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Betreft:  BVR artikel 407, lid 6. “De hoofdparachute dient bij elke sprong te voldoen aan de in 
BVR bijlage A gestelde criteria (de kompasroos).” 

 
Probleem 1: In BVR 2018 (artikel 501 lid 7) was de naleving van de kompasroos alleen van 

toepassing indien naar een hoofdparachute werd veranderd die zich in een hogere 
ervaringscategorie bevond. Met de verandering per 2020 blijkt dat de naleving van de 
currency eisen in de praktijk voor heel veel springers niet realistisch is.  

 
Oplossing 1: Intrekking van BVR 2020 artikel 407 lid 6 met integrale vervanging naar de tekst van 

BVR 2018 artikel 501 lid 7. “De sportparachutist, die wil gaan springen met een 
hoofdparachute uit een hogere ervaringscategorie, dan de hoofdparachute waarmee 
hij tot op dat moment heeft gesprongen, mag dat alleen indien hij voldoet aan de 
daarvoor in BVR bijlage A gestelde criteria.” 

 
Noot 1: Het bestuur zal in samenwerking met betrokken commissies werken aan een nieuw 

artikel 407 lid 6. Zodra dit gerealiseerd is zal er een update volgen van het BVR 2020.  
 
 
Betreft:  BVR artikel 201, lid 2. “Houders van een tandembevoegdheid dienen bij iedere 

tandemsprong in het bezit te zijn van een geldige ICAO Class 1 of Class 2 Medical” 
 
Probleem 2: Volgens BVR 2018 behoefde een tandemmaster een geldige geneeskundige verklaring 

te bezitten die een andere geldigheidsduur heeft dan een ICAO Class 1 of 2 Medical. 
Daartoe was een overgangsregeling opgesteld. Die regeling is wel verzonden naar alle 
tandemmasters doch ontbrak in BVR 2020.  

 
Oplossing 2: Opnemen van deze overgangsregeling als artikel 708, (nieuw) lid 2, alleen ten behoeve 

van tandemmasters: 
 Geneeskundige verklaringen ‘oude stijl’ die zijn afgegeven vóór 1 januari 2020 zijn 

voor tandemsprongen slechts te gebruiken tot uiterlijk 1 september 2020.  
 Geneeskundige verklaringen ‘oude stijl’ die zijn afgegeven vanaf 1 januari 2020 

zijn voor tandemsprongen niet geldig.  
 Deze overgangsregeling vervalt op 1 september 2020. 
 
 

Probleem 3: Onjuiste verwijzing. In BVR 2020 artikel 407 lid 8 wordt verwezen naar het eerste bullet 
van lid 1. Dit moet het tweede bullet zijn.  

 
Oplossing 3: De tekst dient gelezen te worden met een verwijzing naar het tweede bullet van lid 1.  
 
Noot 3: Bij de update van het BVR 2020 zal deze wijziging worden verwerkt.  



 
 
Verzending: AB, VC, OPEX, Tandemmasters, 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.  


