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Wedstrijden


Peiting (BRD)
Er heeft een POPS-NL team deelgenomen aan deze 3e wedstrijd van de World Cup Series.
Het team eindigde op de 16e plaats (van de 23 deelnemende teams). Voor meer info over de
wedstrijd(serie) en de uitslagen:
o http://www.bavaria-fallschirmsport.de/
o Uitslagen op bovenstaande site onder: Parachute World Cup Series - Results



Belluno (Italië)
Ook in Belluno was POPS Netherlands weer een van de 43 teams die aan de 4e wedstrijd
van de World Cup Series deelnamen. We eindigden op de 32e plaats. Niet verwonderlijk als
je ziet dat zeer veel springers van wereldniveau aan deze wedstrijd(en) deelnemen.
De organiserende club weet al jaren een evenement op poten te zetten waar menig FAI
categorie I evenement een voorbeeld aan kan nemen. Helaas is dat blijkbaar nog niet tot de
FAI doorgedrongen.
Voor de (team) uitslagen van de wedstrijd:
http://www.parawcs.com/belluno/sites/default/files/file/2017/WORLD%20CUP%202017/
WC%20Final%202017/belluno2017_teams%20finale.pdf



Thalgau
Ook bij de 5e wedstrijd van de World Cup Series kwam het team POPS Netherlands aan de
start.
Voor de uitslagen: http://hsv-redbull.at/2017/05/17/world-cup-series-2017-thalgau/
Voor reportages en foto’s van de lokale zenders :
http://tvthek.orf.at/profile/Salzburg-heute/70019/Salzburg-heute/13945129/Fallschirm-Elite-inThalgau/14127783
http://www.salzburg-cityguide.at/de/news/detail/backflash/fallschirmweltcup-thalgau2017_208825
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Wedstrijden waar leden van POPS-NL acte de préséance hebben gegeven sinds juni:
o Coupe de Maarseveen
Helaas geen uitslagen van deze wedstrijd op de website van de vereniging of op
parachute.nl.
o NKP te Texel
Ook van de NKP helaas geen resultaten op de parachute.nl en de website van Texel.
o Deutsche Meisterschaft en Deutschland Cup in Neustadt-Glewe (B.R.D.)
Hier heeft Ton de Kuijer, als legionair in het Duitse team Compaq, deelgenomen en
is in de Deutschlandcup voor de tweede maal als 2e geëindigd in de categorie
Master over de 4 wedstrijden van de Deutschlandcup.
Meer info op: http://www.d-cup-ziel.de en
http://www.d-cup-ziel.de/D_Cup-Gesamtwertungen.htm
o 9th FAI EUROPEAN CHAMPIONSHIP – Podgorica, Montenegro
Hier heeft Frenk Smit deelgenomen voor Nederland.
Uitslagen en meer info:
http://ipc-wcresults.org.uk/Montenegro_2017/Male_Ind_Accy.html

POPS-NL Hoogeveen (30 sep-1 okt)




Ingelaste bijzondere ALV op de vrijdagavond voor de wedstrijd (290917).
Agendapunten zullen zijn:
o Contributie 2018
o Inschrijfgeld nieuwe leden
o Rondvraag
Het bestuur wil de gezelligheidsfactor met gebak bij de koffie behouden maar het budget
voor de wedstrijd komt steeds meer onder druk te staan. Daarom wordt dit jaar het verzoek
gedaan bij de uitnodiging om zelf iets lekkers mee te nemen voor bij de koffie en bij Judith
Mogendorff te melden wat voor lekkers men meeneemt zodat zij e.e.a. kan coördineren.

POPS World meet Nagambie (Australië) 19-04-2018 t/m 28-4-2018
Hoewel het nog erg ver weg lijkt wordt het tijd om spijkers met koppen te slaan voor degenen die
naar dit evenement toe willen gaan. Meer info op http://www.popsworldmeet.com/ en
https://www.skydivenagambie.com/
Tot op heden zijn er 3 leden waarvan bekend is dat ze willen gaan of inmiddels al geboekt hebben:
Victor Spaan, Bram Lasschuijt en Ton de Kuijer.
Ongetwijfeld zullen er tijdens de wedstrijd in Hoogeveen afspraken gemaakt worden over de
Nederlandse afvaardiging naar Nagambie, dus neem contact op met het bestuur of een van de 3
genoemde leden als je naar Nagambie wilt gaan.
14 september 2017
Website: www.pops-nl.com of www.pops-nl.nl

