
PCV 60way Club Record 2012
Informatie

Beschrijving:
Paracentrum Vlaanderen (PCV) organizeerd een 60-way FS evenement op hun DZ in Schaffen, België, 
tijdens het weekend van 15 en 16 september 2012. Na een geslaagde 50way en 52way sequential in 
voorgaande jaren, zou dit opnieuw de grootste formatie zijn binnen onze club, en bij succes dus een 
nieuw record.

Kandidaturen:
Om mee te doen, moet men voldoende FS ervaring hebben om veilig deel te nemen in een 
formatievlucht met meerdere vliegtuigen, en in staat zijn om goed te presteren in alle aspecten van de 
skydive (ttz. exit en aanvliegen, opbouwen en vliegen van de formatie, tracking, opening en landing). 
Bigway formaties hebben hun specifieke moeilijkheden, en het is belangrijk dat je de nodige 
technieken hebt geleerd om veilig en efficient deel te kunnen nemen.
Om je kandidatuur te stellen voor de 60-way, vul het bijgevoegde formulier zo nauwkeurig mogelijk in, 
and stuur het naar Luc Vereecken (kineticluc@gmail.com). Merk op dat deze kandidatuur GEEN 
garantie voor een slot in de formatie inhoudt.
 
Selecties:
Je kandidatuur zal worden bekeken door het organizerend team, en uit de kandidaturen zal een groep 
van 60 skydivers geselecteerd worden. Deze mensen worden individueel gecontacteerd en zullen op dat 
moment gevraagd worden hun slot te bevestigen door het betalen van het inschrijvingsgeld (zie verder).
Je selectie hangt voor een groot gedeelte af van je FS skydiving ervaring, en hoe ingesprongen je bent. 
Deelnemen aan andere bigway evenementen (bv. een bigway skill camp), je technieken vervolmaken in 
de windtunnel, technieken leren van ervaren organizers, de bekwaamheid om een brede selectie slots en 
exits te vliegen, enz. zullen allemaal je kansen verhogen om geselecteerd te worden. Indien je nog niet 
gesprongen hebt met de hoofdorganizer (Luc Vereecken), kan het nuttig zijn een referentie op te geven 
van een ervaren skydiver/organizer die je bekwaamheid en veiligheidsbewustzijn kan bevestigen. Merk 
op dat er georganizeerde evenementen zijn op de DZs van PCV (www.pcv.be -> agenda) om je te 
helpen je vaardigheden te verfijnen.

Prijs:
Het inschrijvingsgeld van het evenement is 60 euro (niet terugbetaalbaar) en bevat geen sprongtickets. 
Voor elke sprong is er een sprongticket naar 13.000ft nodig. Voor leden van PCV zijn dit de normale 
springtickets die we elk weekend gebruiken (geen teamtickets). Gastspringers kunnen sprongtickets 
bekomen aan 20 euro per sprong. Het inschrijvingsgeld moet slechts betaald worden bij de bevestiging 
van uw slot, nadat uw kandidatuur gunstig beoordeeld is door de organizers. Dit inschrijvingsgeld dekt 
ook het avondeten op zaterdag avond (zie verder).



Locatie:
Het evenement heeft plaats op de PCV dropzone aan de Nieuwe Dijkstraat 44, B-3290 Schaffen, 
België. Deze zeer grote dropzone ligt vlak bij de stad Diest, en is actief als militair trainingscentrum 
gedurende de week. Het ligt dicht bij de snelwegen E313 en E314, binnen comfortabele rijtijd van de 
luchthavens in Brussel en Charleroi, en is slechts 3 kilometer van het treinstation van Diest. Hoewel 
openbaar vervoer tot Diest beschikbaar is, zijn de laatste paar kilometer tot de DZ niet vanzelfsprekend. 
Zie www.pcv.be voor een kaart en GPS coordinaten..

Begin en einde:
Het evenement start op zaterdag, 15 september 2012 om 8:30 met een briefing. Een evenement- en 
veiligheidsoverzicht wordt vooraf beschikbaar gesteld. Einduur op zondag 15 september 2012 is 17u. 

Vliegtuigen en skydives:
We hebben twee Cessna Grand Caravan en twee Dornier voorzien voor sprongen vanaf 15.000 voet 
(zonder extra zuurstof). Het is de bedoeling om 4 sprongen te doen op zaterdag, en 3 op zondag.

