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Nieuwsbrief #1 2021
We zitten te wiebelen op het puntje van onze stoel, zeker nu het lenteweer begint te worden… Laten 
we hopen dat we snel weer de lucht in kunnen!

Maar als dat eenmaal kan hebben we (wederom) een lange tijd niet gesprongen. Net als vorig jaar 
willen we jullie aandacht vragen voor deze situatie.

In deze nieuwsbrief blikken we daarom terug op het hoe en waarom van voorvalmeldingen. Ook 
laten we wat cijfers zien van het spring’jaar’ 2020. Het was een jaar waarin we zo’n 30% minder 
sprongen hebben gemaakt dan het jaar daarvoor, maar min of meer op het zelfde aantal blessures 
zaten! Het grillige verloop van het springseizoen en de lange pauzes lijken daar een belangrijk 
aandeel in te hebben.

Daarnaast herhalen we de informatie die we vorig jaar hebben gedeeld over wat we ‘moeten’ en 
‘mogen’ volgens het BVR en geven we enkele tips om zo fris mogelijk aan de eerste sprongen te 
beginnen.

Als laatste sluiten we af met een link naar een aantal toffe korte filmpjes met tips van onze Belgische 
springvrienden.

Stay safe. En tot snel in de lucht.

Veiligheidscommissie



Waarom een voorval melden?
De voorvalmeldingen zijn de basis voor een goed werkend VMS en een veilige sport. De afdeling probeert aan 
de hand van de door jullie gemelde voorvallen de sport op pro-actieve wijze veiliger te maken. 

Melden = belangrijk voor ons allemaal! 

• Voorval: Een afwijking van de normale gang van zaken tijdens de voorbereiding of uitvoering van een 
sprong, waarbij schade en/of een blessure is of had kunnen ontstaan. 

• Voor ongebrevetteerden en A-brevetters worden de meldingen gedaan door de Instructeur van dienst. 
Vanaf B-brevet doe je de meldingen zelf.

• Je voorvalmelding zal nooit ovv persoonlijke gegevens buiten het veiligheidssysteem worden vrijgegeven. 
• Het gaat hier dus niet om de schuldvraag! Het enige doel: een veilige sport! 
• Je kunt op basis van een door jou ingestuurde voorvalmelding nooit een sanctie krijgen.

Signaleren 
• De veiligheidsmanagers op de centra en de VC signaleren en analyseren m.b.v. de meldingen ruimte voor 

verbetering van de veiligheid binnen de sport. 

Actie
• Passende maatregelen worden op het centrum genomen door de veiligheidsmanager i.s.m. de 

centrumleiding of door een van de commissies binnen de afdeling in onderling overleg met de 
veiligheidsmanager.

EN: we kunnen jullie inzicht geven in wat er zoal gebeurt op veiligheidsgebied binnen de sport. 
Op naar de cijfers!



Terugblik 2020
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Terugblik 2020
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Terugblik 2020
124 meldingen, 49 blessures

1

19 18

72

14

0

20

40

60

80

AO rond AO square AFF VV TM

Voorvallen naar soort sprong

2 1 1

23

5

12
9

0 2 0

6

0
5

10
15
20
25

Opening

1 3 6
12

61

3

38

0
0

10
20
30
40
50
60
70

Voorvallen naar sprongfase

3 4

11

17

0 0
3

0

5

10

15

20

Landing



Uitgelicht

• 5x helm verloren…

• leerling in vliegtuig met digitale hoogtemeter op ‘speed-setting’

• 2x drop leerling boven verkeerde DZ 

• Instabiele AO exit, niet afgeworpen, springer zwaargewond

• AAD redding door keuze springkleding, waarbij shirt over openingssystemen waait

• AFF jumpmaster in bridle verstrikt 

• naaktsprong met downwind swoop, werpt af vlak boven asfalt

• koepelbotsing 2x AO leerling in circuit, beiden zwaargewond

• Tandem hangup: riem niet losgemaakt, redding door andere springer met hooknife

• drogue niet uit pouch, hardpull door vouwfout



Wat ‘moeten’ we volgens BVR?
Algemeen

BVR Artikel 501, Lid 4. Een sportparachutist, die zes (6) maanden of langer niet heeft gesprongen, 
moet één of meer aangepaste sprongen maken onder leiding van een instructeur. Aantal en vorm van 
invulling zijn ter beoordeling van deze instructeur.

Springers die nog geen B-brevet hebben

BVR Artikel 504. Vóór iedere sprong dient een sportparachutist niet in het bezit van een B-brevet aan 
te kunnen tonen niet langer dan drie (3) maanden geleden met goed gevolg een harnastest te hebben 
afgelegd. 

Ik heb een opleiding gevolgd in het begin van het jaar!

