POPS Nederland
Webmaster POPS-NL
Ton de Kuijer

Van de Webmaster

2022-4

We zijn aan het staartje van het wedstrijdseizoen begonnen.
Inmiddels is de Deutschland Cup (d-cup-ziel - Deutschland-Cup) versprongen.

Voor de resultaten zie: d-cup-ziel - Gesamtwertungen 2022 .
Over de D-Cup Rothenburg, de WPC series Belluno, de WPC series Thalgau en de wedstrijd
POPS-NL 2022 te Teuge kunt u verderop in deze “Van de webmaster” meer lezen.
Lief en Leed


Jarige POPS leden en donateurs in oktober, november en december 2022:
o 5 oktober
Raoul van Dorssen
o 7 oktober
Henk Willemsen
o 31 oktober
Paul Gommers
o 3 november
Wim van Raalte
o 17 november
Koos Vriend
o 24 november
Jessica Kroon
o 1 december
Henk van der Meijde
o 23 december
Judith Mogendorff
o 25 december
Peter van den Dungen

Deutschland Cup Rothenburg ob der Tauber
Op 30 en 31 juli werd de laatste wedstrijd in de DC versprongen. DE wedstrijd was door Eddy Theisen
georganiseerd bij Skydive Rothenburg. De club beschikt over twee Cessna’s 182 die samen de zes (4-mens
teams) naar boven brachten. Aan de wedstrijd namen 3 leden van POPS-NL deel in team Compaq en team
Eilenburg. Raoul van Dorssen behaalde bij de Heren de 1e plaats!
Voor foto’s: d-cup-ziel - Gesamtwertungen 2022
Voor uitslagen:




2022 D-Cup Gesamtwertung nach Rothenburg.xlsm (homepage-baukasten-dateien.de)
2022 D-Cup Gesamtwertung nach Rothenburg.xlsm (homepage-baukasten-dateien.de)
2022 D-Cup Gesamtwertung nach Rothenburg.xlsm (homepage-baukasten-dateien.de)
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WPCS in Belluno
De training begon later omdat de administratieve problemen met het vliegtuig van de club nog niet opgelost
bleken te zijn. Vanaf maandag 8 augustus kon er getraind worden uit de helikopter. Er waren 4 leden van
POPS-NL die aan de training en wedstrijd deelnamen. Helaas in verschillende teams en zoals bekend:
“United we stand, divided we fall”.
Doordat POPS-NL Bram Lasschuijt door een (sport)blessure uitviel en Henk van der Meijde met zware
autopech in Zuid-Duitsland per ‘autoambulanz’ naar Wageningen werd teruggebracht en Belluno niet
haalde, werd door de drie overgebleven leden van POPS-NL besloten zich bij andere teams aan te sluiten of
de wedstrijd vanaf de zijlijn te volgen. Jo Ruben vond nog een plaats bij New Connection (USA) en Ton de
Kuijer sprong mee bij Fallschirmsport Kärnten (Aut). Siegbert Schmidt besloot deze wedstrijd dan maar
vanaf de zijlijn mee te maken.
Voor uitslagen: PARAWCS_2022_BELLUNO_TEAMS_001.pdf
WPCS in Thalgau
Bij de WPCS Thalgau deed een lid van POPS-NL mee in het team Compaq. De wedstrijd was zoals
gewoonlijk strak georganiseerd met een uitgebreid programma voor het publiek:



Vrijdag : vliegshow van de Flying Bulls boven Thalgau en de openingsceremonie met intocht van
de deelnemende naties en ‘s-avonds feest op het dorpsplein.
Zaterdag : demonstraties van de brandweer en de honden van de militaire politie en een Static-show
van 3 helikopters, die ’s-middags werden ingevlogen en ‘s-avonds de ‘Flieger-party’ op het
dorpsplein.

De wedstrijd kon door de weersomstandigheden niet worden afgesprongen en werd na de 6e ronde op
zondag afgebroken.
Voor uitslagen : Ergebnis6th.pdf (eco-soft.at)

POPS-NL Teuge
Er waren toch nog 8 deelnemers gekomen en de weergoden waren ons dit jaar gunstiger gezind dan in 2021.
Op zaterdag werden er 3 PA sprongen en 1 Hit&Rock sprong gemaakt en op zondag werden de twee nog
resterende wedstrijdsprongen relatief vlot gemaakt. De maaltijd op zaterdagavond was prima verzorgd en er
was voor iedereen meer dan voldoende keus.
Voor uitslagen: uitslagen (pops-nl.nl)

Voor foto’s: Photogallery (pops-nl.nl)
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Wist u dat:




de Wintertraining 2022 / 2023 weer gepland is en op de volgende data plaatsvindt:
o 16 oktober 2022, 20 november 2022, 18 december 2022 bij het NPCT.
o 15 januari 2023, 19 februari 2023 en 19 maart 2023 bij het NPCT.
o Alle data natuurlijk "corona permitting" en afhankelijk van de openingstijden van het
NPCT.
o De aanvang training 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 Frenk Smit zich bereid heeft verklaart om de coördinatie op zich te nemen voor de
trainingen van november 2022 en februari en maart 2023, in verband met de afwezigheid
van Ton de Kuijer.
Zie de activiteiten kalender voor de resterende wedstrijden in 2022:
o http://www.pops-nl.nl/Over-ons/activiteitenkalender/
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