Annulering- en terugbetalingsvoorwaarden:
Het inschrijvingsgeld moet enkel betaald worden nadat je bent geselecteerd. Deze 60 euro inschrijving 
is niet terugbetaalbaar indien je je engagement niet kunt nakomen. Aangezien we normale springtickets 
gebruiken, verwachten we geen problemen met terugbetaling van tickets.

Accommodatie, eten en drinken:
Kamperen is gratis op onze DZ in Schaffen. We hebben helaas geen bunkhouse. In de stad Diest en 
omgeving zijn er een aantal Bed and Breakfasts, alsook hotels binnen redelijke afstand van de DZ. We 
voorzien een aantal extra douches/toiletten voor diegenen die op de DZ kamperen.
Op de DZ is ook een kantine met een redelijke selectie drank en snacks gedurende het hele weekend 
(en Belgische bieren 's avonds). De bar is ook open op vrijdagavond voor diegenen die dan reeds 
aankomen. Er is avondeten voorzien op de DZ op zaterdag. Om het moeilijk te maken, laten we de 
kandidaat-deelnemers beslissen wat we gaan eten: ofwel BBQ, ofwel Aziatische wok, ofwel Pizza. 
Merk op dat op het evenement slechts EEN van deze opties beschikbaar is; deze word vastgelegd zodra 
duidelijk is welke optie het meest in de smaak ligt, dus geef je voorkeur aan op  het formulier. Voor de 
deelnemers is het avondeten zaterdag inbegrepen in het inschrijvingsgeld; extra maaltijden kunnen aan 
12 euro bekomen worden. Tenslotte is er ontbijt voorzien in de DZ kantine op zondag morgen (3.50 
euro). Inschrijven voor de catering gebeurt na de selectie.

Organizatie: 
Paracentrum Vlaanderen is een grote skydiving club, actief op drie dropzones in België. De club draait 
voornamelijk op vrijwilligers, en is eigendom van de leden. Het 60-way evenement is enkel mogelijk 
door deze toewijding van de leden, zeker aan die prijs. Het evenement vergt inzet van een grote groep 
mensen, zoals piloten, manifest, CTL, ground crew, catering, organizers, administratieve krachten, 
ondersteuning door de federatie, etc. De hoofdorganizer voor de sprongen is Luc Vereecken 
(kineticluc@gmail.com)



PCV 60way Club Record 2012
Aanvraag Formulier 

Persoonlijke gegevens:

Naam: .......................................................................................................................................................
Voornaam: ................................................................................................................................................
Straat en huisnummer: .............................................................................................................................
Gemeente en postcode: ............................................................................................................................
Land: ........................................................................................................................................................
Email adres: ..............................................................................................................................................
Telefoonnummer (optioneel): ...................................................................................................................

Skydiving gegevens:

Lid van PCV:              o Ja, DZ: ....................................... PCV kaart nummer (opt): .............................
o Neen, maar al geregistreerd als gastspringer op DZ..........................................
o Neen. (Als je nog niet geregistreerd bent als gastspringer, zal men je vragen een formulier in 

te vullen met federatie lidmaatschap, verzekering, gegevens voor noodgevallen, type materiaal)

Totaal aantal sprongen: ......................................... Totaal aantal FS sprongen: ...................................
Aantal sprongen in de laatste 6 maanden: ............... Windtunnel tijd: ........................................... uren
Grootste geslaagde FS formatie: .......................... Grootste geslaagde FS sequential: .......................
Grootste FS formatie die je minstens 20 keer hebt geprobeert/gelukt:

o 16way o 32way o 48way o 60way o 100way o 200way of groter
Heb je ervaring in bigway tracking groups: o Neen o Ja o Ja, ook als tracking leader
Slot voorkeur in de formatie (meerdere mogelijk): o Base o Midden o Buitenkant
Exit slot voorkeur (meerdere mogelijk): o Floater o Vroege diver o Late diver
Geschat gewicht bij exit, inclusief materiaal en lood: ................... kg
Deelgenomen bigway events uit het verleden:

Big way camps:............................................................................................................................
Andere: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
Opmerkingen: ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
Naam van een referent (in het geval je nog niet met Luc Vereecken geprongen hebt))

..........................................................................................................................................
Voorkeur voor avondeten zaterdag (meerdere mogelijk): o Azian wok o Pizza o BBQ
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