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Springen als vanouds
Vanaf juni konden we eindelijk weer springen, in eerste instantie nog met de nodige maatregelen en 

beperkingen. Daarna volgden de versoepelingen elkaar in sneltreinvaart op en nu ook de anderhalve 

meter maatregel is afgeschaft is het bijna weer springen als vanouds. Voor veel springers was het een 

onvoorziene winterstop die vaak al in oktober was begonnen.

Daar komt bij dat veel springers in 2020 ook beduidend minder hebben gesprongen dan in 

voorgaande jaren. Dat moet zijn weerslag hebben op de currency van springers. 

Veel clubs zijn het springseizoen daarom begonnen met een ‘recurrency’ programma voor het kader 

alvorens ook de minder ervaren springers weer omhoog te laten gaan. Bewust stilstaan bij 

‘afgenomen currency’ is belangrijk, of je nu 100, 400 of 4000 sprongen hebt.

Vouwfout gerelateerde voorvallen vormen een aanzienlijk aandeel in de ontvangen meldingen. 

Scherp blijven, niet alleen tijdens de sprong maar ook tijdens het vouwen en de pincheck blijft 

belangrijk. Ook als je het gevoel hebt ‘er weer helemaal in te zitten’, let dan ook eens op je 

medespringers. 

We zijn tot nu toe gevrijwaard gebleven van hele ernstige ongelukken, hoewel de crash van de FST 

heel anders had kunnen aflopen. Terwijl de herfst haar intrede heeft gedaan is het springseizoen voor 

velen nog niet voorbij. Laten we ons best doen om dit jaar op een mooie manier af te ronden!

Stay safe!

Veiligheidscommissie



Cijfers tot 1 oktober
• 111 voorvalmeldingen, 32 blessures

0

18 19

49

25

0

20

40

60

AO rond AO square AFF VV TM

Soort sprong

3
1

5

14

3

14

0
1 1

0

12

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Opening

3 1 3
7

54

7

35

1

0

10

20

30

40

50

60

Sprongfase

1

5

12 11

1 2 3

0
2
4
6
8

10
12
14

Landing



Cijfers tot 1 oktober
Wat zeggen deze cijfers?

• Net als vorig jaar is ook 2021 geen ‘normaal’ jaar. Omdat we nog geen inzicht hebben in 

het totaal aantal sprongen dat in de afgelopen periode is gemaakt is het lastig om de 

cijfers goed te vergelijken met het voorgaande seizoen. 

• Kijken we naar het aandeel blessures dan zien we 32 blessures op 111 

voorvalmeldingen. Ofwel: 28,8% van alle voorvalmeldingen betreft een blessure. In 

2020 bedroeg dit over het hele jaar 49 blessures op 124 meldingen, ofwel 39,5%.

• De openingsfase scoort het hoogst wat voorvalmeldingen betreft: 54 keer. In 14 

gevallen is vrijwel zeker een vouwfout de oorzaak.  Het betreft zowel eigen materiaal

als clubmateriaal en 2 van de 3 keer is de set door de springer zelf gevouwen.

• De landingsfase is een ‘goede’ tweede met 35 meldingen. Een verkeerde flare (12 keer) 

en landingshouding (11 keer) zijn hier de voornaamste oorzaken. Deze komen

logischerwijze vooral voor bij beginnende springers (23 van de 35 meldingen). Bij de 

zeer ervaren springers betreft het veelal tandems (5 van de 35 meldingen). Bij 29 van 

de 35 meldingen is er sprake van een blessure. Een voorval bij de landing wordt dus

vaak alleen gemeld als deze een blessure tot gevolg had.  



Voorvallen uitgelicht

Voorbereiding

• Verkeerd materiaal uitgereikt (1): er is gesprongen met een

kleinere main dan toegestaan. Degene die het materiaal uitreikte

geeft zelf aan dat er te veel haast was bij het uitreiken. Een cross 

check tijdens de pincheck of de springer het juiste materiaal

heeft kan nuttig zijn. 

