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Deutschland Cup Freiburg / Lahr 2019
Nadat vorig jaar de Deutschland Cup niet doorging omdat het minimum van 3 organisatoren niet gehaald
werd is dit voor 2019 wel gelukt en de 1e wedstrijd in Freiburg / Lahr werd op 1 en 2 juni versprongen.
Twee leden van POPS NL hebben als legionair deelgenomen in de teams Compacq en Eilenburg.
De vooruitzichten waren veelbelovend: er waren 9 teams aangemeld en de weersvooruitzichten waren
prima…maar Dhr. Murphy bleek op de loer te liggen. De Caravan van de club was niet inzetbaar omdat de
piloot ziek was en de reservepiloot nog niet voldoende uren had gemaakt op de kist. Het werd dus vliegen
met de gecharterde Cessa 182……..maar die bleek op zaterdagochtend niet inzetbaar door een neuswiel dat
plaatselijk zo versleten was dat het canvas zichtbaar was. Er was een nieuwe band besteld, maar helaas werd
de verkeerde maat band geleverd. Dus werd de kist naar een naburig veld gevlogen om het neuswiel te
vervangen. De eerste ronde ging daarom pas om 15.00 uur van start op zaterdag. Zaterdag om 19.00 uur
werd na twee ronden de wedstrijd afgebroken i.v.m. de BBQ die, net als het ontbijt op zaterdag en zondag,
prima verzorgd was.
Op zondag werden tot 12 uur nog twee ronden versprongen en toen was het minimumprogramma klaar. De
prijsuitreiking was om 13.00 uur zodat alle deelnemers toch enigszins op tijd thuis konden komen. De
prijsuitreiking was een Zwitsers feestje:
 https://www.d-cup-ziel.de/
 https://www.homepage-baukasten-dateien.de/d-cup-ziel/Results%20Master.pdf
 https://www.homepage-baukasten-dateien.de/d-cup-ziel/Results%20Team.pdf
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Lief en Leed




Jarige POPS leden in juli, augustus en september:
o 8 juli
Ronald van Rijn
o 10 juli
Mark Verstappen
o 20 juli
Frenk Smit
o 3 augustus
Rob Grootings
o 27 augustus
Hans Vos
o 2 september Igor van Aperen
o 26 september Koos Willemsen
Op 6 juni is Johan Bronsveld overleden in de leeftijd van 77 jaar.
Johan was een van de instructeurs die aan het begin van het parachutespringen in Nederland hebben
gestaan. Hij was ook de eerste Nederlandse Valschermtechnicus. Zoals in de convocatie van zijn
overlijden staat: “Met elk afscheid wordt er een herinnering geboren”.
Namens aanwezig ‘springend Nederland’ heeft ons POPS-lid Paul Gommers bij de crematie een
treffend in memoriam uitgesproken. Veel Leden van POPS-NL hebben vele herinneringen aan deze
markante persoonlijkheid.

Alternatief voor de geschrapte wedstrijd Meissendorf 2019
Op 4 juni moest de wedstrijd in Meissendorf helaas worden afgeblazen omdat de kist daar niet op tijd vliegklaar uit onderhoud bleek te zijn voor de wedstrijd. Alternatieve kisten waren niet beschikbaar in verband
met de geluidsproblematiek waar MEIDO ook mee te maken heeft.
Snel initiatief van Bram Lasschuijt in samenwerking met POPS-NL resulteerde in een minicompetitie op 15
juni om het gemis van de wedstrijd MEIDO wat te verzachten.
Na snel rondmailen aan geïnteresseerden in dit alternatief, waren er op 15 juni 19 deelnemers uit Zweden,
Duitsland, België en Nederland aan de meet.
Helaas liet het weer het afweten door een regenfront dat tot 14 uur over het midden van het land trok
waardoor er slechts 2 ronden op het veld gesprongen werden in condities waarbij de wind nogal eens over
de limiet van 8 m/s ging.
Na overleg met de deelnemers werd besloten om een afsluitende sprong bij Bram Lasschuijt in de achtertuin
te maken en daarna gezellig de dag te evalueren met een hapje en een drankje.
Winnaar van de minicompetitie was Milo Sulda met een totaal van 8 cm over de drie gemaakte sprongen.
Dank aan:
 het NPCT dat alle medewerking aan het evenement leverde,
 aan Hans Vos die de scoring van het evenement verzorgde en
 aan Bram Lasschuijt voor het beschikbaar stellen van zijn achtertuin voor de jump-in en de
overnachtingsmogelijkheid, om niet, voor diverse deelnemers.
 Ook het hapje en drankje dat mede mogelijk was door de inzet van Riet de Gooijer en Elfi Wolff en
het bier dat de Belgische en Duitse gasten beschikbaar stelden droegen bij aan een gezellige
ambiance. En dit alles voor een zeer kleine financiële bijdrage.
Iedereen keerde zaterdagavond laat of zondagochtend weer huiswaarts.
Voor een impressie van de Jump-in zie: http://www.pops-nl.nl/Activiteiten/Photogallery/
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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Na de Algemene Ledenraad Vergadering waar de AVG is toegelicht, heeft het bestuur een en ander
uitgewerkt. Hoewel het voor een klein clubje een maatregel is die lijkt op “het schieten met een kanon op
een mug” zoals een van de bestuurders het uitdrukt moeten we als klein clubje ons natuurlijk ook aan de wet
houden.
Daarom is op de website een uitleg over het “hoe en waarom” van de AVG en hoe we daar als POPS-NL
mee omgaan geplaatst.
Zie: http://www.pops-nl.nl/Over-ons/nieuws/

POPS Meet Teuge 2019
De wedstrijd zal wederom op Teuge georganiseerd worden.
De regeling met de camping is zoals afgelopen jaar; indien men via het contactformulier op de website
inschrijft vóór 1 juli 2019 dan kampeert u 2 nachten voor slechts € 25,- .
Betaling bij inschrijving voor de wedstrijd bij de penningmeester in september 2019.
Degenen die na 1 juli inschrijven moeten zelf hun plaats bij camping Oegenbosch regelen en afrekenen.
Zie: Aankondiging 2019 op http://www.pops-nl.nl/Activiteiten/Wedstrijd-POPS-NL/
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