POPS Nederland
Webmaster POPS-NL
Ton de Kuijer

Van de Webmaster

2020-6

Om maar met het volgende cliché in huis te vallen: Het blijven onzekere tijden!
Door de laatste landelijke maatregelen en de update van 14 oktober van het KNVvL Covid 19
protocol (https://drive.google.com/file/d/1TXbxQYQ_RObeVqFFf7rgpJCSkRA9th41/view ) zijn
er praktisch geen activiteiten mogelijk.
Zo is het Nationaal Para Centrum Teuge de komende tijd gesloten. Zie voor meer informatie en
updates: https://www.skydiveteuge.com/
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/
Lief en Leed



Jarige POPS leden en donateurs in november en december 2020:
o 3 november
Wim van Raalte
o 17 november
Koos Vriend
o 24 november
Jessica Kroon
o 1 december
Henk van der Meijde
o 23 december
Harry Torsing
o 23 december
Judith Mogendorff
o 25 december
Peter van den Dungen

Deutschland Cup en Belluno Trophy
 Door het uitvallen van de DC Meissendorf wegens schade aan het vliegtuig bleven slechts 3
wedstrijden over in de Deutschland Cup: Bodenfelde (aan de Weser in de buurt van
Göttingen), Varrelbusch (bij Cloppenburg) en Lahr (bij Freiburg).
o Uitslagen Overall: https://www.d-cup-ziel.de/D_Cup-Gesamtwertungen.htm
o Impressies van de prijsuitreiking in Lahr:
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De Belluno Trophy (van 9 t/m 11 oktober) is met verscherpte corona-maatregelen volledig
afgesprongen en de trainingsweek vooraf is ook doorgegaan.
Er hebben 18 teams deelgenomen. Voor uitslagen zie:
http://www.parawcs.com/belluno/sites/default/files/file/2020/WC/WC_8%20manche/belluno2020_
teams_html.pdf
Wist u dat…….




de 1e POPS Wintertraining van 25 oktober niet heeft plaatsgevonden.
het onzeker is of de training van 15 november kan doorgaan.
dat er wel informeel wordt nagedacht of een Eindejaars Social / Eindejaarssprong op
20 december mogelijk is, met als mogelijke uitwijkdatum 27 december.
 u de penningmeester een groot plezier doet als u na 1 januari 2021 z.s.m. de jaarlijkse contributie
overmaakt op naam van : PARACHUTIST OVER PHORTY SOCIETY Nederland te Almere.
IBAN: NL59INGB0000308970, onder vermelding van “contributie 2021” .
 dat we hopen dat iedereen gezond blijft.
 de sociale contacten in de komende tijd vooral digitaal zullen zijn.
 er in dit verband een nieuw product op de markt is.
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