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We zijn begonnen!
Wat duurde die eerste helft van het jaar lang… 
Maar we zijn eindelijk begonnen! De maatregelen vergen behoorlijk wat van iedereen op de centra. 
Dat kost energie maar zorgt er wel voor dat we weer kunnen genieten van onze prachtige sport…. En 
anderen daarvan kunnen laten meegenieten natuurlijk!

De opstart verloopt dankzij alle effort op de centra en van jullie zelf gecontroleerd. Wel zijn er een 
aantal voorvallen gemeld die een verband lijken te hebben met currency. Blijf goed om je heen kijken 
in de lucht, besteed aandacht aan het vouwen, blijf scherp ook tijdens de pincheck en hou jezelf en 
anderen om je heen in de gaten.

Laten we er een mooie zomer van maken!

Stay safe.

Veiligheidscommissie



Cijfers tot nu toe
• 34 meldingen, 10 blessures
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Cijfers tot nu toe
Wat zeggen deze cijfers?

• Het is natuurlijk lasting om deze cijfers goed te kunnen vergelijken met het voorgaande 
seizoen. We hebben (nog) geen sprongaantallen en daarnaast is het natuurlijk een 
bijzonder gekke opstart zo halverwege het jaar.

• Wel zijn er al 10 (!) mensen geblesseerd geraakt in de afgelopen paar weken. Soms is 
dat gewoon pech (struikelen na je landing, harde opening) maar in een aantal gevallen 
lijkt ‘roestigheid’ na de lange stop een rol te spelen.

• Van de 34 meldingen zijn er 9 ontstaan door vouwfouten. Daarbij gaat het om ervaren 
springers maar ook leerlingenparachutes(!) Line overs op dergelijk materiaal moeten 
we als instructiegroepen, packers en centrum management kunnen voorkomen, toch?



Voorvallen uitgelicht

Exit (1)

Tijdens een tandem-exit is de drogue uit de pouch gekomen.
De betrokken tandemmaster merkte dit op toen de drogue gezet 
moest worden. De drogue was wel goed ontplooid en na een check
Is de sprong zonder bijzonderheden verlopen.

Uit analyse van camerabeelden blijkt het volgende:
1. De drogue/uitrusting is gecheckt in het vliegtuig
2. De TM schuift richting de deur, tijdens deze verplaatsing is de 

drogue blijven haken aan een van de veiligheidsriemen, drogue 
komt daarbij voor de helft uit de pouch

3. De TM checkt de drogue niet op de rand van de deur waarna de 
drogue bij exit wind vangt en eruit komt.

Tijdens verplaatsen in het vliegtuig kan van alles gebeuren, check de 
drogue altijd voor exit!

Exit (2)

Dit was overigens niet het enige voorval waarin de drogue een 
hoofdrol speelde. In een ander geval betrof het een drogue die niet 
uit de pouch kwam. Hierna is een reserveprocedure uitgevoerd en is 
de sprong zonder verdere bijzonderheden verlopen.

De oorzaak voor de ‘vast zittende’ drogue bleek de wijze van 
vouwen.



Voorvallen uitgelicht

Vrije val / opening

Een solo parachutist opende tussen de springers die net een FS 
formatiesprong hadden uitgevoerd.

Toedracht
De FS groep (3 man) springt als eerste af en voert een FS sprong uit. 
Op 5000 ft wordt de separatie ingezet waarbij 1 springer met de 
jumprun mee zijn tracking maakt. Duur van de tracking is ongeveer 
6 sec en de bewuste springer springt zonder booties. Direct na 
opening draait de springer zijn parachute om, om tegen de jumprun 
terug te vliegen. 5 seconden daarna opende de solo springer.

De solo springer springt ongeveer 6 sec na de FS groep af en oefent 
in vrijeval 360 draai techniek belly to earth met zijn nieuwe FS pak. 
De stops van de draaien komen voor het merendeel uit met zijn 
gezicht tegen de jumprun richting in. Aan het eind van de sprong 
voert de solo springer 5 sec tracking uit dwars op de jumprun.

De solo springer heeft tijdens zijn openingshandeling de FS springer 
gezien en is tijdens het openen van zijn parachute weggestuurd.

