
KNVvL PARACHUTESPRINGEN BESTUURLIJK JAARVERSLAG 2013 

EK’s en WK’s met prestaties 

EK Formatiespringen FS4 Banja Luka, Bosnië Herzegovina. Het Nederlandse Team “Whooops” nam 

deel en eindigde op de 8ste plaats.  

EK Canopy Piloting, Kolomna, Rusland. In totaal waren er drie deelnemers. Beste was Erwin 

Baatenburg de Jong, hij werd 19de overall van de 43, 4de op het onderdeel distance en 7de op het 

onderdeel accuracy. Ronald Zuydendorp werd 42ste overall, het was zijn eerste internationale 

wedstrijd.  

Ledengroei 

Het aantal leden van de afdeling blijft groeien. Het in 2012 gestarte project voor ledenwerving door 

aanpassing van het aspirant lidmaatschap met de zgn. 1st jump heeft geleid tot een groei van 1877 in 

2012 naar 2170. Het totale aantal leden komt daarmee uit op 4257. De afdeling blijft inzetten op 

ledengroei en ledenbehoud.  

Activiteiten 

De afdeling heeft diverse bestuurlijke, sportieve, opleidings- en operationele activiteiten uitgevoerd, 

daarin ondersteund door 2 medewerkers op het secretariaat en vele toegewijde vrijwilligers.   

Op het sportieve vlak verzorgt de afdeling de NK parachutespringen, sportkleding, scheidsrechters, 

jureringapparatuur en training, selectie en uitzending van de nationale teams naar internationale 

wedstrijden. Dit jaar is extra ingezet op de mentale training en voorbereiding van de nationale teams 

door middel van ondersteunende professionele sessies. Tevens is gestart met de voorbereiding voor 

het Nederlands record grootste formatie wat september 2014 te Teuge zal plaatsvinden.  

De afdeling verzorgt in eigen beheer haar opleidingen en examens. Tevens worden FAI brevetten 

verstrekt. In totaal beschikt de afdeling over 60 instructeurs, 103 hulpinstructeurs, 86 

tandemmasters en 41 AFF jumpmasters. Met dit kader worden op de 13 aangesloten organisaties  

alle leerlingen opgeleid en de springactiviteiten uitgevoerd. Het Basis Veiligheidsreglement is in 2013 

herzien en per 1 januari 2014 ingegaan. De opleidingen instructeur en hulpinstructeur worden 

integraal geëvalueerd naar de veranderde omgeving van paraclubs op verenigings- en 

vrijwilligersstructuur en die van professionele paracentra. Hiervoor is in 2012 specifiek een 

medewerker op het secretariaat aangenomen.  

Op het operationele vlak is de werkgroep luchtruim, WLR zeer actief. Overleg met het Ministerie en 

LVNL en politieke contacten wordt gevoerd, zowel in het landelijke kader als voor specifieke 

luchtruimproblemen zoals te Hilversum, Rotterdam en Teuge. De WLR is verder actief met het 

actualiseren van de beleidsnotitie springlocaties waarvoor o.a. een extern adviseur is ingehuurd. De 

WLR gaat nadrukkelijk meer contact zoeken met de overkoepelende sectie operations van de bond.  

bestuurlijk / meetings internationaal 



Bestuurlijk: einde 2013 heeft er een overgang plaatsgevonden naar een bijna nieuw afdelingbestuur. 

Het oude bestuur wordt bedankt voor hun jarenlange inzet, waarbij het nieuwe bestuur voortvarend 

te werk gaat met nieuwe beleid, verbeterde communicatie en werkafspraken als doelen.   

De afdeling heeft mensen afgevaardigd naar de jaarvergaderingen van de International Parachuting 

Commission (IPC, te Banja Luka, Bosnië Herzogovina), de European Parachuting Union (EPU) en de 

European Association for Safety Parachutes (EASP, Parijs, Frankrijk) De afgevaardigden zitten allen in 

commissies en werkgroepen van deze instanties waardoor directe invloed zeker is.  

blad / website 

Het afdelingsorgaan Sportparachutist is in 20113 vier maal verschenen. Het blad is digitaal 

beschikbaar via de KNVvL link op www.issuu.com. Het blad wordt goed gewaardeerd en heeft vele 

adverteerders.  

De website www.parachute.nl bestaat al vele jaren en wordt regelmatig geupdated. Nieuwsberichten 

van de website worden verder verspreid met RSS via facebook en twitter. Op de website zijn films te 

zien waarbij de opleidingsmethoden en sportdisciplines worden getoond met interviews en 

springbeelden. Deze films zijn door de KNVvL ondersteund in het kader van een ledenwervingstraject 

en zijn te zien op www.vimeo.com/parachutespringen.  
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