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SAMENVATTING
De dalende lijn qua sprongaantallen heeft zich niet doorgezet in 2013, ondanks het zeer slechte weer
aan het begin van het jaar. De goede zomer heeft dit voorjaar gecorrigeerd. De financiële crisis lijkt
niet echt van invloed op het totale sprongaantal. die sinds enkele jaren zichtbaar is bij
parachutespringen heeft zich in het jaar 2012 doorgezet. Het aantal vrijevalsprongen echter nam
wederom af. Dit is zorgwekkend, maar de trend lijkt niet te keren.
Er is een toename van ongeveer 30% in de vrijevalsprongen bij PCT. Dit komt door de versprongen
evenementen dat behoorlijk wat sprongen op heeft geleverd. NPCT heeft een grote daling van het
aantal vrijevalsprongen. Het sprongaantal bij de ENPC is lager omdat de sprongen van de CPV bij de
dropzones van ENPC nu apart zijn opgenomen.
Het aantal AO square sprongen is verdubbeld. Er waren meer leerlingen dan voorheen, maar dit kan
de verdubbeling niet totaal verklaren.
Het aantal AFF sprongen is meer dan de helft verminderd, dit komt door andere manier van tellen,
alleen de sprongen van de leerlingen worden nu als AFF sprongen vermeld, die van de instructeurs
als vrijevalsprongen.
Het aantal tandemsprongen nam na drie achtereenvolgende jaren van daling weer toe.
Er zijn zorgen over de ontwikkeling van wingsuitsprongen.
De meeste voorvallen hebben een verkeerde flare of landingshouding als oorzaak. Het percentage
ongevallen en voorvallen is ook het hoogst bij AO square, op de voet gevolgd door AFF. Beide zijn
terug te voeren op cursisten, vnl. op die met minder dan 4 sprongen. Het aantal voorvallen bij AO
square en AFF vertoond sinds 2010 een stijgende trend.
Er was in 2013 geen dodelijk ongeval.
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1. INLEIDING
De afdeling parachutespringen van de KNVvL stelt jaarlijks een Springtechnisch Jaarverslag op. De in
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dit verslag verwerkte gegevens worden aangeleverd door de bij de KNVvL aangesloten paracentra .
De cijfers uit het Springtechnisch Jaarverslag worden doorgestuurd naar de International Parachuting
Commission (IPC) voor een mondiaal overzicht. Derhalve is het van belang om de statistieken alleen
te baseren op voorvallen en blessures, inclusief fatale ongevallen, die op Nederlandse bodem plaats
vinden of onder Nederlandse KNVvL regelgeving in het buitenland worden uitgevoerd. Dit om te
voorkomen dat de ongevallen in het buitenland door de IPC dubbel geteld worden.
De Nederlandse paracentra werken al vele jaren mee aan het verstrekken van de benodigde
gegevens. Verder komt, verspreid over het jaar, veel springtechnische informatie binnen via
meldingen van voorvallen en blessures. Een goede meldingsdiscipline is van het grootste belang,
omdat waarneembare trends en eventuele conclusies altijd afhankelijk zijn van de volledigheid van de
verstrekte gegevens. Ten aanzien van de cijferverwerking wordt het volgende opgemerkt:
 Enkele centra verstrekken geen cijfers over hun springactiviteiten. POPS en VPCT zijn
aangesloten bij de KNVvL, maar hun sprongen zijn opgenomen in de gegevens van andere
centra aangezien deze verenigingen niet over eigen springfaciliteiten beschikken.
 Een deel van de sprongen in KNVvL-verband wordt buiten Nederland gemaakt, hetzij op de
traditionele springweken van de centra (veelal in Frankrijk of Duitsland), hetzij door centra als
Airboss die bijna altijd buiten Nederland actief zijn. Om een compleet overzicht te hebben
worden alle gegevens van aangesloten centra opgenomen in het springtechnisch jaarverslag.
 Alleen de sprongen in het buitenland uit Nederlandse vliegtuigen (onder een Nederlandse
bedrijfsvoering) worden aan de International Parachuting Commission (IPC) doorgegeven
voor een mondiaal overzicht. Sprongen gemaakt door bijv. Airboss in Frankrijk worden door
de Franse springfederatie (FFP) aan de IPC doorgegeven.
 In Nederland worden ook sprongen buiten KNVvL-verband gemaakt. Over deze sprongen
doet dit jaarverslag geen uitspraken.
 In 2012 is Paracentrum Ameland (PCA) door Paracentrum Texel aangekocht. Het
management van Texel heeft in 2013 aangegeven PCA te willen aansluiten bij de KNVvL
doch dat is in het verslagjaar niet gerealiseerd. Verwachting is dat dit begin 2014 zal
plaatsvinden. Omdat alle sprongen bij PCA door KNVvL leden gedaan worden zijn de
spronggegevens van PCA ter informatie als Appendix D opgenomen.
 In juli 2012 heeft de Stichting Parachute Group Holland (PGH) een proefaansluiting verkregen
bij de KNVvL die in 2013 is omgezet in een permanente. PGH verzorgt alleen sprongen AO
rond. De meeste sprongen door PGH worden gemaakt bij de aangesloten centra NPCT en
ENPC. Enkele tientallen sprongen worden ook nog gemaakt bij civiele en militaire
demonstraties.
 In 2013 heeft binnen Airboss Skydiving een wijziging plaatsgevonden, waaruit Airmoves
Skydiving is voortgekomen. Beide centra zijn aangesloten bij de KNVvL.
Het verslag is onderverdeeld in acht hoofdstukken. Na de inleiding in hoofdstuk 1 geeft hoofdstuk 2
een algemeen overzicht van sprongaantallen en geeft hoofdstuk 3 een overzicht van de voorvallen en
de blessures. In hoofdstukken 4 worden de opleidingscijfers behandeld en wordt een overzicht
gegeven van de huidige bevoegdheden. Hoofdstuk 5 geeft een beknopt overzicht van nieuwe
ontwikkelingen op springtechnisch en materiaaltechnisch gebied. In hoofdstuk 6 worden
aanbevelingen geformuleerd.
Noot: in de tabellen komt het voor dat cellen leeg zijn of dat een 0 is weergeven. In het geval van een lege cel betekent dit dat
een centrum opgeheven is en in het geheel geen data heeft aangeleverd voor het springtechnisch jaarverslag. In het geval van
een 0 heeft het betrokken centrum op dat punt geen activiteiten ontplooid
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Met paracentra wordt bedoeld de bij de KNVvL aangesloten en afdeling parachutespringen ingedeelde paracentra, clubs en
verenigingen, zowel die met permanente als die met een proefaansluiting.
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2. SPRONGAANTALLEN
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van het totale aantal sprongen en de daarmee gepaard gaande
blessures en voorvallen. De getallen zijn gespecificeerd per soort sprong en per centrum. Dit wordt in
de volgende hoofdstukken nader uitgediept.

