Pathfinder Parachute Group is van origine de nummer één RONDE parachute club
van de UK. De groep is in 1994 opgericht door Sgt. Roy Mobsby 1 Para (retired) en L/Bombadier Ron
Ball 7 Para RHA (retired). De groep is opgericht om voormalig militair parachutisten en Airborne fans
de gelegenheid te geven om met ronde parachutes in militaire stijl te springen for fun. Het aantal
deelnemende mensen steeg en Pathfinder was geboren. Het aantal deelnemers bleef stijgen en in het
buitenland werden soortgelijke groepjes opgericht. In 2004 werd besloten dat de verschillende landen
hun eigen afdeling van Pathfinder konden formeren onder de vleugels van Pathfinder UK. De groepen
in verschillende landen bewijzen dat binnen Patfinder de Airborne Brotherhood daadwerkelijk bestaat.
Pathfinder was aanwezig bij verschillende historische droppings in binnen- en buitenland.
Door uitwisseling is een grote verscheidenheid aan buitenlandse wings verzameld door de leden.
Pathfinder Holland is de meest actieve van deze groepen en verzorgt als enige binnen Europa de basisen herhaalopleidingen van nieuwe leden. Ook verenigingen als het ADT en het Liberty Jump Team
hebben de samenwerking met Pathfinder gevonden. Pathfinder Holland organiseert jaarlijks de
dropping op de Ginkelse Heide in september, maar is voortdurend op zoek naar andere dropzones in
binnen- en buitenland. Leden doen ook mee aan droppings in Normandië en België.
Voor verder lezen kijk op http//www.pathfinderholland.nl.
Pathfinder Holland onderschrijft volledig het doel dat
Roy Mobsby in 1994 voor ogen had,
“Jumping rounds for the love of it” en handelt daarnaar.
Bij Pathfinder staat veiligheid naast het springen op de
voorgrond. We zijn geen militaire organisatie, kennen
geen rangen. De omgang onderling is informeel en
iedereen pakt aan. We zijn ook geen re-enactment
groep, als we een uniform dragen, gedragen we ons daar
naar, beschaaft en correct.
Hoe kan ik deelnemen
Je wordt lid van Pathfinder door je met het inschrijfformulier op te geven voor de ‘basic jump course’.
Deze cursus moet iedereen doorlopen omdat we willen dat iedereen op hetzelfde niveau zit. De cursus
wordt een paar maal per jaar op Texel gegeven. Na het volgen van deze cursus ben je een jaar lid van
Pathfinder en kun je inschrijven voor de evenementen die door Pathfinder worden georganiseerd of
waaraan deelgenomen wordt. Vermeldingen van evenementen zijn te vinden op de website of via
nieuwsbrief.
Waaraan moet je voldoen
-Minimum leeftijd van 16 jaar, voor minderjarigen handtekening ouders.
-Maximum gewicht 100 kg
-Geldige medische verklaring
Keuring door huisarts, als deze het niet doet kan hij meestal verwijzen naar een
sportmedischcentrum.
-Inleveren inschrijfformulier
-2 pasfoto’s
Waaruit bestaat de opleiding
-Kennismaken en omgaan met het materiaal (MC1-1C en/of GQ) en het vouwen van de parachutes.
-Gedrag in- en exit uit het vliegtuig
-Procedure tijdens het dalen aan de parachute, sturen.
-Het gebruik van de reserve parachute en bijzondere situaties.
-Maken van een goede landing door het uitvoeren van de zgn. pararol oftewel de PLF.
-5 sprongen uit een vliegtuig (ANTONOV 2 (AN-2), en C47 (Dakota) tijdens evenementen).
-Verlenen basis wing, voor militairen basis A.

Wanneer en waar worden opleidingen gehouden
In 2007 was de eerste opleiding in april en in september, de week voor Arnhem, van 16-21 september
wordt wederom opleiding en refresher gedraaid. Verdere plan data zijn 22 juli en 25 en 26 augustus,
deze gaan alleen door bij deelname van minimaal 10 man/vrouw en kunnen ook ergens ( in het
midden) van het land gegeven worden. Gaarne bij opgave aangeven voor welke periode.
Voor groepen, minimaal 10 personen in overleg. Militaire groepen evt. op hun kazerne.
Kledij en uitrusting.
Tijdens de opleiding:
Makkelijk zittende kleding, overall of steriele militaire kledij.
Als je wilt kun je in je eigen Denison smock , M42-43 GVT of ander uniform de opleiding volgen en
springen. Als schoeisel voldoen de standaard KL militaire kisten. Helmen: Proteq of bij het uniform
horende (stalen) helm.
Tijdens het evenement/activiteiten:
Bij het evenement of activiteit behorende historisch juiste uniform heeft de voorkeur, anders steriel
uniform van het land van origine. Geen wapens, Pathfinder gedenkt de mens en niet de oorlog.
Uitrusting voor zo ver dit niet de veiligheid beinvloed. De jumpmaster heeft hierin het laatste woord
Wat na de opleiding.
Na je vijf sprongen heb je de basic wing voor militairen de „B“wing voor op het uniform. Hierna kun
je verder gaan en deelnemen aan de verschillende activiteiten die door Pathfinder in binnen- en
buitenland georganiseerd worden. Deze activiteiten zijn: verschillende vormen van parachute
droppings (watersprong; HAHO) en andere activiteiten (schieten, excursies), deelnemen aan droppings
in het buitenland bijv. Normandie en Bastogne.
Je kunt ook een vervolgcursus square parachutespringen gaan volgen Pathfinder wijst je de weg.
Wat kost het.
Basic jump course.
In 2007 een week vrije tijd, beginnen op zondag 18 sept t/m 21 september anders een weekend.
De basic jump course kost € 525,-Dit is inclusief gebruik materiaal en verzekering en de vijf sprongen uit de AN 2.
Groepen met korting, afhankelijk van de grootte.
Kun je door slecht weer niet alle vijf sprongen maken blijven deze 2 jaar staan. Betekent niet
uitsluiting van evenementen, gekeken wordt naar je skills op dat moment.
Arnhem en andere evenementen.
Een vaste prijs hiervoor is op dit moment niet te zeggen.
Dat hangt van een aantal factoren af, waaronder de beschikbaarheid van het vliegtuig.
De kosten van deze sprongen worden hoofdelijk verrekend naar het aantal deelnemers.
Voor 2007 moet je voor Arnhem uitgaan van een richtbedrag van rond € 200 per sprong.
Dit is inclusief transport, materiaal etc.
Bij alle activiteiten zijn verblijfskosten niet inbegrepen.
We zijn een groep die altijd openstaat voor vragen en/of suggesties.
Wil je iets weten, heb je een voorstel, neem contact op of mail je telefoonnummer.
Ook voorlichting aan groepen op locatie is mogelijk

