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Ongeval 23 juli
Op dinsdag 23 juli 2019 heeft rond 13 uur 's middags een ongeval plaatsgevonden op Vliegveld Teuge 
waarbij een militair van 22 jaar om het leven is gekomen. De militair nam met zijn collega’s deel aan 
een springopleiding, gegeven op NPCT. Hij maakte die dag zijn tweede sprong. 

De Veiligheidscommissie assisteert de Luchtvaartpolitie met het technisch onderzoek, waarbij op dit 
moment nog diverse gegevens worden verzameld. 

We begrijpen dat dit ongeval impact heeft op de springgemeenschap. Ook begrijpen we dat jullie 
graag willen weten welke problemen deze collega-springer fataal zijn geworden.

Er is vooralsnog geen aanleiding om andere springuitrustingen in Nederland aan de grond te houden.

De toedracht van het ongeval zal na afronding van het onderzoek bekend worden gesteld via een 
nieuwsbrief. De VC doet haar uiterste best om dit zo snel mogelijk af te ronden.

Veiligheidscommissie



Melden: even opfrissen!
De voorvalmeldingen zijn de basis voor een goed werkend VMS en een veilige sport. De afdeling
probeert aan de hand van de door jullie gemelde voorvallen de sport op pro-actieve wijze veiliger te
maken. 

Melden = belangrijk voor ons allemaal!

• Voorval: Een afwijking van de normale gang van zaken tijdens de voorbereiding of uitvoering 
van een sprong, waarbij schade en/of een blessure is of had kunnen ontstaan.

• Je voorvalmelding zal nooit ovv persoonlijke gegevens buiten het veiligheidssysteem worden 
vrijgegeven.

• Het gaat hier dus niet om de schuldvraag! Het enige doel: een veilige sport!

• Klik hier voor een mooi voorbeeld hoe we door melden de sport veiliger kunt maken!

Signaleren

De VC signaleert en analyseert mbv de meldingen ruimte voor verbetering van de veiligheid binnen
de sport. 

Actie

De commissies binnen de afdeling stellen in onderling overleg passende maatregelen op.

Melden kan hier!



Cijfers
• 105 meldingen, 31 blessures (vergelijkbaar met halfjaarcijfers 2018)
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Voorvallen uitgelicht

Aanschaffen eigen materiaal?!
Een springer met A brevet en ca. 200 sprongen op zoek naar een eigen set maakte een aantal sprongen aan een set van een 
bevriende springer. De springers hadden zelf de koepel op andere risers gezet en de springer met A brevet kreeg te horen dat 
pull-out systeem eigenlijk niet anders werkt als throw-away….

Tegenwoordig schaft de gemiddelde springer eerder een eigen set aan dan circa 20 jaar geleden. Vaak is het behalen van het A-brevet het moment 
waarop de springer zich gaat oriënteren op eigen spullen, soms al eerder. Geholpen door het internet, social media en medespringers, kan de springer 
zelf al een goed beeld vormen van wat er op de markt is. Uitgaande van het BVR/BR en de Kompasroos zou de springer moeten weten wat wel en niet 
mag bij het uitproberen van ander materiaal.

Toch zijn er signalen van enkele centra waaruit blijkt dat niet alle beginnende springers weten wat ze met een bepaald brevet wel of niet mogen of, wat 
misschien nog belangrijker is, verstandig is om te doen. Niet alleen de keuze voor een andere hoofd- of reserveparachute is van belang (en hoe ze op 
elkaar zijn afgestemd!), maar ook hoe het harnas past, het type openingssysteem dat je wilt gebruiken en nog enkele factoren. Het zo maar 'even een 
sprongetje' met materiaal van een springmaatje maken is niet handig als bijvoorbeeld het rig niet bij jouw lichaam past. Dat je met een '170 mag 
springen' is mooi, maar niet iedere '170' is hetzelfde qua vliegeigenschappen. Wingload is een ding, maar type en constructie van de parachute zijn ook 
bepalend. Ook openingssystemen zijn verbonden aan de uitrusting, maar ook de te maken sprong (wat betekent de lengte van mijn bridle in relatie tot 
een wingsuit sprong?). En zo zijn er nog wel een paar zaken te noemen.... (lees meer op volgende slide)



Voorvallen uitgelicht

Nu zorgt ons brevettensysteem dat de springer ook meer kennis opdoet van materiaal, zodat hij weet waar naar gekeken moet worden. De vraag is of 
de aangereikte lesstof nog allemaal even relevant is en of het voldoende (en haalbaar) is om op basis daarvan een set aan te schaffen. Nu spelen riggers
natuurlijk een grote rol bij het adviseren, maar die worden niet altijd gevraagd. In het verleden hadden ook de instructeurs op de centra een belangrijke 
positie wat betreft advies over het aanschaffen van een eigen uitrusting. Heel belangrijk daarbij was, dat de gemiddelde instructeur precies wist wat de 
betreffende springer kon en ook (nog) niet kon. Met name de rol van de instructeur op de meeste centra is de laatste jaren veranderd, waarbij de 
afstand tot de minder ervaren springer is toegenomen. Juist die rol van 'onafhankelijk' adviseur die zijn springers kende, heeft daarmee aan kracht 
verloren. Tenslotte is er op de materiaalmarkt zo veel te krijgen, dat het ook voor ervaren kaderleden bijna niet meer mogelijk is om van alles wat te 
weten…!

