
“Radiografisch parachutespringen is een tak van modelbouw”, begint Erick

enthousiast. “De RC-parasport is een samenspel van draagvliegtuigpiloot

en paraspringer. Je werkt met een redelijk groot modelvliegtuig waar één

of twee poppen onder hangen. De vliegtuigen en poppen moeten aan

bepaalde eisen (maat en gewicht) voldoen. Een pop mag maximaal twee

kilo wegen. Het vliegtuig wordt door de droppiloot met de afstandsbedie-

ning op hoogte gebracht; de deelnemers geven een teken wanneer de

poppen op de juiste dropzone zijn. De droppiloot zet het gas dicht en de

schakelaar om en de poppen gaan ‘los’. Op dat moment schakelt de pop

automaisch in door middel van de safetypen en kan de deelnemer met de

zender de pop besturen. Elke deelnemer heet een eigen scheidsrechter.

Eerst moet er een vrije val gemaakt worden, aansluitend wordt de para-

chute geopend. Er wordt alijd geland tegen de wind in, waarbij de pop

eerst met de voeten op een schijf van derig cenimeter doorsnee moet

neerkomen. Het totale landingsdoel is een mat van ien meter doorsnee,

waarop de pop in ieder geval terecht moet komen.” “Vroeger waren we al

tevreden als we de grote mat haalden, nu gaat het om cenimeters op de

schijf”, aldus Nelly. “Per wedstrijd maken we vier sprongen, alle sprongen

tellen. We doen ook mee aan de Europese compeiie waarbij Duitsland

de grootste organisator is. De reglementen van Nederland en Duitsland

lopen gelijk.” Erick: “Als Duitsland de regels aanpast, gaan wij hierin mee.

De Duitse wedstrijden zijn op Europees niveau, in Nederland zijn wij mede

betrokken bij de organisaie van de naionale wedstrijden.” Erick is onlangs

Nederlands kampioen geworden en Nelly is als derde geëindigd in het

algemeen klassement. Een prestaie waar beiden enorm trots op zijn.

Het begin

Erick: “Tien jaar geleden kwam ik ijdens een testvlucht met mijn zelf    >>>
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gebouwde modelvliegtuig in contact met iemand die

bezig was met radiografisch parachutespringen. Zijn

vliegtuig gooide de pop los, deze cirkelde een aantal

malen rond en landde recht voor zijn voeten. Vanaf

dat moment ben ik besmet geraakt.” Erick maakt de

vliegtuigen én de poppen inclusief de parachute zelf.

“De helm, die in Duitsland verplicht is, heb ik

gemaakt van een hondenballetje. We hebben drie

poppen (twee wedstrijdpoppen en een reservepop);

met de vierde ben ik bezig. Alle poppen hebben een

naam; met ‘Wendy’ is Nelly tweede geworden en

met ‘Nico’ ben ik Nederlands kampioen geworden.”

“Elke dinsdagavond oefenen we op een modelvlieg-

veld in Someren”, zo gaat Nelly verder. “We zijn

begonnen op het modelvliegveld in Bergeijk, maar

om een landelijke wedstrijd te organiseren, moesten

we ook aangesloten zijn bij een landelijke vereni-

ging: KNVvL. De vereniging in Bergeijk voldeed hier

niet aan en omdat we toch vaak in Someren waren

dat wel aan de eisen voldeed, zijn we daar ook lid

geworden." 

Toekomst

“De volgende stap is om binnen de KNVvL een eigen

afdeling te krijgen zodat we zelf Europese wedstrij-

den kunnen organiseren”, zo gaat Nelly verder. "We

organiseren in Nederland gemiddeld zes wedstrij-

den per jaar en na afloop van elke wedstrijd hebben

we voor het publiek alijd een spectaculaire massasprong. Mooi om te

zien, vooral als iedereen op de cirkel landt en we niet hoeven te gaan zoe-

ken. Het is niet voor niets dat we in elke pop een maispieper hebben inge-

bouwd, zodat we kunnen horen waar deze is gebleven als er iets mis gaat

ijdens de drop." 

Meer informaie vindt u op www.rc-parachute.nl. Wij danken Nelly en

Erick hartelijk voor hun enthousiaste verhaal en wensen hen veel succes

toe met hun bijzondere hobby.

Erick en Nelly met 'Nico' en 'Wendy'
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