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Vervangt:  n.v.t. 

 

Betreft:  BVR artikel 510, lid 8, 7
de

 bullet: open face helm bij wingsuitsprongen. 

 

Probleem: Voor wingsuitsprongen is B-brevet en 200 sprongen verplicht. Deze groep springers 

heeft al een eigen springhelm – tegenwoordig meestal full face – waar ze al 

springervaring mee hebben en waar hun audiohoogtemeter al in verwerkt zit.  

 

Voor de eerste 25 wingsuitsprongen – indien de springer een full face helm heeft – zal 

dan een andere helm geleend of gehuurd moeten worden. Het springen hiermee is 

anders qua beleving dan met de eigen helm. Ook kan de audiohoogtemeter dan op een 

andere plaats dan normaal zitten.  

 

In geen ander Europees land of de VS wordt voor zover bekend een open helm 

verplicht gesteld. De veiligheid komt met het wingsuitspringen met de eigen helm naar 

de mening van de Springtechnische Commissie ook niet in gevaar. De verplichting tot 

springen met een open helm is derhalve achterhaald.  

 

Wel wordt een harde helm qua veiligheid bij wingsuit formatiesprongen noodzakelijk 

geacht. De snelheden onderling bij wingsuitsprongen kunnen ook heel hoog zijn, 

waarbij een eventuele botsing grote gevolgen kan hebben.  

 

Oplossing: Wijziging van BVR artikel 510, lid 8, 7
de

 bullet. De oude tekst wordt integraal gewijzigd 

in: “bij wingsuit formatiesprongen is een harde helm verplicht.  

  
Noot: Het gebruik van een open face harde helm wordt met het wijzigen van dit artikel niet 

verboden.  

 

Dit VB zal worden verwerkt in het BVR 2020, waarna dit VB komt te vervallen.  

 

Verzending: AB, VC, StC, OPEX, Senior Riggers, Master Riggers, Instructeurs, Secretariaten clubs,  

i.a.a. redactie SP, website 
 
Wilt u VB’s en TB’s in de toekomst sneller ontvangen? Mail dan uw email adres naar het 
secretariaat: para@knvvl.nl. U ontvangt dan in het vervolg de VB’s en TB’s per email.  
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