Een idee kan zijn om op de pagina op de website van de afdeling die gaat over materiaal, uit te breiden met een 'checklist aanschaf setje' en daarmee 
verwijzingen te verwerken naar bijvoorbeeld het nieuwe Handboek Sportparachutist en de diverse geschikte websites. Maar zo zijn er misschien nog 
meer slimme ideeën binnen springend Nederland!

Mochten jullie aanvullende of andere suggesties hebben om de onervaren springer op weg te helpen horen wij dat graag!

mailto:vcknvvl@gmail.com


Voorvallen uitgelicht

Sprongvoorbereiding (1)
Er is een voorval gemeld waarbij springer een helm verliest na exit. 
De springer in kwestie had zelf een quick-release oplossing gemaakt 
voor de helm, welke toch minder solide bleek dan vooraf gedacht.

• Een losse helm kan niet alleen een gevaar vormen voor jezelf 
en anderen in de kist/lucht maar ook voor derden op de 
grond!

• Check regelmatig de staat van je gear
• Verzin geen eigen modificaties, wil je toch aanpassingen aan je 

materiaal doen: vraag het de rigger/fabrikant!

Sprongvoorbereiding (2)
Een springer (B brevet, +- 400 sprongen) is klaar voor zijn sprong. 
Althans, dat denkt hij. Aan een medespringer wordt een pincheck 
gevraagd. Daarbij stelt de medespringer vast dat de borstband wel 
door de gesp is gehaald, maar niet op de juiste wijze langs de 
adapter. De borstband kan zonder moeite uit de gesp worden 
getrokken.

• Fitten vraagt om aandacht: je doet het misschien wel 10 keer
op een dag, maar blijf gefocusd! Ben je wel eens vergeten om
je pin in de loop te plaatsen?

• Vraag om een pincheck: in dit geval heeft dat de springer 
waarschijnlijk gered van het springen met open borstband en 
mogelijke gevolgen…

• Check ook in de kist eens de uitrusting om je heen! Je zult niet 
de eerste zijn die er in de klim achter komt dat een borstband 
los zit bij een springmaatje…



Voorvallen uitgelicht

Exit (1)
Een Nederlandse springer maakte een formatiesprong in België, 
waarbij (tijdens de exit) in plaats van een grip, zijn afwerpkussen 
werd gepakt. De main is daarop afgekoppeld maar – dankzij de niet 
getrokken pin – in de container gebleven. Daarop is de reserve 
geactiveerd. De springer heeft een veilige landing aan zijn reserve 
gemaakt.
• Hoewel dit plaatsvond in België (gesprongen onder PCV-vlag) 

heeft de springer wel een Nederlandse voorvalmelding gedaan.
• Zijn wij natuurlijk blij mee: kunnen we van leren!
• We nemen deze echter niet mee in de jaarlijkse aantallen: de 

sprong is namelijk niet gemaakt onder KNVvL vlag!

Exit (2)
Twee tandemkoppels zijn zeer dicht bij elkaar in de buurt gekomen 
tijdens de openingsfase, ondanks de 10sec delay tussen beide exits. 
De aanleiding voor dit voorval lijkt een samenloop van 
omstandigheden zoals het niet haaks wegvliegen op jumprun na 
opening, off-heading opening en gebruik van tandemchutes zonder 
halve rem setting.
• Blijf – ook tijdens de springdag – de delay checken
• Na opening haaks wegsturen op jumprun = veilige richting
• Zware tandemkoppels driften minder dan lichte, hiermee kan 

tijdens bepalen van de exitvolgorde rekening worden 
gehouden

• Hou tijdens springen met handcam de omgeving in de gaten!



Voorvallen uitgelicht

Vrije val
De afgelopen maanden zijn 6 meldingen gemaakt waarbij tijdens 
vrije val of openingsfase een arm uit de kom is geraakt. Dit gaat om 
zowel springers als tandempassagiers. 

• Als springer weet je zelf natuurlijk of je medisch oké bent om te 
springen! Twijfel je? Better safe than sorry. Of loop even langs de 
Instructeur voor advies.

• Voor de Tandemmasters, een check bij de passagier voorafgaand 
aan het fitten van het harnas kan dergelijke lichamelijke 
gevoeligheden aan te licht brengen!