2.1.

Aantal sprongen per centrum

Figuur 2.1: Aantal sprongen per centrum.
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2.2.

Onderverdeling naar soorten sprongen

Figuur 2.2: Onderverdeling van het totale aantal sprongen naar sprongsoort
Note:
AFF: aantal sprongen door AFF leerling
Tandem: aantal sprongen tandemmaster
Rest VV: aantal sprongen door sportspringers en AFF instructeurs
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2.3.

Aantal Tandemsprongen per centrum

Tabel 2.3: Aantal tandemsprongen per centrum
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2.4.

Aantal Vrijevalsprongen per centrum

Tabel 2.4: Aantal vrijevalsprongen per centrum
Noot: In bovenstaande tabel zijn de sprongen van de sportspringers en AFF instructeurs opgenomen (dus sprongen van AFF
cursisten en tandemmaster zijn niet meegerekend).

Springtechnisch Jaarverslag 2013 KNVvL afd. para

8

3. BLESSURES EN VOORVALLEN
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de aantallen gemelde blessures en voorvallen per
centrum. Het Basis Veiligheidsreglement (BVR) gebruikt de volgende definities:



Voorval: Een afwijking van de normale gang van zaken waarbij schade is of had kunnen
ontstaan of een blessure had kunnen ontstaan.
Ongeval: Een voorval waarbij een blessure is opgetreden.

De cijfers uit de voorgaande jaren zijn gecorrigeerd vanwege het aanpassen van de definitie van een
voorval waardoor deze niet overeenkomen met het springtechnisch jaarverslag 2012.

3.1.

Blessures en voorvallen 2013

In 2013 werden 150 voorvallen geregistreerd bij de KNVvL waarbij 44 blessures zijn opgetreden.
Het totaal van voorvallen kan worden onderverdeeld naar fase van een sprong om een beeld te geven
van het moment waarop de voorvallen optreden.

