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LAURENS DEGENAAR 

Mijn naam is Laurens Degenaar en ik ben sinds 2004 actief binnen onze mooie sport en heb 
inmiddels ruim 3.000 sprongen in mijn logboek staan. Daarnaast vind ik het al een aantal jaar 
interessant om ook beleids- en bestuursmatig met de sport bezig te zijn. Om die reden heb ik 
in het verleden al meerdere termijnen binnen de Ledenraad vervuld en vervul ik ook de rol 
van secretaris in het bestuur van Skydive ENPC. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als 
officier bij de Koninklijke Luchtmacht. 

Ik stel mij om de volgende redenen wederom verkiesbaar voor de Ledenraad. Allereerst wil 
ik een actieve bijdrage leveren aan de sport zodat het parachutespringen in Nederland voor 
zowel beginnende als gevorderde springers mogelijk blijft in al haar facetten. De komende 
jaren zal een erg spannende tijd worden voor springend Nederland en een actieve rol van de 
KNVvL is hier van groot belang. De laatste jaren is de beschikbare ruimte voor 
parachutespringen steeds verder in het nauw gekomen en is voldoende hoogte niet langer 
gegarandeerd voor de meeste dropzones. De afgelopen periode is hier door het AB al hard 
aan gewerkt en ik wil mij dan ook graag sterk blijven maken om deze lijn door te zetten. 
Door mijn werk bij de Koninklijke Luchtmacht zit ik "dicht op het vuur" als het op 
luchtruimzaken aankomt en hierdoor kan ik ook op dit vlak meedenken over mogelijke 
oplossingen. Een tweede speerpunt is de enthousiasmering en aanwas van nieuwe springers. 
Uiteindelijk vormen zij de toekomstige generatie waar onze sport verder op kan bouwen en 
de KNVvL kan hier een belangrijke stimulans in zijn. Door op deze twee speerpunten in te 
steken wil ik de toekomst van onze sport ook in de komende jaren veilig stellen. Ik kan met 
mijn achtergrond een degelijke bijdrage leveren binnen de Ledenraad, maar daarvoor heb ik 
natuurlijk jouw stem nodig!  

 

Spring CV 
Leeftijd: 30 
Woonplaats: Breda 
Brevet: D 
Bevoegdheden:  instructeur 

 