• Verkeerd materiaal uitgereikt (2): een springer krijgt een

demokoepel mee die springklaar zou zijn. Bij de pincheck blijkt

de pilot niet gecockt en de rsl niet juist bevestigd. Na de sprong

blijkt de main een 150 sqft ipv de gevraagde 230 sqft te zijn. 

• Slecht passend materiaal: een springer leent een setje. Door de 

beenbanden wat losser te doen zit het beter. De onderkant

container zit hierdoor op een andere hoogte dan verwacht. Bij

opening blijkt het moeilijk om de pilot te vinden.  Spring je met 

vreemd materiaal? Zorg dat het goed past. Laat er bij twijfel naar

kijken en doe altijd een paar dummy pulls voordat je ermee gaat

springen. Fijn als je bij openen de pilot kunt vinden, maar ook fijn

als je afwerpkussentje en reserve ripcord op de plek zitten waar

je ze verwacht…     

• Camera mounts: camera’s zijn veelvuldig onderwerp van 

discussie. Een goed release systeem om in geval van nood van het 

ding af te komen zijn een noodzaak. Je wilt er niet aan denken dat

de pilot van je main (of erger nog, van je reserve) erachter blijft

hangen. Sommige mounts breken in zo’n geval gewoon af. De 

‘Vmag’ is een populaire versie waarbij de camera door een

magneet op z’n plek wordt gehouden. Blijft er iets achter hangen

dan laat de magneet los en hoef je alleen de camera en dat deel

van de mount te vervangen. De Vmag blijkt in de praktijk nog wel

eens spontaan los te laten. Dat is jammer van je dure GoPro maar 

het ding komt ook ergens op de grond terecht. Op iemands hoofd

bijvoorbeeld. Je moet je afvragen of je dat risico moet willen

nemen.  



Voorvallen uitgelicht

Tijdens de vlucht…

De crash van de FST op Teuge heeft niemand onberoerd gelaten.

Moderne parakisten zoals de Supervan zijn zo betrouwbaar dat we 

er nooit bij stilstaan dat zoiets kan gebeuren. Tot het moment dat

het gebeurt en dan moet je weten hoe je moet handelen. Piloten

worden daarop getraind, maar wij para’s? Op de videobeelden die 

inmiddels de wereld rondgaan is goed te zien hoe, na impact, de kist

in een kleine 30 seconden is ontruimd. Alsof het wekelijks wordt

geoefend, op een best ordelijke manier gezien de omstandigheden. 

Zonder noemenswaardige verwondingen. Dankzij de gordels, de 

reeds geopende para deur, de crashhouding en de vakkundigheid

van de vlieger en het kordate optreden van enkele springers bij het 

uitstappen. En een dosis geluk? Absoluut! Er is geen brand 

uitgebroken, de kist is niet over de kop geslagen, het had veel erger

kunnen aflopen. 

Maar het is duidelijk dat hier mensen aan boord waren die wisten

hoe ze moesten handelen.

Belangrijke lessons learned van dit voorval: de deur open hebben

voor contact met de grond. Nu was de schade aan de romp beperkt

en had de deur waarschijnlijk gewoon geopend kunnen worden maar 

dat had ook anders kunnen zijn. Je wilt er snel uit kunnen maar hulp

van buiten wil er ook snel in kunnen. De komende tijd wordt bekeken

of dit expliciet onderdeel van de noodprocedure kan worden.  

Hoe zit dat eigenlijk op jouw club? Ken jij de noodprocedures? Het is 

best een goed idee om zo’n ontruiming eens te oefenen.



Voorvallen uitgelicht

Exit (1)

Tijdens een tandem-exit vindt direct na het zetten van de drogue

een spontane deployment van de main plaats.

De vlucht onder de parachute duurt wat langer dan gepland maar 

verloopt verder normaal. Bij inspectie van het materiaal na de 

landing blijkt het ripcord van de primary drogue release nog op zijn 

plek en door de loop te zitten. Slijtage van de webbing ter plaatse 

van het 3 ring systeem blijkt de oorzaak te zijn. Deze is door de 

packers en tandemmasters niet opgemerkt.

