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Halverwege het seizoen…
De tweede Nieuwsbrief van dit jaar en we zitten al in augustus…. De tijd vliegt, er wordt overal in het 
land lekker doorgesprongen en met het weer van de afgelopen tijd is dat niet meer dan logisch.
Dat weer is er overigens wel eentje om in de gaten te houden. Niets zo veranderlijk als Hollands 
weer. Menig para heeft zich de afgelopen maanden laten verrassen door windvlagen en turbulentie. 
Dat heeft meerdere keren tot harde landingen en blessures geleid…. 
In deze Nieuwsbrief aandacht voor de voorvallen die we vanuit het hele land mochten ontvangen. We 
halen de meest in het oog springende even naar voren. Niet omdat ze zo spectaculair zijn maar vooral 
omdat we er wellicht nog iets van kunnen leren.
Doe er je voordeel mee, praat er eens met je springmaatjes over of spreek de veiligheidsmanager van 
jouw club eens aan als je vragen hebt. Met alle Zomerkampen, Springweken en Boogies die op de 
agenda staan kun je maar beter goed voorbereid zijn, dan maken we er met z’n allen een groot 
springfeest van. 

Stay safe!

Veiligheidscommissie



De cijfers tot 1 juli
• 101 voorvalmeldingen, 27 blessures
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De cijfers tot 1 juli
Wat zeggen deze cijfers?
• De openingsfase scoort het hoogst wat voorvalmeldingen betreft: 63 keer. In 7 gevallen 

wordt specifiek een vouwfout als oorzaak genoemd. Waarschijnlijk hadden veel meer 
voorvallen al in de ‘vouwfase’ voorkomen kunnen worden. Het betreft zowel eigen 
materiaal (26 keer) als gehuurd materiaal (37 keer). In 18 gevallen is het materiaal door 
de springer zelf gevouwen, in 42 gevallen door een packer. Dat is opmerkelijk, in 2021 
ging het in 2 van de 3 keer om zelf gevouwen materiaal! 

• De landingsfase is een ‘goede’ tweede met 22 meldingen. Een verkeerde flare, met de 
wind mee landen en turbulentie zijn hier de voornaamste oorzaken. Een goede 
landingshouding/pararol verkleint natuurlijk het risico op blessures bij een (downwind) 
landing. Blessures bij de landing komen vooral voor bij beginnende springers: 10 van de 
19 blessures traden op bij springers met maximaal 5 sprongen ervaring. Van de vrije val 
springers die blessures opliepen hebben 7 van de 10 een ervaringsniveau van meer dan 
500 sprongen. Deze groep springers is verantwoordelijk voor verreweg de meeste 
sprongen op jaarbasis. Omdat we de exacte sprongaantallen per jaar niet weten is het 
moeilijk om hier conclusies aan te verbinden. Er wordt vaak alleen een melding gedaan 
als er een blessure is opgetreden (19 van de 22 meldingen).



Voorvallen uitgelicht

Voorbereiding
• AAD vergeten aan te zetten (1): na de sprong werd 

geconstateerd dat de AAD niet aan stond. De springer was in de 
veronderstelling dat deze aan stond. Kleine moeite om dit voor 
het omhangen zelf even te checken. Bij een pincheck is het soms 
lastig om dit te controleren. Vaak wordt volstaan met de vraag 
‘staat je automaat aan?’ maar dat is natuurlijk een alles behalve 
waterdichte check!  

• AAD vergeten aan te zetten (2): net voor boarden ontdekt dat 
de AAD nog uit stond. De springer was naar het centrum 
gekomen met als plan om alleen tandems te doen. Later op de 
dag toch nog een videosprong gedaan. Het vaste ritueel van bij 
aankomst op de DZ de AAD van het eigen materiaal aan te zetten 
was nu overgeslagen. Zo’n vaste gewoonte is natuurlijk een goed 
idee, maar ook hier helpt het om voor omhangen even de AAD te 
checken!

