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Lief en Leed


Jarige POPS leden en donateurs in september en oktober 2021:
o
2 september
Igor van Aperen
o 26 september
Koos Willemsen
o
5 oktober
Raoul van Dorssen
o
7 oktober
Henk Timmer
o 16 oktober
Richard Meijer
o 31 oktober
Paul Gommers

Wist u dat:





de wedstrijd in Meissendorf (4 t/m 6 juni 2021) in verband met Covid gecanceld is voor 2021.
De wedstrijd is verplaatst naar juni 2022. Exacte data worden t.z.t. bekend gemaakt.
de WPC Wedstrijd in Duitsland (Zweibrücken) dit jaar niet doorgaat. De wedstrijd is verplaatst
naar 22 t/m 24 juli 2022.
de 15e World POPS Meet and Championships is doorgeschoven naar 2022 en ook verplaatst is
naar Netheravon, Wiltshire, United Kingdom. (Netheravon Airfield, Army Parachute Association)
o de nieuwe data zijn: 19 augustus 2022 – 26 augustus 2022.
de POPS-NL wedstrijd op 11 en 12 september 2021 gepland is en dat de afspraken met NPCT en
camping ‘t Oegenbos gemaakt zijn.
o het bestuur na een verzoek van de Sportcommissie van de KNVvL heeft besloten dat de
NKP PA geïntegreerd in de POPS-NL wedstrijd gehouden kan worden, maar dat dit
gezien de beperkte liftcapaciteit van het NPCT niet kan doorgaan.
o de POPS-NL wedstrijd wel doorgaat, maar dat door de beperkte liftcapaciteit het aantal
deelnemers op 18 is gelimiteerd en dat de inschrijving gesloten is.
o de “hoge” onderdelen in het programma (speedstar en eventueel FS) naar 2022 zijn
doorgeschoven.

WPC Belluno 2021
POPS-NL bracht ruim anderhalve week in het als altijd gastvrije Belluno door. Er werd door Jo
Ruben, Henk van der Meijde, Ton de Kuijer , gastspringer Sigi Schmidt en Bram Lasschuijt,
getraind voor de WCS tot familieomstandigheden de terugkeer van Ton de Kuijer noodzakelijk
maakten. René Grit leek een oplossing, maar hij had zich reeds vastgelegd in een internationaal
team. Italiaan Silvio di Piero bracht uitkomst en zo kon POPS-NL (+) de wedstrijd in.
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Er waren in verband met afzeggingen van enkele teams, die naar de WK in de Oeral wilden,
‘slechts’ 42 teams aan de start. POPS-NL eindigde als 37e.
Als altijd werd er vlot gesprongen en slechts de laatste bui verstoorde het verloop: op 10 teams na
werden alle 8 sprongen gemaakt.
Uitslag dus geldig over 7 sprongen, resultaten via parawcs.com/belluno
Opvallend? Van de 210 deelnemers behoorde exact de helft tot de categorie “masters”; bij de
top-drie teams zat geen enkele master, die bestonden uit 14 senioren en 1 junior! Een goede
ontwikkeling.