Exit (2)

Een springer raakt tijdens de exit met zijn vingers bekneld tussen de 

handgreep aan de binnenzijde van de deurstijl van een C182. De 

handgreep wijkt af van de in dit type vliegtuig gangbare handgreep. 

Pas na het voorval, waarbij de springer ernstig en blijvend letsel 

heeft opgelopen, wordt het risico van dit type handgreep 

onderkend. In afwachting van een definitieve oplossing is een 

tijdelijke aanpassing gedaan om herhaling te voorkomen. 

Blijf alert bij het springen uit vliegtuigen waar je niet mee bekend 

bent. Een iets andere deur, handgreep, camerastep etc. kan het 

verschil maken!    



Voorvallen uitgelicht

Vrije val /Wingsuit

Een wingsuiter besluit om op 15000ft boven het leerlingenveld te 

exit-en en in een lange vlucht  naar het 8 km verderop gelegen 

vliegveld (tevens DZ) te vliegen en daar te landen. Voor deze sprong 

is vooraf door de dienstdoende instructeur geen toestemming 

gegeven.

Het wingsuiten ontwikkelt zich nog steeds. Nieuwe materialen en 

betere springers. The Sky is the Limit…. Maar de Sky heeft ook een 

limiet die we soms vergeten. In de Regeling Valschermspringen (RVS) 

2010 staat beschreven dat het valschermspringgebied een straal 

heeft van 3,7 km (2 Nm) en dat alle springactiviteiten binnen die 

kolom moeten worden uitgevoerd.
Een geoefende wingsuiter kan verder vliegen en dus buiten de 

springkolom komen. Het risico daarbij is dat het overige vliegverkeer 

hier geen rekening mee houdt en dat er mogelijk gevaarlijke situaties 

kunnen ontstaan. 

Zeker omdat, anders dan voor een ‘normale’ springer die onder hem 

kan kijken naar vliegverkeer, het observeren van een vliegtuig schuin 

naar voren nog lastiger is.

Wees als springer, ook met een wingsuit, bewust van de kolom waar 

je wettelijk gezien binnen moet blijven maar waar je dus ook een 

mate van bescherming krijgt.



Voorvallen uitgelicht

Vrije val / opening

Een AFF leerling opent na een goed verlopen sprong op de geplande 

openingshoogte van 5500ft zijn parachute. Na opening komt hij in 

een CB terecht en wordt door de stijgstroom mee omhoog gezogen. 

Nadat blijkt dat draaien niet helpt om te dalen besluit hij op 8500ft 

zijn main te releasen. De RSL zorgt voor de activatie van de 

reserveparachute waarna de leerling op 6500ft door flink te draaien 

uit de CB weet te komen. Hij landt vervolgens veilig, op ca 25 km 

van de dropzone.

Toelichting

De sprong werd uitgevoerd kort nadat een stevige bui de dropzone 

was gepasseerd. “Nog even wachten tot die CB over ons heen 

getrokken is, dan kunnen we weer doorspringen”… Klinkt niet 

onbekend, toch? Die mooie grote onweerswolk met aambeeld is 

wel bekend en we weten dat we er niet in willen springen vanwege 

turbulentie, up en downdrafts en mogelijke hagel.

Dus: vrij blijven van die wolk! Maar hoe ver?

Als een CB opbouwt dan stijgt de lucht in de wolk waardoor deze ook onder

de wolk ‘zuigt’. Tijdens het uitregenen kan deze zuigende werking nog steeds 

aanwezig zijn. Soms kan de wolk ook horizontaal verse koude lucht aanzuigen

waardoor het gevaarlijk is om te dicht langs de wolk te vliegen vanwege het 

gevaar in de wolk te komen, daar waar de uplift vele malen hoger kan zijn dan

onze daalsnelheid onder de chute. Je kan ondanks harde draaien maken toch

omhoog de wolk in gaan. De effecten van een grote CB kunnen tot 10 km ver

worden gevoeld. Het springen net na de passage van een CB is dan ook

riskant, ook als je exit vrij van de wolk is met goed grondzicht.



