POPS Nederland
Secretariaat:
Astrid Smit – van der Velden
Contrabasweg 116
1312 WR Almere

Tel: +31 (0)6 15823600
e-mail: secretarypopsnl@outlook.com

Almere, 29 juni 2022

PARACHUTISTS OVER PHORTY SOCIETY HOLLAND
Wedstrijd: Open POPS-NL 2022
Datum: 2 september (training)*, 3 en 4 september 2022
Organisatie: Paracentrum Teuge / POPS-NL
Locatie: Vliegveld Teuge Vliegtuig: C-208
*Trainingsmogelijkheid op 2 september vanaf 12.00 uur.
NB De NKP staat gepland op 1 t/m 4 september, daarom bestaat de kans dat er slechts gelegenheid is om
één trainingssprong te maken op 2 september.
Inschrijving: Vanaf nú!
Via contactformulier op de website. http://www.pops-nl.com/Activiteiten/Wedstrijd-POPS-NL/
Briefing: 3 september 2022 om 8.30 uur.
Kamperen
Op mini camping ’t Oegenbos: bij inschrijving vóór 25 juli 2022 twee nachten* voor € 28,50 p.p. via
POPS-NL website (duidelijk aangeven bij het aanmelden via het contactformulier).
http://www.pops-nl.com/Activiteiten/Wedstrijd-POPS-NL/
* Éen nacht is voor rekening van POPS-NL.
Twee nachten houdt in: 2 september aankomst, 4 september vertrek, op 4 september dien je de
campingplek uiterlijk om 12.00 uur te verlaten, parkeren kan dan nog wel op het aangrenzende
parkeerterrein maar níet met caravan en/of camper.
Indien je op 4 september ná 12.00 uur nog gebruik willen maken van je campingplaats geldt dit als een
nieuwe ‘nacht’. Je kunt dan óók blijven tot uiterlijk maandag 5 september 12.00 uur. Deze nacht is echter
wel voor eigen rekening.

Geef s.v.p. bij reservering duidelijk aan of je 2 nachten of 3 nachten wenst te reserveren.

Inschrijvingen ná 25 juli 2022: eventueel zelf kampeerplaats regelen op Camping ‘t Oegenbos tegen het
geldende tarief van de camping. (http://www.oegenbos.nl)
Wedstrijd
5 precisiesprongen +1 Hit & Rock.
 Maximaal aantal deelnemers voor deze wedstrijd: 18 deelnemers
Wedstrijdgeld
5 precisiesprongen + Hit & Rock: € 165,00 incl. maaltijd zaterdagavond.
Rejumps voor eigen rekening € 18,00; vooraf te voldoen.
Extra maaltijdbon € 25,00.
NB: De POPS-NL Wedstrijd is in de NKP geïntegreerd. POPS-deelnemers die ook willen deelnemen aan de
NKP moeten voor beide inschrijfgeld en sprongkosten betalen. Alleen de NKP-sprongen in het weekend
kunnen voor beide wedstrijden tellen waardoor restitutie van het geld voor de POPS-NL sprongen kan
plaatsvinden.
Prijsuitreiking op 4 september zo snel mogelijk na het einde van de wedstrijd, uiterlijk 15.00 uur.
Gezamenlijk eten op zaterdagavond; wordt nog geregeld, waarschijnlijk buffet bij restaurant Take Off.
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