
KNVvL afdeling parachutespringen 
Bestuurlijk Jaarverslag 2000 

1

BESTUURLIJK JAARVERSLAG 2000 
afdeling parachutespringen KNVvL 

 
Algemeen 
• Het proeflidmaatschap van Skydive Over Europe (SOE)  van 1999 is per 1 januari 2000 omgezet in een 

formeel lidmaatschap.  
• Er is dit jaar geen Rondje Nederland gehouden.  
• De subsidie mogelijkheden van en contacten met het NOC*NSF werden flink op de proef gesteld. 

Parachutespringen is per november 2000 door een gewijzigde indeling categorieën topsport ingedeeld in 
categorie II. Hierdoor kan slechts een evenement gesubsidieerd worden. Lobbywerk van de KNVvL en een 
bezoek van de account manager NOC*NSF tijdens de NKP Texel resulteerden alsnog in een integrale 
toekenning van de subsidie voor basisbijdrage en incidentele evenementen 2000 World Air Games..  

• De outsourcing van de financiële en ledenadministratie KNVvL blijft problemen opleveren. De afdeling staat 
nog immer negatief t.a.v. dit proces. Per december 2000 werden pas de posten openstaande debiteuren en 
leden over 1999 en 2000 aangeleverd.  

• Caroline Pennock-Verkerk is na vele jaren goede dienst per januari 2000 vertrokken als assistente HBP. Het 
AB en HBP spreken hierbij hun dank uit voor haar inzet en betrokkenheid. Zij is opgevolgd door Sascha 
Baggerman per 1 maart 2000.  

• Het afdelingsbestuur heeft beleidsmatig veel tijd en energie gestoken in het monitoren van de 
geluidsproblematiek. Dit wordt steeds ernstiger. 

 
Leden 
• De ledenraad van de afdeling parachutespringen is in 2000 vier maal regulier bijeengekomen. Verder was er 

in oktober een extra vergadering ten aanzien van de begroting 2001 KNVvL plus de voorgestelde contributie 
verhoging.  

• Het afdelingsbestuur heeft 11 maal vergaderd waarvan 5 maal telefonisch.  
• Het aantal leden van de afdeling parachutespringen van de KNVvL bedroeg november 2000: 2617 leden, een 

daling van 174 (in 1999 had de afdeling 2791 leden). Daarnaast telde de afdeling 3580 aspirant-leden 
(volgens het aantal verantwoorde oefenvergunningen), een stijging van 641.  

 
Bestuurlijk kader 
• Er zijn in 2000 geen wijzigingen in het AB geweest. De beoogde voorzitter AB Paul Gommers, opvolger van 

Igor van Aperen, gaf te kennen niet voor deze functie in aanmerking te kunnen komen.  
• De toehoorder Korps Mariniers, Chris van der Weide heeft deze functie vanwege zijn drukke 

werkzaamheden opgegeven. SBOP: heeft H. v/d Gevel aangewezen als vertegenwoordiger. PCMN: H. de 
Jonge is opgevolgd door A. Slager. CPV heeft nog geen eigen vertegenwoordiger benoemd. SOE: J. Wendel 
is benoemd als vertegenwoordiger. De vertegenwoordiging individuele leden is per maart 2000 vacant.  

• In de Sportcommissie is de voorzitter ad-interim Henk Heida opgevolgd door Sander Woldring, op basis van 
een proefjaar. Woldring zal per begin 2001 aftreden, functie is weer vacant. 

• In de Examen Commissie, de Technische Commissie, en de Sanctiecommissie waren geen wijzigingen. 
• Bij de Redactiecommissie Sportparachutist zijn afgetreden Arjen Slager en Kjeld van Druten, Ab Jans is 

aangetreden. 
• De Ongevallen Commissie is uitgebreid met Ellen Bussemaker. Wim Velthuizen is afgetreden.  
 
