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BESTUURLIJK JAARVERSLAG 2002 
afdeling parachutespringen KNVvL 

 
Algemeen 
• De proefaansluiting van Skydive Anywhere is op 11 oktober automatisch beëindigd, er is niet voldaan aan de 

voorwaarden voor verlenging. Skydive Anywhere kan hier nog op reageren, overlopend in 2003.  
• De contacten met het NOC*NSF lopen beter na een werkbezoek april 2002. De aangevraagde evenementen 

2002 zijn gesubsidieerd. De A en B sporters blijven tot eind 2003 deze status behouden. Voor die tijd dient 
parachutespringen aan de eis voor categorie 1 topsport te voldoen anders verliezen zij die. Voor de 
evenementen 2003 zijn gelden gereserveerd.  

• Nadat de ledenadministratie KNVvL in augustus 2001 weer intern werd gevoerd is dit jaar besloten om per 1 
januari 2003 de financiële administratie ook intern te gaan voeren. Dit vanwege blijvende problemen bij 
outsourcing. Hiervoor heeft AS KNVvL personeel aangetrokken. De ledenadministratie blijft softwarematig 
problemen geven waardoor achterstanden ontstaan.  

• De gerechtelijke procedures t.a.v. de geluidsnorm 65 dB(a) voor de vliegvelden Teuge en Eelde is 
afgehandeld. In beide zaken is deze aparte norm voor de rechter niet acceptabel. De wetgever is zich op deze 
uitspraak aan het beraden. Voorlopig is parachutespringen op deze beide vliegvelden minder bedreigd.  

• Er is een gerechtelijke uitspraak aangaande de dropzones van Paracentrum Zeeland. Het gebruik hiervan 
wordt niet toegestaan op basis van het bestemmingsplan. Op agrarisch gebied mag niet gerecreëerd worden. 
PCZ en de afdeling parachutespringen hebben hiertegen beroep aangetekend. De procedure hiervan loopt 
door in 2003.  

 
Leden 
• De ledenraad van de afdeling parachutespringen is in 2002 vier maal regulier bijeengekomen.  
• Het afdelingsbestuur heeft 12 maal vergaderd waarvan 4 maal telefonisch.  
• Peter Liemberg is in opdracht van de ledenraad parachutespringen door het AB voorgedragen voor 

royement. Hierna is hij door het Hoofdbestuur KNVvL geschorst als lid. Over deze zaak loopt een 
beroepsprocedure bij het HB.   

• Het aantal leden van de afdeling parachutespringen van de KNVvL bedroeg 31 december 2002: 2413 leden, 
een daling van 143 (in 2001 had de afdeling 2556 leden). Daarnaast telde de afdeling 2052 aspirant-leden 
(volgens het aantal verantwoorde oefenvergunningen), een sterke daling van 1434 (in 2001: 3686 aspirant-
leden) 

 
Bestuurlijk kader 
• Louis van de Moosdijk is in juli als lid afgetreden. Het AB is nog naarstig op zoek naar aanvulling van haar 

leden en heeft daarbij de ledenraad ingeschakeld. Dit geldt tevens voor de opvolging van de huidige 
voorzitter Igor van Aperen. Van Aperen fungeerde dit jaar tevens als penningmeester, na het aftreden van 
Paagman eind 2001. Van de Gevel is aangetreden als lid.  

• In de ledenraad is de SBOP eerst vertegenwoordigd door Smit, daarna door van de Gevel, De VPCT is nu 
vertegenwoordigd door Heitink.  

