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Het blijven onzekere tijden. Hopelijk blijft de status van de ons omringende landen in de komende
maanden code geel, hoewel het duidelijk is dat er lokaal stijgende aantallen besmettingen zijn.
In elk geval heeft de training in Belluno en de aansluitende Dolomiti Cup doorgang kunnen vinden
en er zijn zelfs leden van POPS-NL aanwezig geweest bij de training in Pilsen die vooraf ging aan
de Pilsner Cup of Freedom.
Wedstrijden die niet doorgaan of verplaatst zijn naar een later moment:
De wijzigingen worden zo snel mogelijk verwerkt in de activiteitenkalender…….Dus check
regelmatig de homepage en http://www.pops-nl.nl/Over-ons/activiteitenkalender/
Reisapp BZ en ANWB
 Daar de meeste evenementen voor de discipline PA in het buitenland plaatsvinden is de
Reisapp van het Ministerie van Buitenlandse Zaken een handige in deze onzekere tijden
waarin de regels omtrent reizen in diverse landen snel veranderen.
Voor meer informatie: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
 Ook bij de ANWB kunt u zich uitgebreid laten informeren:
Voor meer informatie: https://www.anwb.nl/vakantie/reiswijzer
Bij de informatie voor elk land kan ook doorgeschakeld worden naar de informatie van BZ.
Lief en Leed



Jarige POPS leden en donateurs in september en oktober 2020:
o 2 september
Igor van Aperen
o 26 september
Koos Willemsen
o 7 oktober
Henk Timmer
o 16 oktober
Richard Meijer
o 31 oktober
Paul Gommers

Dolomiti Cup en Pilsner Cup of Freedom
 De training in Belluno is succesvol verlopen. Het was wel even wennen aan de extra
maatregelen in verband met het Covid-protocol zoals het dagelijks invullen en ondertekenen
van de Covid verklaring en het springen met masker, maar eigenlijk was iedereen snel aan de
nieuwe situatie gewend en kon er als vanouds getraind worden. Meer over de training en de
Dolomiti Cup leest u in Sportparachutist nr. 3 die binnenkort uitkomt. Voor uitslagen zie:
http://www.parawcs.com/belluno/sites/default/files/file/2020/Dolomiti%20Cup/belluno2020_te
ams_html.pdf
 Victor Spaan en Ton de Kuijer zijn van 18 t/m 23 augustus naar de training in Pilsen-Linĕ en
de Pilsner Cup of Freedom geweest die door de Aeroclub Pilsen Bory werd georganiseerd.
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In de dagen voorafgaand aan de wedstrijd kon op het vliegveld Pilsen- Linĕ getraind worden
uit de AN-2 (“too old to be bad”), en voor de wedstrijd was een Heli (Airbus H125 B3e /
Eucureil ) geregeld.
Bij de training waren ook vele bekenden uit Duitsland, België en Polen. Daar Victor en Ton
gekozen hadden voor overnachting in een Hotel-Restaurant-Brouwerij in het plaatsje Dobrany,
was niet alleen de training gezellig maar ook de avonden in de Biergarten zeer aangenaam. De
volgende plaatjes zeggen meer……
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Wist u dat…….







het inderdaad druk gaat worden in september en oktober i.v.m. verplaatste wedstrijden.
Zie: http://www.pops-nl.nl/Over-ons/activiteitenkalender/
de wedstrijd POPS-NL is gecanceld. Hopelijk gaat het in 2021, en dan met enkele FS
onderdelen, wel lukken ………….
u in het weekend van 12 en 13 september toch kunt springen in Bodenfelde (bij Uslar) waar
dan de Deutsche Meisterschaft gecombineerd met de Deutschland Cup gehouden wordt. Ook in
het daaropvolgende weekend op 18 en 19 september kunt deelnemen aan de DC wedstrijd in
Varrelbusch. Deze wedstrijden op minder dan 3 tot 4 uur reisafstand van Nederland.
Zie: https://www.d-cup-ziel.de/
Pops Poland in het weekend van 18 en 19 september ook hun POPs wedstrijd in Jelenia Gora
organiseren.
een verslag van de training in Belluno en de Dolomiti Cup in SP nr. 3 wordt opgenomen.
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