• Tandempassagier onwel tijdens vlucht: een tandem keert met het 
vliegtuig mee terug nadat de passagier op jumprun onwel werd. 
Door ambulancepersoneel werd hyperventilatie vastgesteld met 
slaapgebrek, zenuwen, slecht eten en de warmte als mogelijke 
oorzaken. Niet alleen voor een passagier maar ook voor ons 
springers is een goede voorbereiding op de sprong van belang. 
Daarbij helpt het ook als we elkaar een beetje in de gaten houden, 
zeker op warme dagen. Zowel op de grond als tijdens de vlucht 
naar boven kan het geen kwaad om eens naar de mensen om je 
heen te kijken.



Voorvallen uitgelicht

Exit
• Vroegtijdige drogue activatie: Tijdens een tandem-exit staat de 

drogue direct en zonder tussenkomst van de tandemmaster. 
Vermoedelijk is de drogue tijdens het (haastig) naar de deur 
verplaatsen uit de pouch getrokken en is de laatste check voor 
exit niet goed gedaan. Omdat het om een tandem met 
videospringer gaat is er een extra risico dat de videospringer in 
de drogue terechtkomt. Spring jij wel eens mee met een tandem? 
Of heb jij als tandemmaster wel eens meespringers? Wat zijn de 
acties als een springer in de tandem drogue verstrikt raakt?

• Pilot over stabilo: springer verlaat het vliegtuig voor een 
clear&pull. De focus lag te veel op snel openen waardoor de pilot 
voor exit al werd vastgehouden en tijdens exit direct is getrokken. 
De pilot is hierbij over het stabilo gegaan waarbij schade aan het 
vliegtuig is ontstaan. Omdat de werking van het hoogteroer 
hierdoor werd belemmerd was reparatie noodzakelijk en is de 
springdag afgebroken. Wacht bij een clear&pull altijd enkele tellen 
voordat je opent zodat je zeker weet dat je weg bent van het 
vliegtuig. Structurele schade aan het stabilo/hoogteroer kan een 
vliegtuig onbestuurbaar maken met alle gevolgen van dien!



Voorvallen uitgelicht

Vrije val
• Botsing op FS formatie: tijdens een formatiesprong komt een 

springer op het moment van separatie in de burble van een 
medespringer terecht en raakt deze persoon in de nek. Getroffen 
springer weet nog wel een tracking te doen en zelf te openen 
maar is versuft en heeft verminderd bewustzijn. 

• Onvoldoende tracking: tijdens een FS sprong komt een springer 
onder de 8 man terecht. Gezien de resterende hoogte besluit hij 
in tracking weg te gaan bij de formatie maar separeert 
onvoldoende en opent te snel. Andere springers komen in 
tracking dicht bij de geopende chute. Als je besluit om eerder 
weg te gaan zorg dan dat je zo ver mogelijk weg komt van de 
formatie: een goede tracking en zeker niet eerder/hoger openen! 

• Passagier verliest bewustzijn tijdens vrije val: tijdens een 
tandemsprong merkt de tandemmaster dat de passagier niet meer 
reageert. Na de landing is door DZ personeel direct reanimatie 
gestart totdat medische hulp het overnam.



Voorvallen uitgelicht
Opening 
• Arm gebroken bij onstabiele opening: tijdens een vrije val 

sprong lukt het een beginnend springer niet om stabiel te 
komen. Tijdens opening komt vermoedelijk een arm tussen de 
risers terecht waarbij de arm breekt. De springer besluit 
vervolgens om met de andere arm te sturen en haalt 1 stuurlijn 
van de halve rem. Hij moet moeite doen om bij bewustzijn te 
blijven. Landing op een klein veldje tegen een boompje. Goed om 
eens over na te denken wat jij zou doen als je in een dergelijke 
situatie onder je parachute hangt. Een stuurlijn van de halve rem 
halen of juist niet doen? Sturen op je achterste risers is misschien 
een beter idee. Met 1 kant van de halve rem moet je actief input 
blijven geven om rechtuit te vliegen. 

