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Er resten ons nog enkele evenementen voordat herfst en winter zich weer laten gelden. Helaas
waren de POPS-evenementen in Teuge en Jelenia Gora (Polen) geen springweer vergund door de
weergoden. De 3e Deutschland Cup wedstrijd bij Black Forest Skydive in Schwenningen, en de
NKP PA die mogelijk bij de ENPC gaat plaatsvinden blijven over om in de agenda te noteren.
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 29 t/m 31 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.
o alle deelnemers en aanhang die volgend jaar mee willen doen zich (opnieuw) moeten
inschrijven. Het formulier is te vinden onder de volgende link:

https://docs.google.com/forms/d/1VSS_9lqyRyoej7KMmib8JRPdYjmgPpPGQ9rKxwB5KY/
o
o

de link naar de World Event Meet Web Page: World POPS Meet | POPS UK
(wixsite.com) is.
de link naar het World Event Information Bulletin: World Event | Information

Bulletin is.
o de organisatie u vriendelijk verzoekt om bij vragen over dit evenement eerst bij
onze Nationale Top Pop te rade te gaan voordat u vragen per email richt aan:
parachutistsoverphortyuk@gmail.com




de POPS-NL wintertraining op de 3e zondag van de maand weer gehouden wordt in de maanden
oktober, november en december 2021. En in 2022 in de maanden januari, februari en maart.
o Aanvang zoals gebruikelijk om 10.00 uur en op de vrijdag voorafgaand aan de training
wordt beslist of de training doorgaat op basis van de meerdaagse verwachting van het
KNMI.
o Norm voor doorgaan van de training zoals afgelopen jaren; kans op zon 50% (of hoger),
neerslagkans 40% (of lager) en wind onder 4 Beaufort.
o 19 december 2021 binnen de wintertraining, met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid, gebruikt zal worden voor de lustrum/eindejaar-happening van POPSNL
de wedstrijddata van de World Parachute Series 2022 inmiddels bekend zijn; zie:
o
o

Parachute WORLD CUP Series (parawcs.com) of
activiteitenkalender (pops-nl.nl)
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Lief en Leed


Jarige POPS leden en donateurs in oktober en november 2021:
o
5 oktober
Raoul van Dorssen
o
7 oktober
Henk Timmer
o 16 oktober
Richard Meijer
o 31 oktober
Paul Gommers
o 3 november
Wim van Raalte
o 17 november
Koos Vriend
o 24 november
Jessica Kroon

Open POPS-NL wedstrijd 2021
Helaas werkte de minimale liftcapaciteit en de regeling van het NPCT met Hoogeveen in verband met de
50-mens poging beperkend op de uitvoering van ons evenement. Daardoor bleek ook het idee om de NKP
precisiespringen in onze POPS wedstrijd te integreren niet mogelijk.
Bovendien zorgde vanaf de vrijdagmiddag het weer, met een wolkendek dat constant te laag bleek, ervoor
dat er alleen hoopvol omhoog gekeken kon worden door de 13 deelnemers die zaterdagochtend
ingeschreven hadden.
De gezamenlijke maaltijd was weer prima geregeld in vliegveld-restaurant Take Off en er was voldoende
tijd om bij te kletsen bij camping Oegenbos.
Op zondagochtend om 12 uur werd besloten dat de wedstrijd ten einde was.
Voor foto’s (met dank aan Esther Lasschuijt) zie: Photogallery (pops-nl.nl)

21e MISTRZOSTWA P.O.P.S. POLSKA
Foto: Angelika Frölich

Ook de wedstrijd van de Poolse POPS in Jelenia Gora had met hetzelfde weertype te maken als de POPSNL wedstrijd in Teuge. Er werd niet gesprongen door de 6 teams die waren komen opdagen. Reden: te lage
bewolking.
Naar verluid wel feest doordat een van de Tsjechische POPS zijn 79e verjaardag vierde met een 50 liter
vaatje bier dat natuurlijk soldaat gemaakt werd boven op de berg in Jelenia Gora - Jezow Sudecki.
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