Figuur 3.1; Voorvallen 2013 per sprongfase
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Figuur 3.2: Voorvallen 2013 bij de opening

Figuur 3.3: Voorvallen 2013 bij de landing
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In figuur 3.4 wordt het percentage ongevallen en blessures per 1000 sprongen per sprongcategorie
uitgezet. Tevens is per categorie aangegeven hoe de verdeling van dit percentage over de
verschillende sprongfasen is.

Figuur 3.4: Voorvallen 2013 per sprongcategorie en per sprongfase per 1000 sprongen
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3.2.

Trends in blessures en voorvallen

Als de percentages voorvallen en blessures van 2013 uitgezet worden tegen de voorgaande jaren
worden de volgende trends zichtbaar.

Figuur 3.5: Aantal voorvallen per 1000 sprongen

Figuur 3.6: Aantal voorvallen per 1000 sprongen (per sprongsoort)
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Figuur 3.7: Aantal blessures per 1000 sprongen

Figuur 3.8: Aantal blessures per 1000 sprongen (per sprongsoort)

3.3.

Analyse Voorvallen

Algemeen beeld
Het algemene beeld met betrekking tot de voorvallen en blessures komt redelijk overeen met de
voorgaande jaren en geeft geen aanleiding tot noodmaatregelen. Toch zijn er uit de analyse enkele
aandachtspunten te destilleren. De meest opvallende is het aantal blessures bij leerlingen met
minder dan 4 sprongen.
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Leerlingen landingen
In totaal zijn er in 2013 44 blessures gemeld. Bij deze blessures betrof het in 25 gevallen (56%)
een leerling met 3 of minder sprongen. 18 van de blessures (41%) zijn veroorzaakt door óf een
slechte landingshouding in combinatie met te hoog flaren.
Anders gezegd betekent dit , dat na het voltooien van de eerste drie landingen de gemiddelde
leerling de techniek van het flaren beheerst,
De vraag is of we kunnen zorgen dat de kans op blessures tijdens deze eerste drie sprongen kan
worden verminderd. Zo ja, hoe?
Goed landen bestaat uit twee elementen, te weten een juist uitgevoerde flare en een goede
landingshouding. Uit ervaring weten we dat het in de theorieles aanleren van een juiste flare op het
juiste moment zeer lastig is. Ondanks het ruime assortiment aan films, hulpmiddelen, verhalen,
enz blijkt dat de leerling het vooral een paar keer moet mee maken om het flaren op het juiste
moment goed in zijn of haar systeem te krijgen. Dus moeten we accepteren dat falren ‘op de
verkeerde hoogte’ inherent is aan het springen met square parachutes door leerlingen.
Als we het aantal landingsincidenten willen verminderen, dienen we ons dus te focussen op de
landingshouding en de juiste uitvoering van de pararol.
Ons huidige leerlingenmateriaal geeft sommige kaderleden het gevoel dat de pararol iets van het
verleden is en hooguit nog relevant is voo rhet springen met ronde parachutes. Vanwege die
gevoelens krijgt de pararol in de opleiding niet altijd de juiste aandacht en wordt het onvoldoende
beoefend. Uit de bewegingsleer komt naar voren dat als we een psycho-motorische vaardigheid
goed onder de knie willen krijgen, we deze handeling dan minimaal 6 keer moeten beoefenen.
Als we dit projecteren op de les landingen dan is het interessant om te bezien of we in de syllabus
het juiste aantal herhalingen hebben vermeld. De eerste drie sprongen dienen in ieder geval geen
onderdeel te zijn van deze herhalingen.
AAD
In 2013 zijn er drie voorvallen gemeld waarbij de AAD was geactiveerd. Alle drie de gevallen waren
juiste activaties van de AAD vanwege het verlies van hoogtebesef van de betrokken springen. In
twee gevallen werd dit mede veroorzaakt door een kapotte hoogtemeter en een keer als gevolg
van het verliezen van de stabiliteit gedurende de sprong.
Wingsuit
Ondanks dat er in de wandelgangen veel gesproken wordt over het wingsuit springen is er in 2013
maar twee keer melding gemaakt van een incident tijdens het wingsuit springen. In dat geval was
er sprake van een spinning twist op de hoofdparachute. Ondanks het lage aantal meldingen vormt
het wingsuit springen wel een aandachtspunt. Zie paragraaf 5 “Nieuwe Ontwikkelingen” voor
additionele informatie mbt wingsuit springen.
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4. OPLEIDINGEN
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de basisopleidingen die in 2013 in KNVvL-verband gegeven zijn.
Basisopleidingen (AO rond, AO square, AFF) worden verzorgd door centra dan wel zelfstandig door
KNVvL instructeurs. De registratie hiervan vindt plaats via de KNVvL ledenadministratie die de
opgaven voor aspirant lidmaatschap bijhoudt.
In 2012 is er op verzoek van Paracentrum Texel een verbijzondering van het aspirant lidmaatschap
gecreëerd, zijnde het 1-sprongs aspirant lidmaatschap. De getallen 2013 op basis van de opgaven
van paracentra staan in onderstaande tabel.
Centrum