• Togglefire!: nog steeds een veel genoemde. Het niet of niet goed 
op de halve rem zetten levert bij opening al snel een draaiende 
parachute op. Ook bij relatief grote chutes gaat het al snel hard 
draaien als je te lang wacht met de andere stuurlijn van de halve 
rem te halen. Controleer die halve remmen nog een keer als je de 
bag in de container legt!

• Baglock bij AFF sprong: bij opening blijkt de pilot niet in staat om een van 
de stows los te trekken. Het lukt een van de AFF instructeurs om de stow
met de hand los te trekken waarna een normale deployment volgt. De 
staat van de pilot of een  combinatie van juiste bag/openingssysteem kan 
hier de oorzaak zijn.

• Harde openingen: er zijn een aantal gevallen van harde openingen 
gemeld. De slider niet goed tegen de stops is een bekende oorzaak. 
Nogmaals goed om hier aandacht aan te besteden: als er ruimte zit 
tussen de slider en de chute kan hier tijdens de opening lucht tussendoor 
stromen waardoor de cellen zich sneller met lucht vullen dan de 
bedoeling is. Hiermee gaat de vertragende werking van de slider deels 
verloren, met een harde opening tot gevolg. Controleer dit bij het in de 
bag stoppen door spanning op de lijnen te houden terwijl je de grommets
van de slider goed tegen de stops drukt.  



Voorvallen uitgelicht

Vliegen onder de parachute/landing 
• Te laag circuit: downwind leg kwam lager uit dan gepland. 

Springer heeft toch op 200ft nog een 180 graden draai op toggle
ingezet en is in een draai geland. Hou je aan de landingsprioriteit: 
ROT. Een landing downwind is altijd beter dan landen in een 
draai. Deze liep gelukkig nog goed af…

• Turbulentie: flink wat meldingen van slechte landingen ten 
gevolge van turbulentie. Het extremere weer van de laatste tijd 
zorgt vaker voor gusts, wisselende windrichtingen en ander 
onvoorspelbaar gedrag. Soms moet je besluiten om niet te gaan 
springen. Het helpt om de lokale situatie op de dropzone te 
kennen. Elke dropzone heeft zijn gunstige en ongunstige 
windrichtingen, handig om je eens te laten informeren. Als de 
lokale ervaren springers besluiten om ‘even niet omhoog te 
gaan’ is dat meestal een teken…  

• Downwind landingen: ze komen vaak voor in de meldingen, zeker 
als er een blessure uit is voortgekomen. Een verkeerd circuit, 
verkeerde inschatting, verre spot of gewoon het aangepaste 
stuurcircuit gemist hebben, er worden genoeg redenen genoemd. 
Tijdig in de gaten hebben waar je hangt en wat je mogelijkheden 
zijn, zodat je een alternatieve landingsplek kunt zoeken. En is er 
geen andere (veilige) oplossing dan wordt het een downwind 
landing. Laat je chute vliegen en gebruik je volledige flare, zolang 
je koepel horizontaal vliegt verliest hij snelheid!  



Voorvallen uitgelicht

Van onze zuiderburen: stof tot nadenken 
Op een van de Vlaamse dropzones vond recent een near miss plaats 
tussen wingsuiters en een tandem onder geopende koepel. Het 
volledige bericht staat hiernaast als afbeelding en is ook hier te vinden: 
https://www.valschermsport.be/blog

Hoewel het Belgische BVR niet helemaal gelijk is aan ons BVR zit in dit 
voorval genoeg stof tot nadenken. Het zou ook bij ons kunnen 
gebeuren. De aanwezigheid van wolken op hoogtes waar je parachutes 
kunt verwachten weerhoudt niet iedereen ervan om toch te gaan 
springen. Ondanks dat het natuurlijk prachtig is om langs en tussen 
wolken te vliegen moet je je toch afvragen of dit een goed idee is, zeker 
bij disciplines waarbij grote horizontale afstanden worden afgelegd. 