Opening
Er worden 20 gevallen van twist gemeld.
Opvallend is dat een zeer groot deel van deze voorvallen (12 stuks!) 
ontstaan uit:
4x Losgeschoten halve rem (toggle fire), 1x niet geplaatste halve 
rem, te veel ruimte in de housing van de toggle (onderhoud!), 4x 
toggle in de knoop, 1x stuurlijn vast in RDS, 1x R-stuurlijn om L-riser.
In de meeste gevallen kunnen we dit voorkomen…

• Besteed net zo veel aandacht aan het vast zetten van je 
toggles en netjes wegwerken van slack als het sluiten van je 
container!

• Heb je het idee dat je toggle(s) wat los in de housing zitten / 
twijfel je aan de staat van dit ogenschijnlijk simpele stukje van 
je uitrusting? Laat het checken door een rigger!



Voorvallen uitgelicht

Vlucht onder parachute (1)
Tijdens een CF-sprong zijn twee springers in elkaar verstrikt geraakt 
(een ‘wrap’). De springers hebben na onderlinge communicatie 
besloten dat de onderste springer zou afwerpen. Daaropvolgend 
heeft de bovenste springer zich met hooknife proberen te bevrijden 
van de resterende chute en lijnen. De linker arm zat verstrikt in de 
parachute van de ander. De eigen chute leek in orde maar er is toch 
een reserveprocedure uitgevoerd. Hierna ontstond een 
downplane/stabiel/downplane situatie met de reserveparachute en 
resterende chute van de andere springer. Op dat moment had de 
springer weinig controle. De springer is met 2 parachutes op de 
grond terecht gekomen en is naar omstandigheden met lichte 
verwondingen weggekomen.

Vlucht onder de parachute (2)
Dit voorval vond niet plaats in Nederland maar wel een 
interessante. Dankzij de melder kunnen andere TM op de wereld dit 
voorkomen!

Een TM had na opening de laterals (onderste haken van 
passagiersharnas) los gemaakt ter comfort van de passagier. Daarbij 
hangen de haken los langs het lichaam. Bij het binnen vliegen van 
het circuit is bij een stuurbeweging de rechter toggle in de 
rechterhaak van de lateral blijven hangen. Dit had als gevolg dat een 
niet te stoppen draai op +- 400ft werd ingezet. Om onduidelijke 
redenen heeft de TM geprobeerd een (volledige) reserveprocedure 
uit te voeren. Zowel TM als passagier overleefden dit niet.

Conform manual moeten de laterals van (Sigma) tandemsystemen 
altijd weer worden bevestigd nadat de laterals losser zijn gezet voor 
comfort van de passagier!



Voorvallen uitgelicht

Landing
91 voorvallen gemeld, 21 tijdens de landingsfase, 20 van deze 
voorvallen resulteren in blessure. 

In alle gevallen lijkt verkeerd flaren in combinatie met een onjuiste 
landingshouding bij te dragen aan de opgetreden blessure. Ook 
beginnen verkeerde landingen meer dan eens met een matig circuit, 
of probeert de springer de DZ te halen.
• Voer de parahouding uit!
• Vraag om feedback als je landingen mogen verbeteren
• Ga voor uitwijk als je de DZ niet lijkt te halen en blijf onder je 

koepel altijd om je heen kijken voor uitwijkmogelijkheden



Ingezonden: blijven leren, ook onder je koepel

Vroeger, toen poep nog met een lange “oeoeoe” geschreven werd. Toen was een PD Stiletto 120 de meest radicale parachute die je kon vliegen. 
Volgens sommigen zelfs zo extreem dat een spinning malfunctie het bloed uit je hoofd wist te krijgen en je niet meer de kracht op kon brengen om je 
hoofdparachute af te koppelen. Ja vroeger, toen er nog geen kompasroos bestond. Leren vliegen met Stiletto was toen nog pionieren. Dat was ook een tijd 
waarin je je als beginnend springer op de dropzone kon vermaken met het aanschouwen van de landingen van de ervaren springers. Met een Stiletto 150 of 
170 zag je ze scheef flarend over de dropzone rollen op een wijze dramatischer dan een leerling die voor het eerst een para-rol maakt. Om vervolgens op te 
staan, de parachute te vouwen en weer omhoog te gaan. Door blijven gaan tot ze de landing onder controle hadden. Dit was overigens rond het jaar 2000 ;-)

Maar een Stiletto 135sqft mag een persoon met normaal postuur toch volgens de huidige regels vliegen met 400 sprongen? Een Stiletto 120 met 700 
sprongen? Zo erg zijn de landingen tegenwoordig toch niet meer? Is een Stiletto veel minder radicaal dan vroeger? We weten als het goed is allemaal het 
antwoord: natuurlijk niet. Zo’n Stiletto 120 vliegt nog steeds even hard en zal nog steeds even gemakkelijk de hoek om gaan als je scheef gaat flaren tijdens de 
landing. De realiteit is dat we nog mooier, sneller en radicaler spul erbij gekregen hebben waardoor we ineens met 140km/h over de grond kunnen scheren. 
We hebben de kennis en vaardigheden vergaard om zelfs kleiner dan 70sqft te vliegen!

