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De omvang van de corona crisis en de impact op het dagelijks leven zijn iedereen sinds de eerste
afgekondigde maatregelen in maart wel duidelijk geworden.
De data van het overgrote deel van de wedstrijden in 2020 waar leden van POPS-NL aan
deelnemen zijn bekend gesteld; zie: http://www.pops-nl.com/Over-ons/activiteitenkalender/ .
Inmiddels is wel duidelijk dat niets meer zeker is met betrekking tot het doorgaan van de geplande
wedstrijden.
Inmiddels zijn de grenzen van de Europese landen, waar we door reizen om aan wedstrijden deel te
nemen gesloten, d.w.z. alleen noodzakelijke reizen kunnen doorgaan.
Reizen i.v.m. met sportieve activiteiten vallen daar niet onder. In de vorige “Van de Webmaster”
schreef ik dat “nog moest blijken welke wedstrijden dit seizoen door zouden kunnen gaan”….
Op 17 mei wordt beslist of de D-Cup wedstrijd in Lahr doorgaat. Zie : www.d-cup-ziel.de
Wedstrijden die niet doorgaan of verplaatst zijn naar een later moment:
 De training in Belluno en de Dolomiti Cup zijn de eerste evenementen die onder invloed
van de Corona-crisis aangepast zijn. De beide evenementen zijn voorlopig verplaatst naar
de maand juli.
o Zie: http://www.pops-nl.nl/Over-ons/activiteitenkalender/
o Meer info op de site van Belluno: http://www.parawcs.com/belluno/?q=node/225
 POPS Headdown recordpogingen Texel:
Verplaatst naar Hemelvaart 2021
 Pilsner Cup of Freedom in Tsjechië :
verplaatst naar augustus 2020
 Meisendorf ; POPS-D en Deutschland Cup :
verplaatst naar juni 2021
 Deutschland Cup Düsseldorf:
Gecanceld en mogelijk in najaar 2020
 15th World POPS Meet & Championships:
verplaatst naar augustus 2021
 De wijzigingen worden zo snel als mogelijk is verwerkt in de
activiteitenkalender………..dus check regelmatig de homepage en
http://www.pops-nl.nl/Over-ons/activiteitenkalender/
Reisapp BZ
Daar de meeste evenementen voor de discipline PA in het buitenland plaatsvinden is de Reisapp
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken een handige in deze onzekere tijden waarin de regels
omtrent reizen in diverse landen snel veranderen.
Gewoon downloaden en het land van uw keuze als favoriet aanmerken en u krijgt een berichtje van
het Ministerie van BZ als het reisadvies voor dat land verandert.
Voor meer informatie: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
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Lief en Leed


Jarige POPS leden en donateurs in juni en juli 2020:
o 30 juni
Jorma van Turkenburg
o 5 juli
Peggy Liebrechts
o 8 juli
Ronald van Rijn
o 10 juli
Mark Verstappen
o 20 juli
Frenk Smit

Wist u dat…….





het volgens de huidige verwachtingen druk dreigt te worden in augustus en september i.v.m.
verplaatste wedstrijden dit jaar.
er in Duitsland door de DFV en DOSB al nagedacht is over springen met coronamaatregelen:
o omgehangen en met masker, handschoenen en goggles op de kist in.
o de piloot moet een zuurstofmasker dragen met zuurstofvoorziening onafhankelijk van
de springers.
o het daarom begrijpelijk is dat enkele organisatoren in de D-Cup voor dit jaar de
handdoek in ring hebben gegooid.
de nieuwe springoverall die enkele leden van POPS-NL hebben aangeschaft bijzonder slank
afkleed……………..
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