Almere: Almeerder doet mee aan WK Parachutespringen
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REGIO | 17 maart 2016 Door Kyra Bals, Dichtbijredacteur

ALMERE - Als enige Nederlander maakt
Frenk Smit uit Almere dit jaar zijn
opwachting bij het onderdeel
precisiespringen op het WK
Parachutespringen in Ottawa. ,,Als ik
spring moet ik landen op een schijfje van
30 centimeter dat op een kussen ligt.’’

Frenk Smit daalt netjes op de schijf neer. (Foto's: Smit)
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Smit doet voor de vierde keer mee. De
Almeerder is in 1987 begonnen met
parachutespringen als hobby. ,,In het
Franse plaatsje Royan is het allemaal
begonnen. Ik was op zoek naar zon, zee en
avontuur. Parachutespringen leek mij altijd
al leuk om te doen.’’ Een aantal jaar heeft

Smit niet parachute gesprongen, maar hij heeft het daarna volledig herpakt. ,,In 1995 ben ik
weer begonnen met springen. Ik ben toen lid geworden van Paraclub Flevo in Lelystad, dat
is een club voor parachutisten. Tegenwoordig bestaat deze club alleen niet meer’’, zegt
Smit.
Voorbereiding
Op dit moment springt Smit regelmatig bij het Nationaal Paracentrum in Teuge. Dat tussen
Apeldoorn en Deventer ligt. 
,,Parachutespringen is mijn hobby, maar ik spring nu ook meer
om mij voor te bereiden op het aanstaande WK dat georganiseerd wordt door Skydive
Chicago. Ook ga ik in het voorjaar naar een sportpsycholoog. Dan ben ik mentaal optimaal
voorbereid en heb ik nog meer vertrouwen en rust.’’
Smit kijkt uit naar het ‘World Parachuting Championships Mondial’. ,,Voor dit WK heb ik mij
aangemeld, maar voor mijn tweede WK in Dubai moest ik mezelf kwalificeren. Ik ben toen
geselecteerd van de elf kandidaten die mee deden. Bij de andere WK’s beslist de
sportcommissie of je mee mag doen. Bij mijn laatste WK in Bosnië heb ik een persoonlijk
record neergezet. Daar ben ik erg trots op.’’
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Dropzone
Elke seizoen gaat Smit rond Koningsdag twee weken naar een kamp in Belluno in Italië om
daar parachute te springen. ,,Dat gebied heeft een ideale dropzone. De wind staat daar
heel gunstig en valt binnen de limieten van het springen. De dropzone is gericht op
precisiespringen. Bij deze tak van parachutespringen is het uitgangspunt hoe langzamer je
vliegt, hoe meer tijd je hebt voor een precieze landing’’, vertelt de parachutist.
Bij het WK in Ottawa komen alle disciplines aan bod. ,,Voorbeelden zijn Freestyle
Skydiving, Freeflying en Speed Skydiving. Er zijn acht rondes voor iedereen, waarvan er
uiteindelijk 50 naar de halve finale gaan en 25 naar de finale.’’
Het WK zal plaatsvinden in Ottawa in de Verenigde Staten van 11 tot en met 20 september.
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