Bram Lasschuijt

Foto: Corrado Marchet

DC Varrelbusch
Onder de 25 deelnemers aan de Deutschland Cup Varrelbusch waren ook 5 leden van POPS-NL
vertegenwoordigd in de teams Euro Connection (Bram Lasschuijt, Jo Ruben en Paul Gommers) en
Compaq (Raoul van Dorssen en Ton de Kuijer). De organisatie was in handen van Rolf Krämer en
de altijd zeer gastvrije Bernhard Rutholl-Siemer van Skydive Varrelbusch.
Donderdagmiddag werd het clubhuis geopend en was er stroom en toegang tot toiletten en
douches.
Er werd spaarzaam gebruik gemaakt van de mogelijkheid om trainingssprongen te maken door de
wind die regelmatig over de 8 m/sec. ging. ’s-Avonds was een prima BBQ voor € 7,- p.p. geregeld
en omdat de windverwachting voor de zaterdag ook wind boven de limiet (7 m/sec.) aangaf werd
besloten dat er om 07.00 uur begonnen zou worden.
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‘s-Zaterdags lukte het om 2 ronden te verspringen en daarna werd stand-down gegeven. Omdat de
windverwachting na 19.00 uur binnen de limieten was werd de cateraar om 17.30 uur besteld en
kon iedereen “Al Fresco” van een uitstekend verzorgde maaltijd genieten. Van 19.30 uur tot 21.30
lukte het, op 1 team na, de 5e ronde te verspringen. Ondanks dat er op zondag weer om 07.00
gestart zou worden was het nog lang gezellig bij Fallschirmsportgruppe Wildeshausen e.V..
Zondag werd er pas om 07.30 gestart i.v.m. het wolkendek en om 12.15 uur was de wedstrijd
versprongen.
Opvallend?? : in het Duitse team Compacq zijn (sinds 2019) Belgische en Nederlandse springers
opgenomen die meedoen aan de Deutschland Cup wedstrijden. Waarschijnlijk omdat er geen of
weinig PA-wedstrijden meer in Nederland en België georganiseerd worden.



Uitslagen op: d-cup-ziel - Ergebnisse Varrelbusch 2021 .
Voor een sfeerimpressie zie de foto’s van de prijsuitreiking
(met dank aan Paul Gommers en Eddy Theissen voor de foto’s).

Scheidsrechtersgroep v.l.n.r.
Angelika Fröhlich, Erik Tomczak, Bärbel Schmidt
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Winnaars Groepsprecisie, v.l.n.r.
Team Compaq, Paratec-Factory-team, FSV Eilenburg

Winaars categorie Junioren,v.l.n.r.
Samuel Wallrath, Mathias Demmler, Aaron Dulisch

WPC Thalgau
Twee leden van POPS-NL, versterkt door Siegbert Schmidt en aangevuld met de Oostenrijkse
springers Torald Egger en Konrad Heinz vormden het Team POPS-NL International bij de
Weltcup fallschirm-zielspringen in Thalgau van 27 augustus tot 29 augustus.
De Covid-19 maatregelen dicteerden dit jaar dat de kampeerweide een “parc-fermé” was; alleen als
men kon aantonen dat men gevaccineerd was, of een negatieve test niet ouder dan 2 dagen kon
laten zien, of kon aantonen genezen te zijn van een besmetting door Covid-19 kon men binnen.
Dit gold natuurlijk ook voor het publiek dat het evenement wilde bezoeken. Een boel extra
organisatie dus voor de gemeente Thalgau en Heeres Sport Verein Red Bull.
Helaas werkte de weergoden niet mee, het was een regenachtig, nat weekend met veel stand-downs
en stand-by’s, maar het lukte toch om 6 van de 8 rondes te verspringen. Een geldige wedstrijd over
6 sprongen dus.
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Vermeldenswaardig is ook de airshow die op vrijdagavond door de Flying Bulls gegeven werd met
de Alpha-jet, de Corsair en een Cobra gevechtshelikopter die in Hangar 7 op de Luchthaven van
Salzburg van dichtbij te aanschouwen zijn. Uitslagen: PWCS Thalgau 2021 | HSV Red Bull
Salzburg (hsv-redbull.at)

Lauxfoto

Team POPS-NL Int., v.l.n.r.

Lauxfoto
Openingsceremonie op de Marktplatz van Thalgau

Lauxfoto

Heli Austria

Lauxfoto
Flying Bulls demo

Met gemengde gevoelens werd de terugreis op zondagmiddag aangevangen nadat alle voertuigen
uit de kampeerweide gesleept waren door een trekker omdat na alle gevallen nattigheid, zelfstandig
wegrijden alleen mogelijk bleek voor 4-wiel aangedreven voertuigen met terreinbanden.
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