Kader 
• De instructeurs bijscholing heeft in november plaatsgevonden. Twee onderwerpen (hoogtesprongen/G-

krachten en ongevallen statistieken) werden goed gewaardeerd.  
• De hulpinstructeurs opleiding had 34 deelnemers waarvan 6 stopten na de theorie. Van de 28 resterenden 

slaagden er 27 en was er 1 herexamen. Deze is later ook geslaagd.  
• Het springvergunning examen in november had 40 deelnemers, waarvan er 33 direct slaagden, 4 direct zakt 

en 3 herexamens die begin 2001 plaatsvinden.  
• Er zijn 15 tandem bevoegdheden behaald en 1 gelijkstelling verstrekt.  
• Er was geen AFF examen. Wel is er een USPA examen (Spa & Teuge) geweest waaraan 5 Nederlanders 

hebben deelgenomen. Allen zijn geslaagd en hebben een gelijkstelling gekregen.  
• Er waren 4 kandidaten voor de opleiding vouwbevoegdheid, die allen slaagden. 
• Er was 1 kandidaat voor het riggers examen, deze slaagde. 
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• P2000 heeft dit jaar als proef gedraaid. Het nieuwe BVR voor 2001, alsmede het nieuwe bevoegdheden 
reglement 2001 (BR) zijn in december door de ledenraad goedgekeurd. Daadwerkelijke invoering van het 
BVR en het BR zal in 2001 plaatsvinden.  

 
Internationale contacten 
• De IPC vergadering was in januari in Canberra, Australië. Ronald Overdijk was als delegate en Marc 

Hoornweg als alternate delegate aanwezig. 
 
Veiligheid 
• Er was op 31 juli een dodelijk ongeval bij de PCT, op 16 augustus bij Soulac-sur-Mer bij SOE. Verder 

verongelukte in april een Nederlander in Lapalisse, Frankrijk. 
• Voor materiaaltechnische en veiligheidskwesties zijn er geen technische bulletins, doch zes 

veiligheidsbulletins verschenen. 
• De tijdelijke autorisatie Begeleide Vrijeval Opleiding (BVO) van Paracentrum Ameland, welke in 1999 

verlengd was, is dit jaar stopgezet. 
• Aan PCT en PCZ is voor AFF en T /IAF leerlingen een tijdelijke ontheffing van een jaar voor het BVR voor 

openingssystemen verstrekt  
• Er zijn in 2000 drie schorsingen opgelegd door instructeurs en 2 sancties uitgesproken door de Sanctie 

Commissie.  
 
PR 
• De internetsite van de afdeling is verder uitgebreid, de naam is gewijzigd in www.parachute.nl. 
• De Open Dag Luchtmacht 2000 te Volkel was een succes voor de KNVvL, ondanks het slechte weer. Helaas 

is de parademonstratie niet goed uitgevoerd door fouten van betrokken partijen. In 2001 wordt een cursus 
jumpmaster militair georganiseerd.  

• De afdeling verzorgde demonstraties parachutespringen op 17 juli te Nijmegen (4-daagse), te Hilversum en 
Teuge uit de C-130 op 29 juli en.te Deurningen uit de C-130 op 31 juli.  

 
Sport 
• Het Breedtesport beleidsplan van de afdeling werd in 1999 goedgekeurd. Dit jaar vond en marktonderzoek 

plaats door bureau Sportscan, met subsidie van NOC*NSF. De presentatie van de resultaten zal in 2001 
worden verzorgd, eveneens een artikel in de SP. 

• Er zijn 17 dopingcontroles toegewezen aan de KNVvL. Diverse Ek/WK sporters van de afdeling zijn “out of 
competition” getest.  

• Er werden maar liefst 4 Nederlandse records gevestigd:  
 FS4: Dutch Fource, 20 punten, tijdens de Tomscat Trophee Hoogeveen. 
 FS-8: Dutch Flight, 15 punten, tijdens de Worldcup Eloy, USA. 
 CF rotatie: team CF Teuge, 18 punten, tijdens de NKP Texel. 
 CF sequential: team CF Teuge, 5 punten, tijdens de WK Immola, Finland 
 NKP 
• De Nederlandse Kampioenschappen werden dit jaar in augustus voor alle disciplines georganiseerd door 

Paracentrum Texel. De deelname was wederom niet groot, het weer was echter perfect en de wedstrijd werd 
snel compleet versprongen. 

