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Inmiddels is meer dan de helft van de wedstrijden in de Deutschland Cup (d-cup-ziel - Deutschland-Cup)

versprongen. De 4e en afsluitende wedstrijd wordt van 29 t/m 31 juli in Rothenburg ob der Tauber
versprongen. Denk aan de aanmeldingstermijn!
In mei zijn de training en de aansluitende Dolomiti Cup met deelname van diverse POPS-NL leden
in de teams POPS-Netherlands en New Connection versprongen, waarover meer verderop in deze
“Van de webmaster”.
Lief en Leed





Jarige POPS leden en donateurs in juli, augustus en september 2022:
o 5 juli
Peggy Liebregts
o 8 juli
Ronald van Rijn
o 17 juli
Frank Smit
o 20 juli
Frenk Smit
o 27 augustus
Hans Vos
o 2 september
Igor van Aperen
o 26 september
Koos Willemsen
Helaas bereikte ons het bericht dat de vrouw van Harry Torsing een herseninfarct heeft gehad. We
wensen Annie beterschap en Harry sterkte in de komende tijd.
We hebben Hans Vos door ziekte gemist in Belluno en Meissendorf en wensen hem beterschap en een
spoedig herstel.

Training en Dolomiti Cup in Belluno
De training begon een week later dan aanvankelijk gepland was door administratieve problemen met het
vliegtuig van de club. Voor de training werd daarom een Partenavia ingevlogen waaruit gesprongen werd
tot de helikopter arriveerde.
Er waren 8 leden van POPS-NL die aan de training deelnamen. Aan de wedstrijd deed het team POPS
Netherlands met versterking van Sigi Schmidt en Eddie Bischoff uit de BRD mee en het team New
Connection werd versterkt door Dave Tylcoat en Les Caroll uit het Verenigd Koninkrijk.
Tijdens de training was het zonnig weer met lastige thermische omstandigheden maar de wedstrijd werd
onder kille en natte omstandigheden gesprongen. De wedstrijd werd op zondag na 7 ronden beëindigd.
Uitslagen: belluno2022_7rounds_teams_html.pdf (parawcs.com)

belluno2022_absolute male athletes 7rounds_classification_html.pdf (parawcs.com)
2 juli 2022
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belluno2022_absolute female athletes_7rounds classification_html.pdf (parawcs.com)

De Partenavia

Sfeerbeeld training voor de Dolomiti Cup

De Eurocopter AS 350 B3 van Eli Friulia

Medewerkers Sky-Dive Belluno na prijsuitreiking

Meido
Dit jaar werd er na een onderbreking van drie jaar weer een gecombineerde wedstrijd in Meissendorf
georganiseerd. Men kon inschrijven voor de POPS wedstrijd, de 2e Deutschland Cup wedstrijd en de NordDeutsche Meisterschaft.
Er namen 7 leden van POPS-NL aan de POPS wedstrijd deel, al dan niet in combinatie met de 2e DC
wedstrijd.
Helaas konden de beide wedstrijden door overschrijding van de windlimieten, (op zaterdag werd zelfs
14m/sec. geregistreerd) niet volledig versprongen worden.
Voor uitslagen zie: d-cup-ziel - Meido Skydive

2 juli 2022
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Door de gastvrije en hartelijke ontvangst en de uitstekende verzorging met betrekking tot de
inwendige mens hebben de deelnemers zich toch uitstekend vermaakt. Het speenvarken bleek meer
dan voldoende op zaterdagavond en op zondag hebben velen zich nog aan een broodje speenvarken
tegoed gedaan.
De wedstrijd trok ook oud-springers die niet meer actief zijn, en door de weersomstandigheden
was er meer dan voldoende tijd om uitgebreid bij te kletsen.
Kortom het was goed weer, de nieuwe kist met de nieuwe turbine deed het fantastisch net als de
piloot en de enige minpuntjes waren de windsnelheden, de matige opkomst van slechts 25
deelnemers en het feit dat het “koningsnummer” van de POPS wedstrijd, de Hit&Rock niet is
versprongen.

