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Algemeen 
• Skydive Anywhere heeft per 14 februari 2004 een volwaardig lidmaatschap verkregen.  
• De ledenraad van de afdeling parachutespringen is in 2004 vier maal regulier bijeengekomen.  
• Het afdelingsbestuur heeft 13 maal vergaderd waarvan 2 maal telefonisch.  
• Per 31 december hebben Koos Verhaar (lid) en Igor van Aperen (voorzitter / penningmeester) het 

AB verlaten. Er zal in 2005 op passende wijze afscheid van hen genomen worden. Adwin 
Beerendonk is als voorzitter aangetreden, Peter Smit is als penningmeester. De formele 
bekrachtiging hiervan zal volgen in 2005.  

 
Kerntaken en kerngetallen 
Leden 
• Het aantal leden van de afdeling parachutespringen van de KNVvL bedroeg 31 december 2004: 

2196 leden, een stijging van 13. In 2004 zijn de wanbetalers na twee herinneringen geschorst 
waardoor het ledental per eind 2004 nu correct is. Verder telt de afdeling 1596 aspirant-leden 
(volgens het aantal afgegeven springbewijzen), een sterke daling ten opzichte van 2003, toen 
waren er 2087 aspirant-leden. Een concrete oorzaak voor deze daling is moeilijk aan te wijzen, 
doch waarschijnlijk zijn maatschappelijke trends ten aanzien van zgn. “snelle” sporten van invloed. 
Gezien het feit dat de afdeling voor een belangrijk deel van haar inkomsten afhankelijk is van de 
verkoop van springbewijzen is dit een aandachtspunt van het afdelingsbestuur.  
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Operatiën 
Terreinen 
• Paracentrum Zeeland heeft vanwege verplichte handhaving van een bestemmingsplan door de 

gemeente het  gebruik van een van haar dropzones verloren.  
Veiligheid 
• Voor materiaaltechnische zaken en veiligheidskwesties zijn er 9 veiligheidsbulletins en 1 technisch 

bulletin verschenen.  
• Er was dit jaar een dodelijk ongeval te betreuren.  
• De rapportages van voorvallen en blessures bij parachutespringen hebben voor 2004 het volgende 

beeld opgeleverd:  
 

 2000 2001 2002 2003 2004 
Voorval (kans op 1 blessure elke x sprongen) 407 406 506 550 612 
Blessure (kans op 1 blessure elke x sprongen) 884 979 1179 1167 1636 

 
In concreto betekent dit dat de kans om een blessure te krijgen in 2004 met 29% is gedaald ten 
opzichte van 2003. Het lijkt erop dat de maatregelen die in 2003 genomen zijn voor 
parachutekeuze, parachutegrootte en instructieprogramma’s voor het besturen van parachutes 
vorig jaar hun vruchten zijn gaan afwerpen.  

 
Kader en opleidingen 
• De vernieuwing van de structuur van de opleidingen instructeur en hulpinstructeur 

parachutespringen is dit jaar gestart, volgens een traject NOC*NSF en het Ministerie van VWS. De 
Examencommissie heeft hier een actieve rol in. NOC*NSF verstrekt hier mede subsidie voor. De 
HI opleiding 2004, gestart december 2003, zal deels volgens de nieuwe structuur 
(beroepscompetentie profielen en modules) verzorgd worden.  
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• Dit jaar vond een instructeurscursus, een hulpinstructeurscursus, een AFF en een riggersexamen 
plaats. Tevens werden er twee examens afgenomen voor het C & D brevet en diverse 
tandemexamens. De bijscholing van de (hulp)instructeurs vond niet plaats door gebrek aan 
onderwerpen. Het aantal scheidsrechters loopt terug en de aanvulling blijft moeizaam verlopen. De 
terugloop heeft zijn oorzaak in het feit dat diverse oudgediende scheidsrechters stoppen. Nieuwe 
instroom is lastig in het kader van de moeilijkheden voor het vinden van nieuwe vrijwilligers. Er 
heeft wel een jaarlijkse scheidsrechtersvergadering en bijscholing plaatsgevonden.  

 
Sport 
Sprongaantallen 
2004 was een minder goed springjaar qua weer dan het topjaar 2003. Het totale sprongaantal is 
83664. Toch is dit nog altijd meer dan in 2002.  

