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2019
Het jaar 2019 zit erop en was qua veiligheid een erg bewogen jaar. Naast het betreuren van twee 
ongevallen met fatale afloop vonden enkele zeer ernstige voorvallen plaats waarbij flinke blessures 
zijn ontstaan. Het benadrukt dat we niet alleen een waanzinnig mooie sport beoefenen maar ook een 
sport met potentiële risico’s. Een sport die we voortdurend met respect en juiste focus moeten 
blijven benaderen, met zijn allen. Samen een ?-way uit de deur gooien, samen een biertje drinken 
nadien maar ook samen proberen de sport veiliger maken.

En dat we die sport samen veiliger maken staat vast! Dankzij jullie inzet worden nieuwe para’s 
opgeleid, tijdens hun eerste solo sprongen begeleid maar ook wijze lessen geleerd. Jullie geven je 
ervaring door aan anderen, organiseren safety days op de centra en schrijven over veiligheid in de SP. 
Ook melden jullie in grote getalen voorvallen. Daar leren we met zijn allen van! Met deze reeks 
nieuwsbrieven proberen we deze kennis zo goed mogelijk te benutten. Aan ieder die op welke wijze 
dan ook zijn steentje heeft bijgedragen in deze keten een welgemeend: DANK! 

Ook in 2020 werken we hard verder aan de veiligheid binnen onze sport. Zo worden in de eerste 
twee weekenden van 2020 de I en HI opleidingen ondersteund met lessen over VMS en 
ongevallenonderzoek. Daarnaast is het BR/BVR 2020 onlangs gepubliceerd waar dankzij de 
werkgroep een aantal belangrijke wijzigingen in hebben plaatsgevonden die de veiligheid ten goede 
komen. Een van die wijzigingen is dat je vanaf je B-brevet je voorvallen gaat melden. Een 
verantwoordelijkheid in veiligheid dragen wij immers allemaal, niet slechts het instructiekader of de C 
en D brevetters! Wij hopen met de uitbreiding van deze grote groep brevethouders nóg meer 
springers te activeren en op positieve wijze hun ervaring te kunnen benutten voor ons allen.

STAY SAFE! - Veiligheidscommissie



Cijfers 2019
• ??? Sprongen… 

• 178 meldingen, 55 blessures, 2018: 202/61
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Cijfers 2019
Een korte beschouwing van de voorgaande cijfers, met een slag om de arm!

• Een eerste korte blik op de cijfers laat zien dat we een lichte daling hebben gehad in het totaal
aantal voorvallen. We wachten natuurlijk wel nog op de sprongcijfers om een onderbouwde
uitspraak te kunnen doen over de ontvangen voorvalmeldingen.

• Wat verder opvalt is dat er een flinke stijging (+19) heeft plaatsgevonden in het aantal
voorvallen tijdens AO sprongen. Deze stijging lijkt deels veroorzaakt te worden door twist/line 
over en deels door een aantal voorvallen in de categorie ‘slider kwam niet snel genoeg omlaag’. 
Ook is een daling (bijna -40) waarneembaar in het aantal voorvallen bij vrije val sprongen. 

• Het aantal gevallen gecategoriseerd als draai/twist in de openingsfase neemt af (-35). Deze
afname wordt deels gecompenseerd door de hogere aantallen voor line-over, vouwfouten, 
problemen met stuurlijnen/toggles en de categorie ‘overige’ (totaal: +37). 
Wij hebben dit jaar kwalitatief betere voorvalmeldingen ontvangen, waardoor we vaker achter 
de oorzaak komen van een draai/twist en dus beter geinformeerd de database kunnen invullen. 
Dank daarvoor! Keep ‘em coming!

Last but not least: 
het hogere aantal voorvallen die lijken te onstaan tijdens het vouwen hebben ook een positieve kant: 

ze zijn eenvoudig te voorkomen! 

Die toggle stowen is écht belangrijk (toggle fires) en het correct uitlopen van je lijnen voorkomt
problemen! Stay focused!



Voorvallen uitgelicht

Exit (1)

Tijdens een 2-way exit verliet de formatie het vliegtuig niet in een 
beweging, als gevolg schampte een springer met hand en armen langs 
de rand van het vliegtuig en liep zo blessures op.

• Maak goede afspraken voor de exitfase
• Oefen de exitflow in een mock-up
• Oogcontact voor de exitstart en ‘shake’ kan inzicht geven of de 

andere springer klaar is



Voorvallen uitgelicht

Opening (1)

Na opening constateerde een parachutist een ‘tour du sac’.

Na enkele controles bleek de chute niet bestuurbaar en heeft de 
springer een reserveprocedure uitgevoerd.
Zeer waarschijnlijk is de malfunctie ontstaan omdat de springer tijdens 
het vouwproces is weggelopen van zijn materiaal, en het materiaal is 
verplaatst/verschoven.

• Door het afmaken van je packjob verklein je de kans op 
malfuncties! 

