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Instructiebevoegdheid Bram Lasschuijt
Na meer dan twee jaar is het slepende, niet-veiligheid gerelateerde geschil, dat een van onze
instructeurs met de KNVvL had ,uit de wereld.
Mede door het optreden van de voorzitter AB, na een gesprek met Bram Lasschuijt, heeft Bram in
een “Proeve van Bekwaamheid” bij twee examinatoren (die in brandweertermen, gelukkig wel
“met hun poten in het bluswater staan”) laten zien, dat hij nog volledig “current” is.
Saillant detail (pas onlangs bekend geworden) achteraf is , dat de KNVvL de
aanbevelingen/bindende adviezen van een ‘zware’ commissie ingesteld door de Vz-Hoofdbestuur
blijkbaar naast zich neer heeft gelegd, want anders was deze bevoegdheid al begin 2016 weer
geactiveerd geweest, cfm. het ‘bindende advies’ van genoemde commissie.
Een erg vreemde gang van zaken, waar bij de KNVvL zeker intern maar eens goed over moet
worden gesproken want volgens Loesje (20-04-2017): “Let op. Wat in de doofpot zit, kookt
gewoon verder”.

Contributie 2017
Er zijn nog enkele leden die hun contributie voor 2017 nog niet hebben betaald.
Huishoudelijk Reglement besluit ALV 1 maart 1997 : Een lid wordt onder andere geacht niet aan
zijn verplichtingen jegens de vereniging te hebben voldaan, indien de contributie over het lopende
jaar niet binnen 6 maanden na aanvang dat jaar is voldaan. (Aanvulling op Statuten art. 7-1c)
Vergeet niet uw contributie ( € 11,- ) over 2017 vóór 1 juli 2017 over te maken !
PARACHUTIST OVER PHORTY SOCIETY Nederland te Almere.
IBAN: NL59INGB0000308970. Info: penningmeester-popsnl@outlook.com
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Training Belluno 2017
Dit jaar was het de elfde maal dat POPS-NL haar voorjaarstraining voorafgaand aan de Dolomiti
Cup in Belluno hield. Dit jaar kon weer een prettige kortingsregeling voor de leden geregeld
worden omdat geen vreemde instructeur ingehuurd hoefde te worden omdat Bram Lasschuijt zijn
instructiebevoegdheid weer heeft.
Het was wat frisser dit keer, maar er waren weer voldoende buitenlandse zusterverenigingen die
aan de training deelnamen.
In de eerste week was er voldoende bezetting om relaxed 5 tot 6 sprongen per dag te maken.
In de tweede week kwamen er nog teams uit Denemarken, Polen, Italië en natuurlijk het
Nederlands Militair team bij. Er was toen ook een tweede Cessna 206 zodat er voldoende
liftcapaciteit was. Helaas werkte het weer niet echt mee waardoor er niet op alle dagen gesprongen
kon worden.
Toch zijn er in de trainingsweken ruim1400 sprongen uit de Cessna’s gemaakt.
Dat kon natuurlijk niet op tegen de Helicopter die voor de Dolomiti Cup was ingehuurd: meer dan
765 sprongen op de zaterdag uit de I-DYLL van Eli Friuli.
Natuurlijk was er genoeg te doen in de omgeving voor de niet-springende aanhang en er waren
voldoende “social events” : Erika Franz vierde haar 6000e sprong, de Oostenrijkse POPS kwamen
met een Bretteljause en bier om hun komst te vieren, Victor Spaan vierde zijn 76e verjaardag en
natuurlijk werd er minimaal zelf gekookt door alle eetgelegenheden in de nabijheid.
Ook het Koningsdagdiner bij Roberto ging niet ongemerkt voorbij: Op initiatief van de Zwitsers
kreeg Bram Lasschuijt een “Memorial shirt” met de namen en beste wensen van de deelnemers aan
de training.
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Onze nieuwe POPS leden uit het militaire team, Charlotte Simoons en Mark Verstappen zullen
zeker hun eerste helicoptersprongen in de bergen niet vergeten, alsmede het winnen van de
Limoncello prijs bij het wedstrijddiner.
Voor de uitslagen van Dolomiticup:
http://www.parawcs.com/belluno/sites/default/files/file/2017/Dolomiti%20Cup/Microsoft%20Edge
.pdf
Voor meer foto’s van de Training & Dolomiticup 2017:
http://www.pops-nl.nl/Activiteiten/Photogallery/
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