Oorzaak
Vermoedelijk heeft de solo springer tijdens zijn oefening meer 
voorwaartse beweging gehad dan verwacht.

De jumprun was tegen de wind in waarbij op alle hoogtes ongeveer 
10 kn wind (5 m/s) stond. Het vliegtuig was een C208 die een exit 
snelheid aanhield van ongeveer 80 kn airspeed (41 m/s).

• Tracking/FF/WS springers voeren hun oefening uit dwars op 
jumprun…

• Ook voor solo springers lijkt dit een veilige wijze om ongewenste 
nabijheid te voorkomen.

• Natuurlijk is het nemen van voldoende separatie tussen de exits 
ook van groot belang!

• Zien wat hoogtewind en exit-separatie doen met verschillende
formaties?

https://www.togglescience.com/simulators/freefall-simulator/



Voorvallen uitgelicht

Opening

Een type voorval wat we vaker zien ontstaan… 
Daar is ‘ie weer…

DE TOGGLE FIRE!

Zo zonde om je mooie main weg te moeten gooien voor zoiets 
simpels!

We checken altijd of onze pilotchute gecockt is…

Er vinden meer reserveprocedures plaats dankzij toggle fires dan 
door niet-gecockte pilots…



Voorvallen uitgelicht

Opening

Er zijn een aantal meldingen binnen gekomen waarbij vouwfouten
worden genoemd als oorzaak van de storing. Ook zijn er meldingen 
binnen gekomen waarbij de oorzaak onzeker is, maar waar 
vouwfouten een rol kunnen hebben gespeeld. Een greep uit de 
afgelopen weken:

• Een voorval waarbij de risers niet correct onder de covers zijn
gevouwen

• Toggle fire (3x)
• Riser twist/step-trough (2x)
• Line over (3x)
• Verkeerde gestowed
• Drogue verkeerd gevouwen



Voorvallen uitgelicht

Landing (1)

Tijdens een TM landing is een passagier geblesseerd geraakt omdat 
zij tegen een slootkant botsten.

• De wind was zwak en variabel (< 5m/s)
• Er werd met een andere parachute gevlogen dan ‘normaal’
• De landing vond plaats in de hoek van het landingsveld met de 

betreffende sloot aan het einde, waar ook het verzamelpunt is
• De sprong vond plaats in de eerste week van de heropstart, 

currency lijkt hier een belangrijke rol te hebben gespeeld

• Neem voldoende marge tijdens deze periode… We zijn pas 4 
weken onderweg!

• Met name bij het vliegen met een minder bekende koepel is 
conservatief vliegen belangrijk.

Landing (2)

Tijdens een sprong ontstond er een twist en werd een 
reserveprocedure uitgevoerd. De vlucht onder de parachute verliep 
zonder problemen maar tijdens de landing kwam de springer op zijn 
achterwerk terecht en ontstond een blessure aan de rug.

• De springer gaf aan dat currency en onbekendheid met de 
(reserve)parachute een rol speelde.

• We zijn niet erg current op onze mains deze maanden maar...
• Ook niet op onze reserves!
• Ken jij je reserve? Heb je er wel eens mee gesprongen? Weet je 

hoe je reserve vliegt?
• En wat zijn de regels/aanbevelingen voor reserves en 

wingload/ervaring eigenlijk?



Voorvallen uitgelicht

Landing (3)

Een springer is tijdens een buitenlanding geblesseerd geraakt aan 
het hielbeen.

• De springer vloog na opening met de wind mee en kwam achter 
het reguliere landingsveld terecht

• Er werd een standaard L-circuit gevlogen voor een buitenlanding 
in een aardappelveld

• De ondergrond was door droogte de afgelopen weken erg hard

• We landen allemaal wel eens buiten, dat kan verschillende 
redenen hebben

• Vlieg ook bij een buitenlanding een ‘normaal’ circuit 
• Prioriteiten: recht uit, obstakelvrij, tegen de wind in
• Bij twijfel: voer een pararol uit! 
(Misschien minder cool, maar dit kan blessures voorkomen!)



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? Of heb je gewoon een vraag? Vertel het de VC! (vcknvvl@gmail.com)

mailto:vcknvvl@gmail.com