• Een goede ‘parachutecontrole’ zal je inzicht geven of je koepel veilig 
bestuurbaar is. Bij twijfel: voer je reserveprocedure uit!

Opening (2)

Bij een eerste formatie instructiesprong kon een leerling zijn pilotchute 
niet vinden. Er zijn herhaaldelijke pogingen gedaan tot op 1500ft een 
reserveprocedure is uitgevoerd. De parachutist is veilig geland aan zijn 
reserveparachute.

• Als je het openingssysteem niet kunt vinden, doe 2 pogingen! Lukt 
dit na de 2e poging nog niet? → reserveprocedure!



Voorvallen uitgelicht

Opening (3)

Bij het openen voelde een parachutist geen ‘schok’. Toen de springer 
achterom keek bleek er sprake van een ‘bag-lock’.

Na controle op de grond werd geconstateerd dat er een knoop in de 
pilotchute zat, waardoor deze geen drag had.
Ook werd geconstateerd dat de springer gebruik maakte van ‘dubbele
stows’, maar dat er flink wat ruimte tussen de stieken zat bij elke stow. 
Het kost dan nog meer kracht om de lijnen uit de stows te trekken.

• Zorg bij dubbel stowen dat de elastieken over elkaar lopen
• Besteed aandacht aan het vouwen van je pilot, en kijk ook eens 

hoe andere springers deze vouwen! 
• Zie ook de PD video voor andere tips bij packen (volgende slide)



In de media…

Filmpje van PD over packen:
https://www.skydivemag.com/new/pd-packing-video/

Uitgebreid artikel van Matt Gerdes over wingsuit risico’s:
https://www.skydivemag.com/new/wingsuit-accidents

https://www.skydivemag.com/new/pd-packing-video/
https://www.skydivemag.com/new/wingsuit-accidents


Watte?

Parachutespringen en lawaai

Veel para’s beschrijven de rust en stilte onder de parachute op 
verjaardagen als een mooi aspect aan het springen. Wat vaak niet 
wordt verteld is dat de rest van de sprong een behoorlijk lawaai is.
Zowel het rondlopen op een vliegveld tussen draaiende propellers, de 
vlucht in het vliegtuig, een open deur tijdens een spot en vooral de 
vrije val zijn momenten waarop een piekbelasting op het gehoor 
ontstaat. Nu is dat voor een korte periode niet erg, maar wat als je 8 
sprongen per dag maakt? 

Het nadeel van gehoorschade is dat het een sluipmoordenaar is: op 
het moment zelf merk je het niet, maar is dat na een springcarrière van 
30 jaar nog steeds zo? Je springt maar 1 of 2 dagen in de week? Maar 
hoe zit het met blootstelling aan geluid tijdens de andere dagen dan? 
En tunnel je ook wel eens een half uurtje?
Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar gehoorschade in het 
algemeen. In 2010 heeft een Skydiver in de VS ook een experiment 
gedaan in een spring-omgeving (volgende slide).

http://www.myavaa.org/documents/JDVAC-2011-Presentations/Penman_JDVAC2011.pdf

Vanaf 80 decibel kan geluid schadelijk zijn. Ter vergelijking: 80 decibel 
is te vergelijken met het geluid van druk wegverkeer. Geluiden van 120 
decibel kunnen je gehoor direct beschadigen. Ter vergelijking: een 
stevig rockconcert haalt eenvoudig 120 decibel. 
Hoe schadelijk geluiden tussen 80 en 120 decibel zijn hangt af van hoe 
vaak en hoe lang je er naar luistert. Een voorbeeld: geluid van 80 
decibel kun je 8 uur per dag (of 40 uur per week) ‘veilig’ horen. Elke 3 
decibel erbij is een verdubbeling van het geluid, waardoor 83 decibel 
nog maar 4 uur per dag (of 20 uur per week) veilig is. En 86 decibel nog 
maar 2 uur per dag (of 10 uur per week). Geluid van 103 decibel kan je 
gehoor in minder dan 5 minuten beschadigen. 
(Bron: hoorstichting.nl)

In het experiment op de volgende slide werd bij 57 van de 78 
testsprongen een geluidsniveau gemeten hoger dan 115 decibel.

Draag jij gehoorbescherming?

http://www.myavaa.org/documents/JDVAC-2011-Presentations/Penman_JDVAC2011.pdf


Voorvallen uitgelicht



Tot slot…
• Wil je meer weten over voorvalmeldingen, maatregelen en andere safety-zaken op jouw

centrum? Vraag het de Veiligheidsmanager van je centrum, ieder centrum heeft er een!

• Wil je meer weten over de veiligheid binnen springend Nederland?  
Kijk ook eens in het Springtechnisch Jaarverslag, te vinden op de website onder ‘Safety’!

• Heb je tips of aanvullingen voor het Safety Bulletin? Wil je specifieke onderwerpen zien die 
ontbreken? Vertel het de VC! (vcknvvl@gmail.com)

mailto:vcknvvl@gmail.com