Aantal aspirant leden

Aantal aspirant leden 1-sprong

PCT

260

753

NPCT

614

PCMN

163

ENPC

125

CPV

80

PGH

67

SR

53

Airboss

28

Airmoves

0

PCZ

0

SB

0

PCA

0

PCEH

98

totaal

1488

753

Figuur 4.1: Overzicht nieuwe leden

4.1.

AO-rond

AO sprongen rond worden op de enkele centra gemaakt, voornamelijk bij PCT en NPCT. In absolute
aantallen maken zij echter slechts klein deel uit van totale sprongbestand. Vermeldenswaardig is dat
kennis en kunde over het ronde bol springen, met civiel springmateriaal en het authentieke militair
springen zo behouden blijft.

15

Springtechnisch Jaarverslag 2013 KNVvL afd. para

4.2.

AO-square

Tabel 4.2: Aantal sprongen AO-square
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4.3.

AFF

Figuur 4.3: Aantal AFF leerling sprongen

Springtechnisch Jaarverslag 2013 KNVvL afd. para

17

4.4.

Opleidingsresultaten

Brevet
Bevoegdheid

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

A

68

61

63

52

74

59

62

B

34

40

32

39

33

43

40

C

13

5

15

29

5

9

7

D

12

10

8

11

15

17

14

Hulp Instructeur

13

15

9

6

11

7

10

Instructeur

7

1

6

0

3

1

3

AFF Instructeur

5

3

1

1

2

0

2

Tandemmaster

5

6

16

5

4

3

4

2

2

2

0

0

2

1

0

3

6

1

1

1

2

0

1

Senior Rigger

Master Rigger

Figuur 4.4: Nieuw uitgegeven brevetten en bevoegdheden per kalenderjaar, waarbij de datum van
uitgifte leidend is
Noot: er zijn tevens 7 FAI Certificates of Proficiency uitgegeven door de KNVvL namens de FAI.

2
3

Tot de wijziging van het BR in maart 2011 VB (Vouwbevoegdheidhouder)
Tot de wijziging van het BR in maart 2011 R (Rigger)
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4.5.

Overzicht Bevoegdheden

Figuur 4.5: Aantallen bevoegdheden per 31 december 2013

5. NIEUWE ONTWIKKELINGEN
Zoals reeds in 3.3 aangekondigd zal deze rubriek gaan over wingsuitspringen.
Eerder in dit jaarverslag staat dat er in 2013 sprake is van slechts 2 geregistreerde voorvallen. Op het oude
formulier stond wingsuit niet specifiek vermeld waardoor het mogelijk is dat een aantal wingsuit voorvallen onder
een andere categorie zijn vermeld. Dit vermoeden wordt versterkt omdat de 2 genoemde voorvallen ook nog eens
door hetzelfde centrum gemeld zijn. Op het nieuwe digitale formulier is wingsuit een aparte categorie.
In het BVR 2014 zijn onder hoofdstuk 5, artikel 510, lid 8 een aantal beschermende verplichtingen voor het
wingsuit springen opgenomen. Deze beschermende verplichtingen zijn in 2013 tot stand gekomen uit overleg
tussen de EC/TC, de VC en een aantal wingsuitcoaches.
Ook heeft er naar aanleiding van het bezoek aan het P.I.A symposium van een lid van de VC een publicatie
gestaan in de Sport Parachutist.
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Het is nog maar de vraag of al deze maatregelen voldoende zijn om veilige kaders te bieden voor dropzones,
instructeurs en de wingsuitspringers zelf. Het aantal wingsuitspringers in Nederland groeit en de wingsuits worden
groter. Groepen wingsuitspringers verlaten als laatste het vliegtuig en vliegen hun circuit als het goed is ruim om
de tandemmasters die voor hun het vliegtuig verlaten hebben maar hierin schuilt wel een potentieel gevaarlijke
situatie, vooral bij enige bewolking.
De wingsuitgemeenschap werkt momenteel met eigen wingsuitcoaches die aangesteld zijn door specifieke
wingsuitfabrikanten. Het is niet duidelijk welke criteria de fabrikanten hanteren bij het aanstellen van hun coaches
en of de coaches derhalve goed voorbereid zijn op hun specifieke taak op de Nederlandse dropzones.
Het volstaat dan ook niet om te wachten op de cijfers van dit jaar maar het is zaak dat de commissies snel en
adequaat gevoed worden met actuele gegevens om zo te monitoren wat er in het veld gebeurd.

