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SKYSURFING 
=========== 
 
Dit onderdeel van parachutespringen werd vroeger gezien als Freestyle Skydiving op een surfboard. 
Inmiddels is echter duidelijk dat Skysurfing wezenlijk anders is als Freestyle. Wel is het zo dat je een 
aantal freestyle oefening moet beheersen voordat je aan Skysurfing kunt beginnen. De laatste jaren 
worden er zelfs veel Freeflying moves bij Skysurfing toegepast. Een beetje kunnen freeflyen kan dus 
ook geen kwaad, en is zelfs aan te bevelen.  
 
De grote promotor van Skysurfing is de Fransman Patrick de Gayardon, intussen helaas overleden. 
De WFF (zie Freestyle Skydiving) heeft deze tak van parachutespringen als eerste onder haar hoede 
genomen en hield in 1993 de eerste WK te Ampuriabrava. Hierbij werden Jan Beumer en Henny 
Wiggers voor Nederland eerste in de categorie Heren Intermediate. Verder is Skysurfing door de ex-
WFF (nu Skysports International geheten) als protour binnen de Extreme Games gehouden midden 
jaren 90. De X-Games zijn echter intussen met Skysurfing gestopt.  
 
Indien je wilt gaan skysurfen is het het beste als je contact opneemt met een reeds ervaren skysurfer. 
Hiervan zijn er een paar in Nederland. In sommige landen (USA, Noorwegen) zijn er aparte 
opleidingsprogramma’s voor Skysurfing. Er is uiteraard ook veel te vinden op websites.  
 
De werktijd bij Skysurfing is 50 seconden en start met de exit van een van de teamleden. De 
exithoogte is 13.500 voet. De wedstrijd gaat over 7 ronden, waarvan 2 verplichte en 5 vrije ronden. De 
verplichte ronden worden geloot uit een pool van verplichte figuren.  
De verplichte ronden worden beoordeeld op controle en camerawerk. 
De vrije ronden worden beoordeeld op moeilijkheidsgraad, uitvoering, artistiek en camerawerk. 
Maximale score per ronde is 10 punten. Al met al is het werk van de cameraspringer heel belangrijk 
en er dient duidelijk als team getraind te worden. 
 
 
VEILIGHEIDSASPECTEN 
==================== 
 
Volgens het BVR zijn de volgende eisen van toepassing op Skysurfing: 
 
Artikel 505: Lid 7. Skysurfsprongen. 

• De sportparachutist dient in het bezit zijn van het C-brevet. 
• De sportparachutist dient door middel van het overleggen van een videoband aan te tonen dat 

de volgende twee freestyle toetsingssprongen naar behoren zijn uitgevoerd in een pak zonder 
extra weerstand op de armen: 
Sprong 1 

• sit-up exit en overgaan naar stand-up 
• binnen vijf (5) seconden in stand-up en 10 sec. vasthouden met een draai van 

360o 
• daffy aannemen en daarbij drie (3) maal gecontroleerde stabiele dummy pull 

uitvoeren. 
Sprong 2 

• sit-up exit 
• drie (3) maal gestrekte backloop uitvoeren 
• daffy positie aannemen en daarbij drie (3) maal gecontroleerde stabiele dummy 

pull uitvoeren. 
• Bij de eerste vijftig (50) skysurfsprongen is de exithoogte ten minste 10000 ft boven de grond. 
• Bij de eerste vijfentwintig (25) skysurfsprongen mogen onder de 6000 ft boven de grond geen 

oefeningen worden ingezet.  
• De openingshoogte is ten minste 4000 ft boven de grond. 
• De grootte van het skysurfboard dient in overeenstemming te zijn met het ervaringsniveau van 

de gebruiker.  
• Het skysurfboard dient te voldoen aan door het bestuur vast te stellen regels en voorwaarden. 
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• Het afwerpkussentje van het skysurfboard dient onder alle omstandigheden voor beide 
handen bereikbaar te zijn. 

• De cameraspringer bij skysurfsprongen dient een ervaring te hebben van tenminste 
tweehonderd (200) camerasprongen. De camerahelm dient voorzien te zijn van 
gelaatsbescherming.  

 
Skysurfing is een potentieel gevaarlijke discipline. Echter, als je je aan de regels en voorschriften 
houdt kan er weinig verkeerd gaan. 
 
Verder is het ten zeerste aan te raden om bij de eerste sprongen gebruik te maken van een 
leerlingenboard. Zo’n board is kleiner dan een wedstrijdboard. De ervaren skysurfer kan je hier alles 
over vertellen. Wellicht heeft hij of zij nog een dergelijk board staan.  
 
De IPC heeft in de wedstrijdreglementen 2003 het volgende gesteld: 
 
6.2. Surfboards 
6.2.1. All Skysurfers are required to utilise a surfboard cutaway system that can be activated by the 
Skysurfer without bending at the waist. The cutaway system must be designed to ensure reliable, 
easy and fast cutaways, in addition to serving as an efficient fastener. 
6.2.2. The binding system will be inspected prior to the competition and may be required to be 
demonstrated on the ground before the first training jump. Shoes must suit the practice and should not 
cause distortion of the bindings. Any binding system deemed to be unsafe by the IPC Controller 
and/or the Drop Zone Safety Officer will not be deemed suitable for the competition. 
6.2.3. All surfboards must meet the following requirements: 
6.2.3.1.  The ratio of the surfboards length to the Skysurfers length shall be a minimum of 0,75. 
6.2.3.2. Minimum surfboard length: 110 cm. 
6.2.3.3. Minimum surfboard width : 22 cm. 
6.2.4.   All surfboards with a surface-to-weight ratio (S/W ratio) greater than 0.7 gr/cm2 must be 
equipped with their own parachute recovery system that is automatically activated upon cutaway of 
the surfboard. 
6.2.5.   To determine the S/W ratio, weigh the surfboard to the nearest gram (as it is jumped including 
bindings, but not a recovery system) and divide this total weight by the lower surface area. All 
measurements have to be done in the metric system. 
6.3. Videographers 
It is recommended that Videographers use a hard-shell helmet with a chin piece made of material of 
the same strength as the helmet, tightly covering the chin. 
 
Zoals je ziet gaat het hierbij om een stuk veiligheid ten aanzien van de skysurfer en de 
cameraspringer. Deze eisen zijn minder zwaar als die van het BVR. Voor alle duidelijkheid, de eisen 
van het BVR gaan ALTIJD voor, behalve tijdens internationale wedstrijden.  
 
 
SPRINGKLEDING 
============== 
 
Skysurf figuren worden onder alle hoeken in de lucht uitgevoerd en vaak met grote snelheid.  
 
De kleding moet in ieder geval weerstand (drag) hebben op de armen om de manoeuvres uit te 
kunnen voeren. Verder moet de kleding volledig bewegingsvrijheid geven zodat alle handels, 
kussentjes ed. altijd bereikt kunnen worden. Het pak hoeft bij de benen niet zo strak te zijn als bij 
Freestyle Skydiving. In ieder geval moet het gedeelte bij de benen aangepast zijn om de release kabel 
en kussentje te kunnen plaatsen en/of bedienen.  
 
Het schoeisel moet stevig zijn en goed passen. Je mag niet je surfboard verliezen omdat een schoen 
uitschiet! Stevige sportschoenen zijn meestal voldoende.  
 