Voorvallen uitgelicht

Vrije val / Opening

2 voorvallen waarbij betrokken springers na een formatiesprong na

opening (bijna) tegen elkaar vliegen. In beide gevallen is het een

combinatie van een matige tracking, gevolgd door off heading 

openingen bij een of beide springers. In 1 geval is er daadwerkelijk

fysiek contact tussen de springer en de koepel van de andere

springer. 

Hoe groot is de kans nou dat je allebei een off heading opening hebt

en ook nog eens naar elkaar toe? Die kans is misschien niet groot

maar als het gebeurt gaat het hard! Als je allebei met 10m/s vooruit

gaat en op elkaar afvliegt is die 100 meter separatie binnen 5 tellen

op. Dat gaat snel! Ga voor maximale separatie door een goede

tracking, weet waar de andere springers zijn en be prepared om 

meteen na opening weg te sturen als het toch anders loopt dan

gepland. 

Laat je tracking eens door de cameraspringer vastleggen!



Voorvallen uitgelicht

Opening

We blijven hem tegenkomen… 

DE TOGGLE FIRE!

6 voorvallen maar liefst waarbij een toggle fire de oorzaak is. Zo 

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

Een eenvoudige check: trek even aan je stuurlijn nadat je de halve 

rem erop gezet hebt en controleer meteen of de halve rem aan de 

goede kant van het ringetje zit, zoals op de foto. Dit kun je zelfs nog 

een keer doen wanneer je de bag in de container legt. 

We checken altijd of onze pilotchute gecockt is…

Er vinden meer reserveprocedures plaats dankzij toggle fires dan 

door niet-gecockte pilots…



Voorvallen uitgelicht

Landing (1)

In de afgelopen periode zijn 7 buitenlandingen gemeld waarbij 

blessures zijn opgetreden. Nu worden lang niet alle buitenlandingen 

als voorval gemeld maar alleen deze 7 meldingen geven al aan dat 

een buitenlanding risico’s met zich meebrengt. Het vinden van een 

geschikte landingsplek, het vliegen van een circuit en het uitvoeren 

van een ROT landing worden ineens een stuk lastiger dan op de 

vertrouwde dropzone. In de meldingen zien we regelmatig lage 

draaien en slecht uitgevoerde flare en landingshouding terug. Lukt 

het niet om tegen de wind in te landen? Een goed uitgevoerde 

pararol kan een hoop schade voorkomen. Het kan geen kwaad om 

hem af en toe eens te oefenen.

Landing (2)

Naast de al genoemde buitenlandingen gaat er meer mis tijdens de 

landing:

• Boomlandingen:  vaak blijft de springer in de boom hangen en 

komt er met wat schrammen vanaf. Helaas nu ook een minder 

fortuinlijke landing, waarbij de springer tussen de takken door 

valt en toch hard op de grond terechtkomt. Boomlandingen zijn 

vaak het gevolg van een verkeerd gevlogen circuit of plotseling 

veranderende wind. 

• Turbulentie: een paar harde landingen vanwege turbulentie. Het 

gemene van turbulentie is dat je het niet ziet. Vaak kun je wel 

inschatten waar turbulentie kan optreden. Achter obstakels kan 

turbulentie tot 15 keer de hoogte van het obstakel merkbaar zijn. 

Ter illustratie: een eik kan makkelijk 25 meter hoog worden. Doe 

dat keer 15 en je kunt er op 375 meter afstand nog last van 

hebben….. Hoe groot is jouw dropzone eigenlijk?

• Daklanding:  toegenomen wind, een relatief onbekende

dropzone en drukte in het circuit zorgen er voor dat deze

springer te laag boven de bebouwing komt te hangen. Een groot

plat dak lijkt de enige optie en dat loopt gelukkig goed af.



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)