• De SC is nog immer op zoek naar een geschikte voorzitter.  
• De Sanctiecommissie is met twee leden uitgebreid naar vijf. Nieuwe leden zijn Peter Vierhout en Ilona van 

der Graaff. Van de Moosdijk is opgevolgd door Woerlee, die het AB aldus reglementair vertegenwoordigd.  
• Bij de Technische Commissie is Kees Tops afgetreden.  
• Bij de Examen Commissie is Sjaak Kouwenhoven afgetreden.  
• Bij de Redactiecommissie Sportparachutist is Nathalie Chudiak na 23 jaar gestopt met haar werkzaamheden 

voor de SP. Saskia Zegwaard en Kike Beintema zijn aangetreden.  
• Bij de Ongevallen Commissie waren geen wijzigingen. Wel hebben twee leden aangegeven op korte termijn 

uit te willen treden.  
• In het algemeen signaleert het AB een nijpend probleem aan vrijwilligers. Het AB overweegt om in 2003 het 

secretariaat personeel uit te breiden met 0,4 fte.  
 
Kader 
• De instructeurs bijscholing heeft in november plaatsgevonden, in combinatie met de HI bijscholing. De 

opkomst van de HI bijscholing was niet erg hoog.  
• De tandembijscholing heeft dit jaar niet plaatsgevonden.  
• Er heeft dit jaar voor het eerst een bijscholing vouwbevoegdheid plaatsgevonden.  
• De hulpinstructeurs (HI) opleiding had 31 deelnemers waarvan er 9 stopten dan wel afvielen. Van de 

resterende 22 slaagden er 20 en hadden er 2 een herexamen. Deze slaagden beiden.   
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• Het examen C / D brevet in november had 41 deelnemers. 31 deelnemers slaagden direct. 1 is er gezakt en 9 
hebben een herexamen in 2003.  

• Er zijn 6 tandem bevoegdheden behaald en 3 bevoegdheden vernieuwd.   
• Er was wederom een AFF examen in Nederland, met 2 kandidaten, waarvan er 1 slaagde. De AFF opleiding 

is dit jaar door het AB geautoriseerd.  
• Er was 1 kandidaat voor het riggers examen die slaagde.  
• Het aantal scheidsrechters loopt terug en de aanvulling verloopt moeizaam.  
 
Internationale contacten 
• De IPC vergadering was in januari in Lausanne, Zwitserland. Ronald Overdijk was als delegate en Marc 

Hoornweg als alternate delegate aanwezig. Tevens waren Igor van Aperen (voorzitter AB) en Henny 
Wiggers (lid sportcommissie) aanwezig.  

 
Veiligheid 
• Er waren dit jaar -  helaas - 3 dodelijke ongevallen: twee ten gevolge van een koepelbotsing te Texel op 2 

juni en een ten gevolge van sturen/wind op 29 juli, tevens te Texel. Hieraan is door de media veel aandacht 
geschonken.  

• Als gevolg van deze ongevallen is een werkgroep veiligheid in het leven geroepen die met aanbevelingen is 
gekomen voor het BVR 2003, gebaseerd op het ervaringsniveau van de springer en het materiaal.  

• Voor materiaaltechnische en veiligheidskwesties zijn er 1 technische bulletin en 2 veiligheidsbulletins 
verschenen.  

• Er zijn door instructeurs 3 schorsingen opgelegd en 2 waarschuwingen vastgelegd. Verder zijn er 2 sancties 
(intrekking bevoegdheid) uitgesproken door de Sanctie Commissie.  

 
PR 
• De internetsite van de afdeling is per november gewijzigd. De chatbox kan niet meer anoniem benaderd 

worden, posts kunnen alleen met een geldig email adres gebeuren.  
• De afdeling verzorgde demonstraties parachutespringen op 15 juli te Nijmegen voor de 4-daagse en op 

dezelfde dag te Deurningen voor de Fancy Fair. Alle sprongen vonden plaats uit de Fokker F-60. Helaas 
werd geen parademonstratie uitgevoerd door leden KNVvL bij de Open Dag KLu, gezien het nieuwe beleid 
van Defensie.  

 
Sport 
• Er zijn dopingcontroles toegewezen aan de KNVvL. Diverse EK/WK sporters van de afdeling zijn in “out of 

competition” getest. Er zijn geen dopingcontroles op wedstrijden geweest. Controles vinden ad random en 
via loting plaats, hierop is geen invloed uit te oefenen.  

