy Lee werd uitgezonden naar de WK te Gap. Het 
team werd 4de van de 8 teams met 5,81 gemiddeld. Voor de dames freestyle werd het team Kynestyle 
uitgezonden. Dit team werd 10de van de 14 teams met 5,43 gemiddeld. Er waren geen skysurf of freefly 
teams. Caroline Pennock-Verkerk was teammanager voor freestyle.  

• Precisiespringen: Het nationale team (de 5 beste individuele springers van de selectie 2003) werd 
uitgezonden naar de WK te Gap. Het team werd 18de van de 25 teams met 49 cm. Er was geen teammanager.  

• Koepelformatiespringen: CF Teuge werd uitgezonden naar de WK te Gap. Het team werd 5de  van de 10 
landen bij CF-4 rotatie met 16,57 gemiddeld en 4de  van de 6 landen bij sequential met 3,71 gemiddeld. Deze 
prestatie was voldoende voor het behoud van de A-status NOC*NSF tot 31 december.  

• Igor van Aperen was scheidsrechter bij het WK Artistic Events (freestyle, skysurf, freeflying) 
• Marc Hoornweg was Head of Delegation bij de WK’s te Gap.  
 
HBP 