Dus we hebben nu veel meer kennis over de dynamiek van het systeem (systeem = parachute + piloot). En die kennis wordt anno 2019 ook al een stuk beter 
doorgegeven. Maar we kunnen beter en ik denk dat het ook belangrijk is dat we blijven verbeteren. Want of je nou swoop-ambities hebt, of gewoon in alle 
omstandigheden veilig wilt kunnen landen. Kennis is een belangrijk onderdeel in het opbouwen van ervaring als parachutist. Of het nu over verschillende vlieg-
en landingstechnieken gaat, over verraderlijke weersomstandigheden en hoe om te gaan met turbulentie of over wanneer je lijnen aan vervanging toe zijn 
voor ze vanzelf breken bij de opening. Blijf nieuwsgierig en stel vragen aan de ervaren springers en aan je rigger.



Ingezonden: blijven leren, ook onder je koepel

Gelukkig is parachutespringen een doe-sport en geen denk sport. Dat betekent wel dat we aandacht moeten besteden aan het bewust oefenen van 
bepaalde vaardigheden zodat je er beter in wordt. Het stopt niet bij je A-brevet. Hoe mooi is het als je met 0 wind al een paar meter over de grond kunt 
vliegen omdat je je flare-techniek onder controle hebt? Om zelfs bijna geheel tot stilstand te komen. Veel vrije-val zaken kunnen we tegenwoordig naar 
hartelust ook in de tunnel oefenen. Maar vliegen met een parachute is tot nu toe alleen buiten mogelijk en blijft daarom vaak een ondergeschoven kindje. 
Wat nu als je elke minuut onder de parachute ook bewust besteed aan het vliegen van jouw parachute? En als je ook wat dagen in plant waar je nog 
specifieker ingaat op het opdoen/uitbreiden van bepaalde vaardigheden? Hoe groter je vaardigheden, hoe meer je er van kunt genieten. En hoe 
gemakkelijker het zal worden om te downsizen. Maar nog belangrijker: hoe groter ook de kans dat je met de juiste reactie een mogelijk ongeval weet te 
voorkomen. Kijk maar de toename in het aantal ‘spinning malfuncties’ die we zien met kleine parachutes. Hoeveel daarvan hadden niet voorkomen kunnen 
worden door recht in het harnas te blijven zitten, niet aan de risers te komen totdat de parachute geheel open is en nieuwere technieken te beoefenen 
voor het verhelpen van een twist met zo’n kleine parachute. Stof om over na te denken? (…ja, dit is een woordgrap)

Als laatste: downsizen. Want we komen ze allemaal wel tegen, de verkeerde redenen om te downsizen. De kompasroos is daar in veel gevallen ook één van 
de oorzaken in. Waarom? In het zoeken naar een antwoord op de vraag: “bezit ik de juiste vaardigheden om te downsizen?” vervangen we die vraag met de 
simpele vraag: “mag het van de kompasroos?” Waarom is dat verschil van belang? Het kan het verschil betekenen tussen plezier en noodzaak. Iedereen die 
met plezier de voor zichzelf benodigde tijd besteedt aan het opdoen van de vaardigheden zal plezier hebben in het vliegen onder de parachute, zich 
vertrouwd voelen en indien gewenst ook zonder problemen kunnen downsizen in het tempo van de kompasroos. Uiteindelijk is er geen enkele regel die jou 
kan redden als het in de lucht fout gaat. Ervaring kan er wel voor zorgen dat je het op tijd op kunt lossen voor de grond of een medespringer je weet te 
verassen. En als wij met zijn allen blijven werken aan het opdoen van die ervaring op een leuke en veilige manier, dan kunnen we dat allemaal ook weer met 
elkaar delen en de sport steeds verder ontwikkelen.

Be safe and have fun.



Tot slot…
• Wil je meer weten over voorvalmeldingen, maatregelen en andere safety-zaken op jouw

centrum? Vraag het de Veiligheidsmanager van je centrum, ieder centrum heeft er een!

• Wil je meer weten over de veiligheid binnen springend Nederland?  Kijk ook eens in het 
Springtechnisch Jaarverslag, te vinden op de website onder ‘Safety’!

• Heb je tips of aanvullingen voor het Safety Bulletin? Wil je specifieke onderwerpen zien die 
ontbreken? Vertel het de VC! (vcknvvl@gmail.com)


