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Wedstrijden
POPS-NL Hoogeveen


Ingelaste bijzondere ALV op de vrijdagavond voor de wedstrijd (290917).
o Het voorstel van het bestuur om de contributie voor 2018 naar € 10,- te brengen
werd bij acclamatie aangenomen.
o Het voorstel van het bestuur om de voorwaarden te wijzigen voor het inschrijfgeld
voor nieuwe leden (dat € 25,- blijft) is ook bij acclamatie aangenomen.
Het nieuwe lid is voor dit bedrag 2 jaar lang lid en de administratieve kosten voor
de club zitten ook in het bedrag van € 25,- verwerkt.
o In de rondvraag meldde Koos Verhaar dat Hoogeveen op 6 t/m 8 september 2018
een PA wedstrijd (Classic Accuracy en Accuracy voor High Perfomance Canopies
(Sport Accuracy?)) wil organiseren.
De wedstrijd zal “De Slag om Schoonhoven” heten naar een Recreatieplas vlak bij
Hoogeveen. Er was in principe wel belangstelling voor het evenement, maar men
wil wel eerst meer info over het evenement zelf en men wilde nog even wachten om
zich op te geven totdat de definitieve data van buitenlandse wedstrijden voor 2018
bekend zijn.



Open POPS-NL wedstrijd.
Omdat het kussen van de KNVvL kapot is hebben we het demokussen van de Nederlandse
CISM ploeg mogen gebruiken. Niet alleen stelde militaire ploeg het kussen onbaatzuchtig
ter beschikking, maar zij nam ook nog met een 4 man sterke afvaardiging aan onze
wedstrijd deel.
Het AMD van Ampad werd gebruikt i.p.v. de KNVvL apparatuur omdat Hans Vos zijn
apparatuur en zichzelf al even onbaatzuchtig ter beschikking had gesteld.
De wedstrijd ging van start met 20 deelnemers uit Nederland, België en Duitsland. Meer
deelnemers dan de NKP 2017, als FAI categorie I event, had. Het aantal deelnemers van de
NKP-PA was nl. op twee handen te tellen!
Het weer was op de zaterdag spelbreker met lage bewolking en neerslag. De koffie met
gebak en het diner ’s-avonds waren de enige lichtpuntjes in deze grauwe dag die van
“stand-down” tot “stand-down” ging totdat de wedstrijdleiding om 16.00 uur besloot dat de
wedstrijd de volgende dag vanaf 10 uur zou worden voortgezet.
Zondag was er voldoende hoogte en ook voldoende wind om twee rondes PA en een ronde
Hit&Rock te verspringen.
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Om 14.00 uur kon daardoor de prijsuitreiking plaatsvinden zodat de gasten met reistijden
van meer dan 6 uur tijdig aan die reis konden beginnen.
Voor uitslagen en foto’s van de prijsuitreiking:
o http://www.pops-nl.nl/Activiteiten/uitslagen/
o http://www.pops-nl.nl/Activiteiten/Photogallery/

Van het bestuur
Het bestuur heeft op 15-10-2017 vergaderd om de afgelopen wedstrijd in Hoogeveen te evalueren
en een eerste aanzet te geven voor het nieuwe seizoen. Het bestuur onderzoekt de opties
Hoogeveen - “Slag om Schoonhoven” en Teuge - Camping Oegenbos als mogelijkheden om al dan
niet gecombineerd met POPS-NL 2018 te plannen.

Landingskussen KNVvL
Er is contact geweest met de KNVvL afdeling Parachutespringen over het defecte landingskussen.
Er zijn diverse opties voorgesteld aan de sportcommissie en het sportcommissielid voor PA heeft
in een informeel gesprek te Teuge aangegeven dat de sportcommissie haar best doet voor de
discipline PA, en dat de SC druk bezig is om voor een goed landingskussen te gaan zorgen.
We volgen de ontwikkelingen met belangstelling en gaan het beleven!

POPS World meet Nagambie (Australië) 19-04-2018 t/m 28-4-2018
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.
Er zijn door deze 3 leden onderling al afspraken gemaakt over het aanschaffen van teamkleding en
de “goodies” die aangeschaft worden.
Wil je mee naar Nagambie, neem dan contact op met het bestuur of een van de 3 genoemde leden.
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