BVR Artikel 106, Lid 1. De eerste parachutesprong van een sportparachutist moet worden gemaakt 
binnen een beperkte termijn na het afronden van de basisopleiding, dit ter beoordeling van een 
instructeur. Na overschrijding van deze termijn moet een beperkte dan wel een complete opleiding 
worden gevolgd. 

Ik ben bezig met takenlijst voor A-brevet maar heb al even niet gesprongen!

Artikel 106, Lid 2. Parachutesprongen van een sportparachutist, niet in het bezit van het A-brevet, 
moeten met een tussenruimte van maximaal drie (3) maanden worden uitgevoerd. Bij overschrijding 
van deze termijn geldt hetzelfde als in lid 1. [Zie kopje hier boven]



Wat ‘moeten’ we volgens BVR?
Tandemmasters

BVR Artikel 508, Lid 5. De houder van een tandembevoegdheid, die negentig (90) dagen of langer 
geen tandemsprong heeft uitgevoerd, is verplicht de eerstvolgende tandemsprong uit te voeren met 
een tandempassagier die in het bezit is van een geldige tandembevoegdheid. Vooraf dienen de 
tandemprocedures doorgesproken te worden, waarbij tijdens deze sprong minimaal vijf (5) seconden 
zonder drogue gevallen dient te worden na een standaard exit (stabiel, belly to earth). Deze sprong 
dient te worden afgetekend in het logboek. 

Aanvullend: ref mail Afdelingsbestuur Para (8 april 2020)

• De tandempassagier zoals in artikel 508 lid 5 gerefereerd, dient in het bezit te zijn van een geldige 
tandembevoegdheid maar behoeft niet zelf aan de currency eis voldaan te hebben alvorens deze 
sprong als tandempassagier te maken. 

• Het aftekenen dient te gebeuren door de tandemmaster die als passagier heeft meegesprongen. 



Oke, dat zijn de regels maar…

laten we ook samen kijken wat we kunnen doen om zo 
veilig mogelijk de lucht weer in te gaan!



Wat kun jij doen?

Materiaal
1. Waar is je chute eigenlijk? Vast nooit zo lang niet aangeraakt!
2. Zit je main al 2 maanden gepackt en wel in je container? Geef 

deze even wat zuurstof!
3. Hoe zijn je elastieken er aan toe? Twijfel? Vervangen!
4. Check je repackdatum, mag waarschijnlijk naar de rigger?
5. Zet je AAD eens aan en controleer of deze de correcte info in 

het display weergeeft. Wat moet daar eigenlijk staan?
6. Check de closing loops van main en reserve: goede staat? 

Goed strak?
7. N.a.v. afgelopen springjaar: hoe zien je toggle-housings er 

uit?
8. Check de staat van je BOC-pouch
9. Check je 3-ring systeem + RSL, maak de webbing van het 3-

ring systeem soepel door los te maken en door een 
kaderlid/rigger weer vast te laten maken.

10. Check je handles
11. Check je helm, pieper, hoogtemeter (batterijen?)
12. Papieren: logboek, (evt.) medische verklaring, KNVvL pasje, 

brevet? Staan de correcte bevoegdheden op je brevet?

Procedures
1. Herhaal voor jezelf de Checklist Squarecontrole
2. Doe dit ook met de Reserveprocedure
3. Doe het nogmaals wanneer je omgehangen bent
4. Plan in gedachte een sprong van begin tot eind en ‘herhaal’ 

deze in je hoofd zoals je een FS of FF formatiesprong 
‘oefent’ als je in de kist zit.



Wat kun jij doen?

De eerste sprongen…

1. Doe een uitgebreide voorbereiding van je eerste sprong. Denk 
daarbij aan:
• DZ briefing: is je DZ nog het zelfde? Of een ander veld?
• Voorbereiding materiaal
• Load indeling / exit volgorde
• Stuurcircuit en landing

2. Hanteer veilige marges tijdens deze sprongen, o.a.:
• Begin solo
• Denk aan limieten en marges (zicht/wind etc.)
• Gebruik niet meteen je nieuwe wingsuit, helm of 

parachute, waar je nog niet eerder aan/mee hebt 
gesprongen

• Neem extra tijd voor alle stappen van de sprong
• Begin met straight-in landingen, niet direct een ‘270 

swoop’.



Wat kun jij doen?

Beginnende springers (t/m A brevet)

Of je nu AFF of AO springt, je laatste sprong is een lange tijd 
geleden. 

• Je zult een opfrisopleiding doen waardoor je weer 
helemaal bij bent met de theorie. 

• Je eerste sprongen zijn ‘aangepast’: met specifieke focus 
op de cruciale fases in de sprong (exit, opening, sturen, 
landen).

De dienstdoende (hulp)instructeur zal je hierbij natuurlijk 
begeleiden

Gevorderde springers (B brevet)

Hoewel je al behoorlijk wat sprongen hebt gemaakt, ben ook jij
er al een tijdje uit. Het lijkt misschien een kleine stap terug
omdat je wat ervaring hebt, maar het is juist nu van belang om 
bewust met elke sprong om te gaan.