• Bij FS-4 Internationale Categorie namen er 6 teams deel. Het team Dutch Fource werd eerste met 13,9 
gemiddeld. Bij FS-4 Nationale Categorie namen er 4 teams deel. Het team Hi-5 won met 6,0 punten 
gemiddeld. Bij FS-8 namen er 4 teams deel. Het team Dutch Flight  werd eerste met 10,9 gemiddeld.  

• Bij CF-4 rotatie en sequential  nam er slechts 1 team deel, het team CF Teuge behaalde 16,44 gemiddeld bij 
rotatie. 

• Bij freestyle waren er 3 teams, dames en heren, advanced en intermediate. Freestyle Rotterdam, heren 
advanced had 6,7 gemiddeld, Langkous vertical, dames advanced had 5,4 gemiddeld. Skysurf 1 team, 
Skysurf Rotterdam, 6,1 gemiddeld. Freefly 4 teams, winnaar Freakfly Maniacs met 6,8 gemiddeld, 
Airpushers Nederlands Kampioen met 6,7 gemiddeld. 

• Bij precisie namen 3 teams deel en drie individuelen. Eerste werd het team Dutch Connection met 45 cm. 
totaal. Kampioen individueel heren werd Bram Lasschuijt jr. Er was geen vrouwelijke deelname.  

• De Tom Verschoor bokaal werd dit jaar niet uitgereikt 
  
  
 EK’s en WK’s 
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• Paraski: de Nederlandse selectie werd uitgezonden naar de worldcup te Riezlern, Oostenrijk. Het team werd 
17de van de 20 teams. Beste Nederlander individueel overall werd Kees Debie: 37ste van de 67 deelnemers. 
Harm van de Gevel was teammanager.  

• Formatiespringen: Het FS-4 team Dutch Fource werd uitgezonden naar de worldcup/EK te Eloy, USA. Het 
team werd 13de van de 18 landen worldcup met 12,3 gemiddeld en 9de van de 10 landen EK. Joop van 
Rijswijk was teammanager (tevens voor FS8, freestyle en skysurf) 

• Formatiespringen: Het FS-8 team Dutch Flight werd 4de van de 5 landen worldcup en 2de  van de 4 landen op 
het EK met 11,2 gemiddeld.  

• Freestyle Skydiving: Het team Freestyle Rotterdam werd uitgezonden naar de worldcup/EK te Eloy, USA. 
Het team werd 6de van de 7 landen worldcup en 4de van de 5 landen EK. Ronald Overdijk was als voorzitter 
IPC van deze commissie aanwezig bij deze wedstrijd.  

• Skysurf: Het team Skysurf Rotterdam werd uitgezonden naar de worldcup/EK te Eloy, USA. Het team werd 
6de  van de 6 landen worldcup en 5de van de 5 landen EK Igor van Aperen en Jannet Bloemendaal (beiden 
freestyle/skysurf) waren als scheidsrechters op deze worldcups/EK’s vertegenwoordigd, van Aperen als 
Chief Judge. Er was geen Nederlands freefly team wegens gebrek aan subsidie.  

• Precisiespringen: De Nederlandse selectie PA werd uitgezonden naar de WK te Ise-Shima, Japan. Het team 
werd 20ste van de 23 landen. Beste Nederlander was Geert Fredrix, 29ste van de 123 deelnemers. Johan 
Bronsveld was teammanager.  

• Koepelformatiespringen: CF Teuge werd uitgezonden naar de WK te Immola, Finland. Het team werd 4de  
van de 7 landen bij CF-4 rotatie en 6de van de 6 landen bij sequential. Caspar Burger was Chief Judge. 
Sander Woldring was teammanager.  

 
HBP 