De nieuwe kist van MEIDO

Diner en gezellig samenzijn
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Prijsuitreiking en afscheid Heiko
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DC Varrelbusch
De derde wedstrijd in de Deutschland Cup werd op 25 en 26 juni j.l. in Varrelbusch versprongen. De
opkomst was met 19 deelnemers weer net voldoende om de wedstrijd door te laten gaan. De gastvrije
ontvangst bij Skydive Varrelbusch was weer als vanouds en de verzorging met ontbijt, BBQ en de warme
maaltijd van de cateraar op zaterdagavond waren goed verzorgd.
Ook bij deze derde wedstrijd waren de weergoden ons niet ongunstig gestemd. De wind ging wel regelmatig
over de limiet en er waren nogal wat rejumps, maar op zaterdagavond hadden we toch 5 ronden
versprongen. Op zondag lukte het tussen 8 en 13 uur om de 6e ronde ook nog te verspringen.
Uitslagen: d-cup-ziel - Deutschland-Cup

Team:
Individueel:
Master:

Auswertung DCUP_2022_Varrelbusch.xlsm (homepage-baukasten-dateien.de)
Auswertung DCUP_2022_Varrelbusch.xlsm (homepage-baukasten-dateien.de)
Auswertung DCUP_2022_Varrelbusch.xlsm (homepage-baukasten-dateien.de)

De helpende handen die we niet kunnen missen.
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Categorie: Master

Categorie: Team

Wedstrijd POPS-NL / NKP 2022 bij Skydive Teuge

De POPS-NL wedstrijd wordt samen met de NKP bij Skydive Teuge gehouden.
De NKP is van 1 september t/m 4 september. POPS-NL is op zaterdag 3 september en zondag 4
september gepland. Als u aan beide evenementen wilt deelnemen dan gelden de alleen de
sprongen die op 3 en 4 september gemaakt worden voor de POPS wedstrijd.
In week 26 (laatste week juni en begin juli) krijgen de leden van POPS-NL een uitnodiging van het
secretariaat voor de wedstrijd POPS-NL 2022.
Aanmeldingen kunnen via het contactformulier op de website van POPS-NL (www.pops-nl.com)
of via het e-mailadres van het secretariaat (secretaryPOPSNL@outlook.com).
Aanmelden vóór 25 juli 2022 indien u een plaatsje op Camping Oegenbos wilt reserveren.
Deze deadline is er omdat door het bestuur op 10 plaatsen bij camping Oegenbos een optie is
genomen en het bestuur moet op 1 augustus 2022 aangeven hoeveel plaatsen de club definitief
wil hebben (dus let op: “you snooze, you lose!”).
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Wist u dat:








diverse POPS-NL leden een JOES (Jumpers Over Eighties) nummer hebben gekregen van de Duitse
POPS organisatie.
o de voorzitter van POPS-D, Volker Cornils deze in Meissendorf heeft uitgereikt.
o Viktor Spaan, Koos Verhaar en Harry Torsing nu een Amerikaans en een Duits JOES
nummer hebben.
o Heiko Ahrends als organisator van de wedstrijd MEIDO afscheid heeft genomen; er is nog
geen opvolger bekend die volgend jaar de wedstrijd gaat organiseren.
op 29 t/m 31 juli de 4e Deutschland Cup in Rothenburg ob der Tauber door Eddy Theisen wordt
georganiseerd.
u zich vóór 3 juli per email gemeld moet hebben bij de organisator van de wedstrijd in
Rothenburg ob der Tauber en vóór 10 juli het inschrijfgeld overgemaakt moet hebben indien u
deel wilt nemen. Zie: d-cup-ziel - Deutschland-Cupd-cup-ziel - Deutschland-Cup
de 15e World POPS Meet and Championships in Netheravon plaatsvindt.
o De data zijn: 19 t/m 26 augustus 2022.
o Meer info: https://popsuk.wixsite.com/skydiving
de POPS-NL wedstrijd 2022 op 3 en 4 september bij Skydive Teuge gehouden wordt.
Zie de activiteiten kalender voor de resterende wedstrijden in 2022:
o http://www.pops-nl.nl/Over-ons/activiteitenkalender/
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