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We hebben allemaal aan den lijve ondervonden wat het fenomeen “lock-down” en het fenomeen
“avondklok” concreet inhoud.
Dus geen wintertraining in de laatste maanden van 2020 en ook de bijna traditionele
eindejaarsprong ging niet door. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gaat de
wintertraining van maart 2021 ook niet door dankzij de gevolgen van mutanten zoals “de Engelse
Variant”.
De data van een deel van de wedstrijden in 2021 zijn nu bekend; zie wedstrijdkalender op:
http://www.pops-nl.com/Over-ons/activiteitenkalender/ .
Helaas worden wedstrijden door coronaperikelen nog steeds doorgeschoven naar de toekomst of
gecanceld; de activiteitenkalender blijft dus aan veranderingen onderhevig.

Lief en Leed




Jarige POPS leden en donateurs in maart en april 2021:
o 13 maart
Henny Wiggers
o 17 maart
René Grit
o 23 maart
Koos Verhaar
o 28 maart
Rene Prins

o 5 april
Jan Brunt
o 7 april
Ton de Kuijer
o 15 april
Babs van Gerven
o 21 april
Victor Spaan
Onze voorzitter is door een hersteloperatie aan zijn heup tijdelijk ‘buiten gevecht’ gesteld, maar
hij hoopt op spoedig herstel. Beterschap gewenst Victor!

Contributie 2021
U doet de penningmeester een groot plezier als u na 1 januari 2021 z.s.m. de jaarlijkse contributie
ad. € 10,- overmaakt op naam van : PARACHUTIST OVER PHORTY SOCIETY Nederland te
Almere. IBAN: NL59INGB0000308970, onder vermelding van “contributie 2021”
Wellicht ten overvloede: dit geldt (nog) niet voor degene die in 2020 lid is geworden. Contributie
voor twee jaar is inbegrepen bij de inschrijvingskosten.
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de ALV van POPS-NL i.v.m. de corona-maatregelen voorlopig gepland is op zaterdag 1 mei 2021.
o het bestuur uiterlijk op 1 april 2021 beslist over het doorgaan en of de vergadering
eventueel digitaal te houden is als i.v.m. de corona-maatregelen een vergadering met
fysieke aanwezigheid dan niet mogelijk is.
o de plaats van samenkomst bij een fysieke vergadering ook uiterlijk 1 april 2021 bekend
gemaakt wordt.
de website www.pops-nl.com in nieuwe stijl nu al 6 jaar “in de lucht” is, vanaf 2015.
o in die 6 jaar de website (stand van 1 februari 2021) 100.389 maal bezocht is.
o In 2020 de website 17450 maal bezocht werd, dat is dus gemiddeld 1454 maal per maand in
het afgelopen jaar.
o Het gemiddelde per maand, in de periode van 2015 tot 2019, 1251 bezoekers was.
in de eerste week van april beslist wordt of de training in Belluno en de Dolomiti Cup doorgaan.
o Dat er dan een nieuwe motor in de I-IPAJ (de clubkist van Belluno) gemonteerd is.
o Dat na de WPC Wedstrijd in Duitsland (Tannheim / Peiting ??) het mogelijk wordt om
meteen door te rijden naar Belluno, waar het waarschijnlijk mogelijk is om tot de WPC
Belluno te trainen.
het nog spannend gaat worden voor de wedstijden in april en mei 2021 want in de app van
Buitenlandse Zaken is het grootste deel van Europa nog oranje gekleurd. Echte chauvinisten zullen
denken: prima! De realiteit in dit geval is echter dat alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan en
we dus de wedstrijden van enige betekenis in onze discipline, die alleen nog in het buitenland
plaatsvinden, niet kunnen bezoeken indien de situatie niet wezenlijk anders wordt.
Op 9-2-2021 bekend is gemaakt dat België tot 1 april 2021 alleen noodzakelijke reizen toestaat.
de PA training in Hohenems (Oostenrijk, net over de Duitse grens), die in april zou plaatsvinden,
niet doorgaat. Erica Franz stuurde op 7 februari het treurige bericht dat de kist na onderhoud in
België op de thuisvlucht is neergestort.
de Lock down en de avondklok in ons land voorlopig tot 2 maart van kracht zijn.
de wintertrainingen van POPS-NL i.v.m. de coronamaatregelen voorlopig niet doorgaan.
veel leden hopen zo snel mogelijk de uitnodiging voor vaccinatie te mogen ontvangen.
het hebben van geduld, hoop en volharding tot aanbeveling strekt.
de POPS-NL wedstrijd voorlopig op 11 en 12 september 2021 gepland is.
o behalve het vertrouwde programma van PA en Hit&Rock gewerkt is aan een programma
met hoge onderdelen als “speedstar” en FS-4 scramble.
de 15e World POPS Meet and Championships in Dunkeswell, United Kingdom is
doorgeschoven naar 2022.
o De nieuwe data zijn: 21 juli 2022 – 31 juli 2022.
o Meer info: https://popsuk.wixsite.com/skydiving
Het grootste deel van de wedstrijden in 2021 bekend is, maar dat er steeds aanpassingen zijn.
Zie: http://www.pops-nl.nl/Over-ons/activiteitenkalender/
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