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Van de Webmaster

2021-6

Alweer de laatste ”Van de Webmaster” van 2021. Het bestuur wenst iedereen alvast prettige
feestdagen.
Wist u dat:




de Algemene Ledenraad Vergadering van POPS-NL op 22 januari 2022 gehouden wordt bij
Chinees-Indisch restaurant Nieuw Peking, Rijksstraatweg 23, 7391 MH Twello. U ontvangt
natuurlijk nog een uitnodiging met de agenda en aanverwante stukken via de mail.
de wedstrijd in Meissendorf is verplaatst naar juni 2022. Exacte data worden nog bekend gemaakt.
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 tot en met maart 2022 gehouden wordt
in Teuge. 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.
19 december 2021 binnen de wintertraining gebruikt wordt voor de eindejaar-happening en tevens
6e lustrumviering van POPS-NL.
o de uitnodiging voor deze happening aan het eind van deze laatste nieuwsbrief is
toegevoegd.
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)
de training voor de Dolomiti Cup in 2022, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid,
gehouden wordt van 15 mei t/m 27 mei 2022 en de Dolomiti Cup op 28 en 29 mei 2022
plaats zal vinden. E.e.a. moet nog bevestigd worden op de site van ASD Paracadutismo
Belluno: Parachute WORLD CUP Series (parawcs.com)
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Lief en Leed
 Jarige POPS leden en donateurs in december 2021 en januari 2022:
o
1 december
Henk van der Meijde
o 23 december
Judith Mogendorf
o 23 december
Harry Torsing
o 25 december
Peter van den Dungen
o 11 januari
Basten Oudmaijer
o 19 januari
Hielke Bootsma



Hedwig Beirinckx heeft in oktober bij de laatste wedstrijd van de Deutschland Cup zijn knie
geblesseerd. Beterschap Hedwig.
16 november bereikte ons het bericht van Jürgen Barth dat Marta Straub overleden is.
Marta nam in oktober nog deel aan de DC in Villingen-Schwenningen met haar team Paradodendro.
Op de foto van de prijsuitreiking is ze de dame in het blauwe jack. Ze zal gemist worden, vooral door
haar teamleden van Paradodendro. Fly free Marta.

Deutschland Cup 2021 Villingen-Schwenningen
Op 9 en 10 oktober werd de laatste wedstrijd in de Deutschland Cup serie versprongen. In team Compaq en
Team Compaq Gold Sprongen enkele “legionairs” uit Nederland en België mee. De zaterdag begon met
veel wind en zo konden er maar 2 sprongen gemaakt worden. Helaas blesseerde Hedwig Beirickx, die in
Compaq Gold mee sprong, bij de eerste ronde zijn knie dusdanig dat hij voor de rest van de wedstrijd
uitgeschakeld was.
Zondag kon er, na een koud ontwaken op het berijpte veld, pas laat gestart worden door de nevel/grondmist,
maar er werden toch nog 4 sprongen gemaakt zodat de wedstrijd om 15.00 uur met 6 sprongen kon worden
afgesloten.
De prijzen voor de wedstrijd betrof een Zwitsers feestje: 1e plaats voor Paradondendro, 2e plaats voor
FACT+ en de 3e plaats voor CISM Suisse.
Het overall klassement over de drie wedstrijden in de DC 2021 was een feestje voor Compaq: 1e plaats
Compaq, 2e plaats FSV Eilenburg en de 3e plaats voor Compaq Gold.
Uitslagen op: D-Cup Gesamtwertung - 2021 (homepage-baukasten-dateien.de)
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Open Nationale Kampioenschap Precisiespringen bij de ENPC op 23 en 24 oktober
Hans Vos had met de ENPC geregeld dat op deze data het NKP Precisiespringen alsnog mogelijk was in
2021. Aan de NKP PA op 23 en 24 oktober namen 3 POPS-NL leden deel, waardoor het uiteindelijk aantal
deelnemers op 8 uitkwam.
Richard Meijer (POPS-NL lid) is de Nederlands Kampioen Precisiespringen 2021 en komt daarmee in het
illustere rijtje van Nederlandse kampioenen waarvan er één in het bijzonder genoemd moet worden: Hans
Vos.
Hij heeft gedaan waartoe de Sportcommissie van de KNVvL-afdeling Parachutespringen alsmede het NPCT
niet in staat waren, namelijk de reglementaire jaarlijkse organisatie van een NKP PA. Op deze wijze heeft
hij onze discipline alsnog het gezicht gegeven dat het verdient. Bedankt Hans en we hopen je nog op vele
wedstrijden tegen te komen met het AMpaD scoresysteem.
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Contributie 2022
U doet de penningmeester een groot plezier als u na 1 januari 2022 zo spoedig mogelijk de
jaarlijkse contributie ad. € 10,- overmaakt op naam van : PARACHUTIST OVER PHORTY
SOCIETY Nederland te Almere. IBAN: NL59INGB0000308970, onder vermelding van
“contributie 2022”
Wellicht ten overvloede: dit geldt (nog) niet voor hen die in 2021 lid zijn geworden. Contributie
voor twee jaar is inbegrepen bij de inschrijvingskosten.

Wintertraining en Eindejaarssprong 19 december 2021,
tevens 6e lustrum POPS NL
Datum:

19-12-2021

Locatie:

Kraaienjagersweg 22, 7341 PT, Beemte Broekland.
N 52015’05.52”

E 6001’11.67”

Springers en aanhang van harte welkom op de borrel in het tuinhuis
Programma:

Als gebruikelijk bij wintertraining
Eindejaarssprong: 13.00 uur (weather permitting!).
Deelnemers springklaar om 12.00 op Teuge; sprong gepland om 13.00; aanhang dus met
koffie in het tuinhuis.
Eindejaarsborrel in tuinhuis:
Aansluitend aan landing. Indien sprong niet kan doorgaan vanaf 13.00 uur.

Opgeven voor Sprong en Borrel:



vóór 10 december 2021
bij Ton de Kuijer: tdekuijer@trinedmail.nl / 0486-473044 / mob. 06-44138194
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