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Het blijven onzekere tijden. Gelukkig zijn de grenzen van de Europese landen, waar we doorheen
reizen, sinds 15 en 16 juni weer geopend. Dit wel met de waarschuwing van het ministerie van
Buitenlandse Zaken dat veiligheidsrisico’s van toepassing zijn (code geel).
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 maanden juli en augustus.
Meer info op de site van Belluno: http://www.parawcs.com/belluno/?q=node/232
 De POPS-NL 2020 wedstrijd is gecanceld. Hij staat voor september 2021 wel weer in de
wedstrijdkalender. Door het uitvallen van de wedstrijd POPS-D 2020 in Meissendorf en de
Duitse nationale kampioenschappen die ook op 12 en 13 september 2020 zijn gepland zou
de opkomst bij onze wedstrijd bij voorbaat laag worden. Nog afgezien van enkele andere
organisatorische horden die nog genomen moesten worden in verband met de
coronaregels………
 Ook de WPC Bled is op 23 juni afgelast, vernamen we via aangemelde deelnemers, de
website was op 23 juni nog niet geactualiseerd.
 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/
Wedstrijd POPS-NL gecanceld
Het is een bizar jaar. Het coronavirus regelt de gang van zaken. Virologen, epidemiologen,
microbiologen en mogelijk nog andere “-logen” beheersen ons dagelijks leven en voor ons in het
bijzonder onze parasport. Dit onder de slogan “het nieuwe normaal”. Het normaal, waarvan wij
allen hopen weer snel afstand te kunnen nemen. Veel wedstrijden of activiteiten zijn al afgezegd.
Andere zijn verschoven; meestal naar komend jaar. Lichtpuntje is, dat het parachutespringen per 1
juni weer voorzichtig is opgestart. Maar de beperkende maatregelen zijn van dien aard, dat een
normale beoefening van onze sport en in het bijzonder de PA-discipline (nog) niet aan de orde is.
Gelet op de grote onzekerheid over de komende ontwikkelingen en het ongewisse van de eventueel
daarmee gepaard gaande versoepelingen en de bijbehorende organisatorische consequenties hebben
wij als bestuur besloten ook onze wedstrijd voor dit jaar te schrappen. Neemt niet weg, dat wij
hopen, dat eenieder toch nog in de gelegenheid komt om onze hobby de komende tijd te beoefenen.
Mogelijk dat zich in het najaar nog een moment voordoet om elkaar in informele sfeer te
ontmoeten en zo mogelijk het luchtruim te kiezen. Voor alsdan; blijf gezond.
Voorzitter.
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Reisapp BZ en ANWB
 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.
Voor meer informatie: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
 Ook bij de ANWB kunt u zich uitgebreid informeren:
Voor meer informatie: https://www.anwb.nl/vakantie/reiswijzer
Bij de informatie voor elk land kan ook doorgeschakeld worden naar de informatie van BZ.
Lief en Leed


Jarige POPS leden en donateurs in juli en augustus 2020:
o 5 juli
Peggy Liebrechts
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

Wist u dat…….





het volgens de laatste inlichtingen inderdaad druk gaat worden in augustus en september i.v.m.
verplaatste wedstrijden dit jaar.
Zie: http://www.pops-nl.nl/Over-ons/activiteitenkalender/
het bestuur besloten heeft de wedstrijd POPS-NL in september 2020 te cancelen c.q. door te
schuiven naar 2021 ………….
u in het weekend van 12 en 13 september toch kunt springen in Bodenfelde (bij Uslar) waar
dan de Deutche Meisterschaft gecombineerd met de Deutschland Cup gehouden wordt.
Zie: https://www.d-cup-ziel.de/
het ernaar uitziet dat de Dolomiti Cup de eerste wedstrijd van het seizoen gaat worden, nu de
WPC Bled gecanceld is, mits Corona geen nieuw hindernissen gaat opwerpen.
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