80452
65306

84560 81373 86223
78993

98371
83664

0

20000

40000

60000

80000

100000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

aantal spro ngen
 

Nederlandse Kampioenschappen Parachutespringen 
• De NKP werd dit jaar in augustus voor alle disciplines georganiseerd door Skydive Stadtlohn. De 

deelname was aan de magere kant. Zo was er geen deelname bij skysurfing, canopy formation 
noch bij freestyle. Diverse mensen willen geen hele week vrij (meer) nemen voor de NKP. Gezien 
het zeer slechte weer werden niet alle onderdelen volledig versprongen. Voor informatie over de 
NKP wordt verwezen naar de website www.parachute.nl/wedstrijdsport.html  

• Bij FS-4 Internationale FAI Categorie namen er 8 teams deel. TPPF  werd eerste met 16,9 
gemiddeld. (het hoogste gemiddelde ooit behaald door een Nederlandse vierman) Bij FS-4 
Nationale Categorie namen er 7 teams deel, het team Due Penotti werd eerste met 9,2 gemiddeld. 
Bij FS8 FAI waren er maar twee teams en bij nationaal slechts een.  

• Voor de artistic events was er alleen deelname bij het onderdeel freeflying. Er waren twee teams.  
• Bij precisiespringen namen er drie teams deel. Eerste werd het team Dutch Connection  met 99 

cm. totaal. Kampioen individueel heren werd Paul Gommers jr. met 15 cm. Er was geen 
vrouwelijke deelname.  

• Bij Canopy Piloting (swoopen) waren er 18 deelnemers, Henny Wiggers werd eerste.  
• De Tom Verschoor bokaal werd dit jaar niet uitgereikt. De Sportcommissie heeft geen verzoek tot 

uitreiking gedaan aan de clubs. In 2005 zal deze oproep wel gedaan worden.  
 
Internationale wedstrijden 
• 2004 was selectiejaar voor de World Games 2005 in Duisburg, Duitsland. Helaas heeft geen 

enkele Nederlands Team zich geplaatst voor deelname hieraan. De kwalificatienorm was bij de top 
5 te eindigen van de wereld.  

• Formatiespringen: Het team R-Fource nam deel aan de WK te Rijeka, Kroatië. Het team 
presteerde minder dan verwacht en werd 16de met 13,4 gemiddeld.  

• Precisiespringen: Het Nationale Team nam deel aan de WK te Rijeka, Kroatië. Het team werd 
23ste.  Individueel beste Nederlander was Bram Lasschuijt, hij werd 88ste met 16 cm.  

• Er was geen deelname aan de WK artistic events te Boituva, Brazilië. Ronald Overdijk was als 
enige Nederlander als IPC controller aanwezig.  

 
Contacten 
• NOC*NSF: Parachutespringen valt in categorie 2 topsport. Op basis daarvan zijn twee 

luchtsportonderdelen (“vrije val” en “overig”) erkend door NOC*NSF, beiden met een vaste 
subsidiebijdrage.  

• NeCeDo: Er zijn dopingcontroles toegewezen aan de KNVvL. Diverse internationale sporters van 
de afdeling zijn in “out of competition” getest. Er zijn geen dopingcontroles op wedstrijden geweest.  
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• FAI / IPC: De IPC vergadering was in januari in Lissabon, Portugal. Ronald Overdijk was als 
delegate en Marc Hoornweg als alternate delegate aanwezig. Ronald Overdijk is herkozen als vice 
president van de IPC. Foto 1 

 
PR 
• Het afdelingsorgaan de Sportparachutist (SP) is in een oplage van 6 nummers verschenen. De SP 

werd dit jaar zoveel mogelijk tegelijk met de Airsports Mail (ASM) verzonden. Foto 2 
• De internetsite van de afdeling is door technische problemen 6 weken niet bereikbaar geweest. De 

problemen zijn opgelost. Eind 2004 is de inhoud en layout van de site sterk aangepast. Tevens is 
een traject in gang gezet om de opmaak van de site volledig te veranderen qua vorm, kleur, layout, 
etc. De presentatie zal maart 2005 plaatsvinden.  

• De afdeling verzorgde demonstraties parachutespringen uit Koninklijke Luchtmacht (KLu) 
vliegtuigen (F-60 en C-130) op 19 juli te Nijmegen voor de 4-daagse en op 26 juli te Deurningen 
voor de Fancy Fair. Tevens was er een herdenkingssprong in het kader van 60 jaar Market Garden 
te Arnhem op 15 september. Er was dit jaar geen KNVvL parademonstratie op de Open Dag KLu.  

 
Personeel 
Er zijn in 2004 geen wijzigingen in de personele situatie geweest. Het afdelingssecretariaat 
parachutespringen wordt bemand door Ronald Overdijk en Anneloes Maij, beiden vormden de 
bezetting van het Hoofd Bureau Parachutespringen.  
 
Onderscheidingen 
Er zijn dit jaar geen onderscheidingen door of aan de afdeling uitgereikt.  
 
In memoriam 
Richard Mulder is bij een ongeval overleden. Richard was een jonge enthousiaste springer. De 
afdeling betreurt dit verlies.  
 