Speciale aandacht voor:
Het andere vliegverkeer 
Aanleiding voor deze ‘speciale aandacht voor:’ zijn een aantal voorvallen die de 
afgelopen maanden plaatsvonden op verschillende dropzones.
Twee keer in relatief korte tijd kwamen springers en zwevers elkaar ongewild 
tegen in de lucht. 
• Tijdens jumprun werd een zwever boven de dropzone opgemerkt terwijl 

enkele springers al in vrije val waren. Ondanks het FLARM systeem dat 
vliegverkeer waarschuwt en de observatie van de jumprun vanaf de grond. 
De drop kon door ingrijpen vanaf de grond worden afgebroken en het liep 
goed af. https://www.knvvl.nl/nieuws/near-miss-glider-en-skydiver

• Niet veel later overkwam het een FS formatie die tijdens separatie een 
zwever onder zich ontdekte. Ook dit liep goed af. Ondanks alle maatregelen 
die we nemen en afspraken die we met elkaar maken kan het dus nog steeds 
mis gaan.

Wat is er eigenlijk afgesproken?
Op veel van onze dropzones vinden gelijktijdig zweef, vlieg en springactiviteiten 
plaats. Door de betreffende clubs worden afspraken gemaakt over wie zich in 
welk stukje luchtruim mag bevinden en op welke hoogtes. Zwevers bijvoorbeeld 
aan de noordkant en para’s aan de zuidkant van het veld. Zorg dus dat je weet 
wat de afspraken zijn en laat je informeren als je op een nieuwe dropzone komt. 
Verder blijft het zaak om je ogen open te houden, zowel voor het boarden, 
tijdens de vlucht als bij/voor exit. Die ene zwever die een overlandje doet en de 
lokale regels niet kent kun je maar beter op tijd zien. Ook goed om te weten: 
piloten zien onze chutes vaak niet, ondanks alle mooie kleurtjes. Laat staan dat 
ze iemand in vrije val kunnen zien….

Zwevers vormen niet het enige gevaar, hoewel ze lekker termiekend onder die grote 
wolk wel langdurig aanwezig kunnen zijn. Het gemotoriseerde vliegverkeer is ook iets 
om in de gaten te houden. Net als wij para’s moeten vliegtuigen zich ook aan een 
landingscircuit houden. Afhankelijk van windrichting en complexiteit van het vliegveld 
kunnen gedurende een springdag verschillende circuits in gebruik zijn. Een veld als 
Hilversum beschikt bijvoorbeeld over 6 start- en landingsrichtingen met ieder hun eigen 
circuit voor binnenkomend en vertrekkend verkeer. Bij die circuits moet je uit de buurt 
blijven!

Een voorbeeld van een ongewenste situatie die dit voorjaar optrad:
• Een CF formatie gaat een sprong vanaf 6000ft doen. Onderweg krijgt de piloot 

toestemming om hoger te klimmen. De bovenwind blijkt daar bijna haaks op de 
lagere windrichting te staan. Tijdens de sprong drijft de formatie af, dit wordt te laat 
opgemerkt en er wordt gekozen voor een landingsveld aan de andere kant van het 
bos. Tijdens de afdaling wordt vliegverkeer waargenomen op betrekkelijk korte 
afstand en onder de springers. Later blijkt dat de springers precies door het 
entrance point van het actieve landingscircuit zijn gevlogen. 

Bij dit soort sprongen, maar ook bij high pulls en wingsuit sprongen is het handig om te 
weten waar je ander vliegverkeer kunt verwachten! Je zit immers lange tijd in de lucht  
wat het risico om iemand tegen te komen vergroot.

Handig: LVNL heeft een interactieve kaart voor VFR vluchten:   https://vfrchart.lvnl.nl/
Hier staan ook de glider circuits en de circuit area’s voor gemotoriseerd vliegverkeer op.
Kijk eens of je de situatie voor je eigen dropzone herkent.  



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)