6. AANBEVELINGEN
Blessures Leerlingen
Het verdient de aanbeveling om bij de basisopleiding meer aandacht te besteden aan de pararol waarbij
tenminste 6 herhalingen dienen te worden uitgevoerd. De pararol is nog steeds de manier om de eerste sprongen
te overleven totdat er voldoende ervaring is opgebouwd voor een juiste flare.
De centrale bijscholingsdag is een goed moment om ook de pararol en het belang van deze rol naar voren te
halen en dieper in te gaan op de goede uitvoering van deze pararol.
Wingsuit springen
Het wingsuit springen is een discipline in opkomst met zijn eigen bijzonderheden. De randvoorwaarden voor het
veilig springen met wingsuits, ook in combinatie met de andere disciplines, dienen verder te worden onderzocht
en te worden verwerkt in het BVR.
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APPENDIX A: VOLLEDIGE NAMEN VAN PARACLUBS EN PARACENTRA
Aangesloten bij de KNVvL
AIRBOSS
AIRMOVES
CPV
ENPC
FD
NPCT
PCEH
PCMN
PCT
PCZ
PGH
POPS
SBS

Airboss Skydiving
Airmoves
Cadetten Parachutisten Vereniging
Eerste Nederlandse Parachutisten Club
Skydive Rotterdam "The Flying Dutchmen"
Nationaal Parachutisten Centrum Teuge
Paracentrum Eelde-Hoogeveen
Parachutisten Centrum Midden Nederland
Para Centrum Texel
Para Centrum Zeeland
Stichting “Parachute Group Holland”
Parachutists Over Phorty Society - Nederland
Skydive Blauwestad

Opgeheven of niet actieve paraclubs:
BSU
PCF
SOE
SSL
TU-7
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Blue Side Up
Para Club Flevo
Skydive Over Europe
Skydive Stadtlohn
Vereniging Nederlandse Parachutisten Club TU-7
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APPENDIX B: TECHNISCHE BULLETINS EN VEILIGHEIDSBULLETINS 2013
Technische Bulletins en Veiligheidsbulletins zijn bulletins van de Technische Commissie die
betrekking hebben op materiaal, veiligheid, opleidingen of bevoegdheden.



Een Technisch Bulletin (TB) bevat meestal een niet-verplicht maar wel dringend advies dat
bedoeld is ter verduidelijking van een springtechnische kwestie of ter handhaving van de
kwaliteit van het springmateriaal.
Een Veiligheidsbulletin (VB) bevat altijd een of meer verplichte aanwijzingen, die vóór de in
het bulletin gestelde datum dienen te zijn uitgevoerd.

In 2013 zijn 2 TB’s en 8 VB's uitgekomen. Zie onderstaande tabellen.
Nr. TB

Omschrijving

2013-01

Sun Path release handles

2013-02

Vigil II 14 uur cyclus

Tabel C.1: Technische bulletins 2013
Nr. VB

Omschrijving

2013-01

Staging loop UPT Vector 3

2013-02

Cypres 2

2013-03

Javelin Hardhousing

2013-04

UPT tandempassagiersharnas Y-modificatie

2013-05

Vigil II waterinspectie

2013-06

Velocity Sport Equipment riserloop inspectie (vervallen met VB 2014-01)

2013-07

Verbod camera niet op de hand bij tandemspringen (vervallen met BVR
2014)
MarS M2 AAD inspectie

2013-08

Tabel C.2: Veiligheidsbulletins 2013
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