
KNVvL PARACHUTESPRINGEN BESTUURLIJK JAARVERSLAG 2014 

EK’s en WK’s met prestaties 

WK Formatiespringen was te Prostejov, Tsjechië. Het Nederlandse Team FS8 “M8trix” behaalde de 

5de plek. Een prima prestatie die voldoet aan de top 10 doelstelling van NOC*NSF. Het Nederlandse 

Teams FS4 “Cool Runnings” eindigde als 18de.  

WK Canopy Piloting, Zephyrhills, USA. Ronald Zuydendorp eindigde als 65ste.  

WK Precisiespringen, Banja Luka, Bosnië Herzegoving. Frenk Smit eindigde als 79ste.  

WK Paraski, Tanay, Rusland. Henny Wiggers eindigde als 28ste.  

Records 

 Nederlands record bij Indoor Skydiving door het team “M4trix” van 28 punten.  

 Nederlands record Formatiespringen FS8 van 17 punten door het team “M8trix”. (oude 

record was van 2000) 

 Nederlands record snelste tijd bij Canopy Piloting, 2,498 seconden door Erwin Baatenburg de 

Jong 

 Nederlandse record speedskydiving van 407,2 km/uur door Martijn van Dam.  

 Nederlands record Wingsuit Performance speed van 242,1 km/uur door Daan Pieren. 

 Nederlands record Wingsuit distance van 3,935 km door Martijn Maas. 

 Wereldrecord sequential formatie open en dames, 117 dames, 2 figuren. Nederlandse 

deelneemsters Conny van Setten en Marloes Swarthoff.  

 Een indrukwekkende poging om het Nederlands record grootste formatie is helaas net niet 

gelukt. Doel was een formatie van 84 springers. Daarbij werd 4 maal een 83 formatie 

gemaakt, en 1 maal een formatie met springers met een verkeerde grip. Het voornemen is 

om dit in 2015 wederom te proberen.  

Wedstrijden 

Dit jaar werden er diverse nieuwe disciplines als NK georganiseerd, nl. Wingsuit Performance, 

Speedskydiving en Indoor Skydiving. Nederland loopt hiermee internationaal voorop met het 

invoeren van nieuwe wedstrijddisciplines.  

In december is bij de internationale federatie een bod ingediend voor het EK / Worldcup in drie 

onderdelen, plaats te vinden in september 2015 bij Paracentrum Teuge.  

Ledengroei 

Het aantal leden van de afdeling blijft groeien. Het in 2012 gestarte project voor ledenwerving door 

aanpassing van het aspirant lidmaatschap met de zgn. 1st jump heeft geleid tot een groei van 1877 in 



2012 naar 2170 in 2013 en 2589 in 2014. Het totale aantal leden komt daarmee uit op 4689. Deze 

constructie levert echter wel een structurele daling van afdelingsinkomsten op. Derhalve heeft het 

bestuur besloten om het aspirant lidmaatschap per 2015 anders in te richten.   

Activiteiten 

De neergaande trend qua sprongen sinds 2009 lijkt gestopt. In 2014 werden maar liefst 82.371 

sprongen gemaakt, een groei van ruim 17% t.o.v. 2013 met 70181 sprongen. Het goede weer vorig 

jaar heeft zeker meegewerkt, maar ook lijkt het einde van de crisis in zicht.  

De afdeling heeft diverse bestuurlijke, sportieve, opleidings- en operationele activiteiten uitgevoerd, 

daarin ondersteund door 2 medewerkers op het secretariaat en vele toegewijde vrijwilligers.  Deze 

medewerkers zijn qua functionaliteit en werkzaamheden anders ingezet, volgens het KNVvL 

reorganisatieplan. Dit in het kader van efficiency, aansturing en kostenbeheersing.  

Op het sportieve vlak verzorgt de afdeling de NK parachutespringen, sportkleding, scheidsrechters, 

jureringapparatuur en training, selectie en uitzending van de nationale teams naar internationale 

wedstrijden. Het NK vond dit jaar plaats op Teuge en was succesvol.  

De afdeling verzorgt in eigen beheer haar opleidingen en examens. Tevens worden FAI brevetten 

verstrekt. In totaal beschikt de afdeling over 60 instructeurs, 105 hulpinstructeurs, 85 

tandemmasters en 42 AFF jumpmasters. Met dit kader worden op de 13 aangesloten organisaties  

alle leerlingen opgeleid en de springactiviteiten uitgevoerd. Het Basis Veiligheidsreglement is in 2013 

geactualiseerd en per 1 januari 2014 ingegaan.  

Op het operationele vlak is de werkgroep luchtruim, WLR actief. Er wordt intern overlegd met het 

bestuur en paraclubs, en met de KNVvL operations. Ook wordt per gelegenheid specifiek overleg 

gevoerd met het Ministerie I & M en met LVNL. In opdracht van de WLR is een beleidsnotitie 

springlocaties opgesteld die door de ALV van de KNVvL is aangenomen. Hierbij worden problemen 

benoemd, bestaande en nieuwe locaties qua belangrijkheid ingedeeld, de nadruk gelegd op een 

paracentrum in de Randstad, bereikbaarheid van paracentra in het algemeen, het opheffen van 

bestaande luchtruimbeperkingen qua hoogte, en criteria gesteld voor toekomstvaste locaties. Dit 

alles onder begeleiding van een een extern adviseur.  

bestuurlijk / meetings internationaal 

Bestuurlijk: het nieuwe afdelingbestuur is voortvarend van start gegaan met het uitvoeren van de 

overeengekomen Key Performance Indicatoren. Hierbij zijn duidelijke doelen gesteld op 

beleidsterreinen als bestuur en organisatie, sport, PR en financiën. Tevens is de werkverhouding met 

de afdelingscommissies verbeterd, en is de oude examen/technische commissie gesplitst in een 

springtechnische commissie en een opleidings- en examen commissie. De brevetadministratie en het 

afdelingsblad zijn einde van het verslagjaar qua werkzaamheden overgedragen aan het bondsbureau.    

De afdeling heeft mensen afgevaardigd naar de jaarvergaderingen van de International Parachuting 

Commission (IPC) te Wenen en de European Parachuting Union (EPU). De afgevaardigden zitten allen 

in commissies en werkgroepen van deze instanties waardoor directe invloed verzekerd is.  

 



blad / website 

Het afdelingsorgaan Sportparachutist is in 2014 vier maal verschenen. Het blad is digitaal beschikbaar 

via de KNVvL link op www.issuu.com. Het blad wordt goed gewaardeerd en heeft vele trouwe 

adverteerders.  

De website www.parachute.nl bestaat al vele jaren en wordt regelmatig geupdated. Nieuwsberichten 

van de website worden verder verspreid met RSS via facebook en twitter. Besloten is dat de content 

over zal gaan op de site van het bondsbureau. Verder afdelingsnieuws zat vervat in het (beëindigde) 

KNVvL orgaan Airsports Mail en in de elektronische KNVvL nieuwsbrieven.  
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