• Parachutespringen blijft categorie 2 topsport NOC*NSF. Om categorie 1 te kunnen worden dienen er 
tenminste 45 landen aan een WK deel te nemen.  

 
NKP 
• De Nederlandse Kampioenschappen werden dit jaar in augustus voor alle disciplines georganiseerd door 

Skydive Stadtlohn. De deelname was een flink succes, gebaseerd op de nieuwe formule zoals gehanteerd 
door de SC: alle disciplines in een week op een locatie. Het weer werkte mee zodat alle onderdelen 
versprongen werden, m.u.v. klassieke stijl. Een poging voor de NKP stijl in november te Teuge mislukte 
door het slechte weer. 

• Bij FS-4 Internationale Categorie namen er 8 teams deel. (4 meer dan in 2001) Het team Dutch Fource werd 
eerste met 14,9 gemiddeld. (het hoogste gemiddelde ooit behaald door een Nederlandse vierman) Bij FS-4 
Nationale Categorie namen er 9 teams deel. (4 meer dan in 2001) Het team Perfourmance won met 7,0 
punten gemiddeld. Bij FS-8 namen er 6 teams deel. (2 meer dan in 2001) Het team Dutch Flight  werd eerste 
met 11,2 gemiddeld. 

• Bij CF-4 rotatie en sequential  nam er 2 teams deel, het team CF Teuge won rotatie met 14.00 gemiddeld, het 
team Alles komt goed won sequential met 3,71 gemiddeld. 

• Bij freestyle waren er 8 teams, dames en heren, advanced en intermediate. (4 meer dan in 2001) Freestyle 
Rotterdam, heren advanced had 5,59 gemiddeld en won, M&M, dames advanced had 5,94 gemiddeld en 
won. Ell-ende, heren intermediate had 4,29 gemiddeld en won, 2 x Pierlot, dames intermediate had 6,03 
gemiddeld en won. Freefly 3 teams, winnaar Veiculo Longo  met 4,77 gemiddeld. Skysurf had wederom dit 
jaar geen deelname. 

• Bij precisie namen 5 teams deel. Eerste werd het team Militair Team  met 68 cm. totaal. Kampioen 
individueel heren werd Louis Wesselink met 8 cm. totaal. Er was geen vrouwelijke deelname.  



KNVvL afdeling parachutespringen 
Bestuurlijk Jaarverslag 2002 

3

• De Tom Verschoor bokaal werd dit jaar niet uitgereikt.  
 
EK’s 
• Paraski: de Nederlandse selectie werd uitgezonden naar de EK te Kobla, SLovenië. Het team werd 12de van 

de 12 teams. Beste Nederlander individueel overall werd Verstegen: 40ste van de 59 deelnemers. Henny 
Wiggers was teammanager.  

• Formatiespringen: Er was dit jaar geen Nederlandse deelname, noch bij FS-4, noch bij FS-8. 
• Freestyle Skydiving: Het heren team Freestyle Rotterdam werd uitgezonden naar de EK te Ampuriabrava, 

Spanje. Het team werd 5de van de 5 teams met 6,27 gemiddeld. Deze prestatie is voldoende voor het behoud 
van de A status NOC*NSF. Voor de  dames werd het team M&M uitgezonden. Dit team werd 5de van de 9 
teams met 6,91 gemiddeld. Caroline Pennock-Verkerk was teammanager.  

• Precisiespringen: Er was geen deelname aan internationale evenementen, er was geen subsidie voor 
beschikbaar.  

• Koepelformatiespringen: CF Teuge werd uitgezonden naar de EK te Ampuriabrava, Spanje. Het team werd 
3de  van de 7 landen bij CF-4 rotatie met 14,33 gemiddeld en 3de  van de 3 landen bij sequential met 5,00 
gemiddeld. Deze prestatie is voldoende voor het behoud van de A-status NOC*NSF. Frank Boon was 
teammanager.  

• Igor van Aperen was event judge bij het EK Artistic Events (freestyle, skysurf, freeflying) 
 
HBP 


