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De 14e POPS World Meet Nagambie (Australië) en de Dolomiti Cup 2018 liggen weer achter ons.
De data van de meeste wedstrijden in 2018 zijn nu bekend ; zie wedstrijdkalender op :
http://www.pops-nl.com/Over-ons/activiteitenkalender/ .

Status van POPS-NL bij de KNVvL
De contacten met de KNVvL worden ook in 2018 tot op heden als onprettig ervaren.
We krijgen maar halve of geen antwoorden op vragen die er zijn en hebben niet de indruk dat we als
vereniging door de KNVvL en ons afdelingsbestuur serieus worden genomen.
Het geschil tussen Bram Lasschuijt en de KNVvL leek bij de vorige “Van de Webmaster” opgelost. Nadat
Bram zijn papieren voor 2018 ontvangen had kwam na drie weken een brief van de voorzitter AB waarin
gesteld werd dat het verstrekken een administratieve fout was en dat de instructiebevoegdheid niet verlengd
werd omdat niet aan de voorwaarden was voldaan, omdat er geen dienst was gedraaid op een Nederlands
centrum. Terug bij af dus!!!
Het mag u niet verbazen dat er inmiddels twijfels zijn ten aanzien van de bestuurlijke integriteit van
bepaalde bestuurders bij het hoofdbestuur en het afdelingsbestuur van de KNVvL.
Contributie 2018
Vergeet niet uw contributie ( € 10,- ) voor 2018 vóór 1 juli 2018 over te maken ! (De meeste van jullie

hebben dit overigens al trouw gedaan.)
U doet de penningmeester een groot plezier als u de jaarlijkse contributie vóór 1 juli 2018 overmaakt op
naam van : PARACHUTIST OVER PHORTY SOCIETY Nederland te Almere.
IBAN: NL59INGB0000308970, onder vermelding van “contributie 2018”

Lief en Leed




Jim Huizinga: Victor Spaan is in maart bij Jim Huizinga op bezoek geweest. Jim heeft bij monde
van Victor iedereen de groeten gedaan op de ALV. Hij is niet meer in staat ver van huis te gaan.
We wensen Jim en Dini veel sterkte in de komende tijd.
Jan Overtoom: Ligt momenteel in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. De chemokuren zijn
afgebroken i.v.m. opgetreden complicaties en de conditie van Jan moet eerst weer verbeteren
voordat de chemo-behandeling hervat wordt.
Op 8 mei is Anette van Dorp, de levensgezellin van Eddy Theisen, in de Janker-Klinik in Bonn
overleden na een langdurige strijd met een slopende ziekte. We wensen Eddy sterkte bij het
verwerken van dit verlies.
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POPS World Meet Nagambie (Australië)
Een uitgebreid verslag zal in de volgende SP verschijnen, maar in het kort kan gesteld worden dat de
organisatie zich wat verkeken had op de logistiek rond een dergelijk evenement.
Het programma is zonder onoverkomelijke problemen versprongen en de NL- delegatie wist een 7e, 8e en
13e plaats te behalen bij het onderdeel Classic Accuracy.
Bij het onderdeel Hit&Rock in de categorie SOS behaalde Victor Spaan de 12e plaats en Ton de Kuijer de
22e plaats.
In de volgende SP wordt hopelijk het artikel dat door de delegatie geschreven is gepubliceerd.
De 15e POPS World Meet & Championships in 2020 zal worden gehouden op Dunkeswell Airfield, bij
Horniton in Devon , GB.
Nadere gegevens worden nog bekend gemaakt op www.thepops.org

Dolomiti Cup 2018
POPS NL heeft deelgenomen in het team POPS International met een bezetting bestaande uit Hans Helmut
Fröhlich (D), Henk van der Meijde, Sigi Schmidt (D), Jo Ruben en Erich Hepelschröder (AUT)
Uitslagen: http://www.parawcs.com/belluno/sites/default/files/file/2018/Dolomiti_Cup_2018_class001.pdf
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