• Meldt je bij de Instructeur van dienst met je logboek voor 
je eerste sprong, hij/zij zal met jou overleggen hoe je 
eerste sprong er uit ziet

• Begin bij voorkeur weer solo, en niet met een 4 man 
formatiesprong…

• Neem de aandachtspunten op de vorige slides door voor je 
begint.



Wat kun jij doen?

Ervaren springers (C & D brevet)

• Ook jouw eerste sprongen zijn ‘aangepast’. Als C of D 
brevethouder heb je genoeg ervaring om hier zelf een wijs 
plan voor te maken en niet met een headdown 8-man te 
beginnen.

• Begin conservatief, je geeft daarmee ook een goed signaal 
af aan minder ervaren springers. 

• Het kan natuurlijk goed zijn dat het instructiekader je hulp 
vraagt tijdens de eerste springdagen. Hoewel je misschien 
geen instructiebevoegdheid hebt, kun je met jouw kennis 
en ervaring misschien net dat extra handje bieden wat het 
centrum nodig heeft!



Wat kun jij doen?

HI’s/AFF Jumpmasters/AO Jumpmasters

1. Begin met eigen currency sprongen, zie de 
aandachtspunten op de voorgaande slides!

2. Neem de procedures/handboeken van jouw centrum door 
voor de onderwerpen zoals:
• Briefing
• Pinchecks
• Vliegtuig
• Procedures in het vliegtuig
• Droppen
• Bijzondere situaties
• Leerlingenmateriaal

Tandemmasters

1. Begin met eigen currency sprongen, zie de 
aandachtspunten op de voorgaande slides!

2. Neem de procedures/handboeken door voor de 
onderwerpen zoals:
• Fitten
• Materiaal
• Bijzondere situaties en procedures

3. Begin met een (re)currencysprong volgens de 
aandachtspunten op slide 5.



Wat kun jij doen?

Allen: let op tijdens het vouwen!

Afgelopen jaar hebben we een groot aantal voorvalmeldingen 
gehad die te herleiden zijn naar vouwfouten.
Als we deze optellen komen we op zo’n 25-30 voorvallen, wat 
bijna een kwart is van het totale aantal meldingen. 

Currency in het vouwen is net zo belangrijk als in het springen. 
Blijf scherp tijdens het vouwen van je eigen parachute, maar kijk 
ook eens om je heen naar wat anderen doen tijdens het vouwen!



Op de centra…

Acties op de centra

1. Om de veiligheid van de springers te garanderen is het belangrijk 
dat het instructiekader en de ondersteuning zelf wat 
opfrissprongen kan maken voor de operatie van start gaat. Een 
manier om dit te doen is een speciale ‘opfrisdag’ waarop HI’s, 
TM’s, vliegers, instructeurs en videopersoneel aangepaste 
sprongen kunnen maken.

2. Overige springers met een brevet zullen kunnen beginnen met 
hun aangepaste sprongen, waarbij niveau en aantal afhankelijk is 
van brevet, ervaring en de periode dat niet gesprongen is. De 
Instructeurs spelen hierbij een cruciale rol in de begeleiding van 
dit traject.

3. Instructeurs hebben de taak om in deze bijzondere 
omstandigheden alles in goede banen te leiden met hun 
instructiekader. Het belang van een goede inbrief en 
communicatie met het team gedurende de dag is nu nóg groter.

• Heb extra aandacht voor de keuze van aangewezen 
jumpmasters

• Organiseer de begeleiding van minder ervaren springers

4. Manifest/Para’s van dienst
• het aantal sprongen van springers die zich willen 

manifesten
• het aantal door instructeurs gemaakte sprongen
• bezoekende springers

5. Leerlingen die zijn opgeleid maar nog niet hebben gesprongen 
kunnen in de tussentijd een herhalingsopleiding volgen. Leerlingen 
die al wel enkele sprongen hebben gemaakt kunnen 
opfrismomenten volgen waarbij de lessen exit, sturen en de 
harnastraining zullen worden herhaald. Natuurlijk zullen er ook de 
nodige harnastesten worden afgenomen!

6. Er zijn vast springers met een B-brevet of hoger die het prettig 
vinden om even in het harnas te hangen voor een aangepaste 
harnastraining! Laten we dit als instructiekader mogelijk maken!



Tips van onze zuiderburen

https://www.youtube.com/playlist?list=PLm8YLCu8FJnipAa9bKZTmbv_U_frG6jC-

Onze Belgische vrienden van de VVP hebben een 
aantal (23!) korte filmpjes gemaakt met tips & 
tricks die handig zijn om eens te kijken na een 
langere periode van aan de grond staan. Omdat ze 
stuk voor stuk briljant zijn wilden wij jullie deze 
niet onthouden!



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)

about:blank

