
CLUBNIEUWS ENPC – September 2018  

 

De zomer heeft het land verkleurd, maar wij kleurden de strakblauwe lucht vol kleur. Heerlijk om die 

koelte even op te zoeken in de vrije val. Dat bijna iedereen in korte broek sprong was eerder regel 

dan uitzondering.  

 

In juni hebben we boven de waterlinie van Brabant een aantal para’s gedropt, een spectaculaire 

demo en we hebben weer een mooi aantal opleidingen gedraaid. Erik Geerts heeft zijn eerste 

wingsuit coach-event gedraaid met een aantal fresh-ups en kleine groepjes. Hij richt zich speciaal op 

beginners op dit moment. Ook is de nieuwe website live gegaan. Deze voldoet natuurlijk aan de 

laatste specs om mee te kunnen in 2018! 

 

De voorbereidingen voor 70 jaar ENPC zijn in volle gang, als de SP op de deurmat ligt, zijn we 

waarschijnlijk nog aan het bijkomen van het feest! 

 

Open Club kampioenschappen Formatiespringen 

 

We hebben een boel zeer ervaren FS-springers bij ons op de club rondlopen en we gaan de battle 

aan op 22 en 23 september om de beste club FS’ers naar voren te krijgen tijdens de open club 

kampioenschappen FS. En ja, ook al zijn het clubkampioenschappen, iedereen van andere clubs is 

welkom! We hebben 3 categorieën: FS-4, speedstar FS-8 en FS-2. Dus iedereen kan meedoen die 

voldoet aan de eisen en we hebben extra hoogte dat weekend! De wedstrijd bestaat uit 10 sprongen 

of meer als je meerdere disciplines springt. Wil je meedoen? Check de FB event page! 

 

Houd je liever om de wereld vanuit een andere hoek te zien? Jessica Kroon en Maarten “Bennie” 

Bénard komen jou coachen om de laatste nieuwtjes uit het freefly land te leren. Dat is tijdens 

hetzelfde weekend als de FS club kampioenschappen! Dat hele weekend hebben we 13.000 ft dus 

geen enkele belemmering om de mooiste sprongen te maken. Geef jezelf snel op via onze 

facebookpagina en ontvang ook nog eens een sprong cadeau! 

 

Het weekend van 29-30 sept zijn er de open club kampioenschappen CP. En nee, je hoeft geen 

Valkyrie te vliegen om mee te kunnen doen, juist mensen die minder ervaring hebben met hun 

parachute kunnen leuk mee doen. De wedstrijd wordt versprongen op 2 dagen, dus alle tijd om aan 

je vliegskills te werken. 



 
 

 
 

 



 

 
  



 

 


