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1. Springuitrusting 
 

 
Hoofdparachute 

Het tijdperk van ronde parachutes is allang 
voorbij. Sinds de jaren tachtig springt vrijwel 
iedereen aan een square, een rechthoekige 
parachute. Die is lichter, compacter en veel  
beter te besturen. 
 
De parachute 
De parachute is gemaakt van twee lagen 
nylondoek. Tussen het boven- en het onderdoek 
zijn tussenschotten genaaid. De voorzijde (de 
neus) is open, de achterkant (de staart) is 
dichtgenaaid. Omdat de lucht aan de achterkant 
niet kan ontsnappen, vult de parachute zich met 
lucht en gaat hij vliegen. De parachute krijgt dan 
een profiel dat lijkt op dat van een 
vliegtuigvleugel.  
 
De compartimenten die zich met lucht vullen, 
heten cellen. Een parachute heeft er meestal 
zeven of negen. Die aan de zijkanten van de 
parachute heten eindcellen. Hieraan zitten 
stabilisatiepanelen die ervoor zorgen dat de 
parachute tijdens zijn voorwaartse vlucht niet 
zijwaarts afglijdt.  
 
Lijnen  
Tussen het harnas en de parachute lopen lijnen. 
De voorste heten A-lijnen, de achterste D-lijnen 
en daartussen lopen de B- en C-lijnen. 
Halverwege hun lengte komen A- en B-lijnen bij 
elkaar in een cascade. Dat geldt ook voor de C- en 
D-lijnen. 
 
Risers  
De lijnen komen zo in vier groepen bij elkaar: 
linksvoor, linksachter, rechtsvoor en rechtsachter. 
Elke groep komt bij elkaar op een sterke nylon 
band, de riser. De lijnengroepen zitten aan de 
risers vast met connectorlinks. 
 
Stuurlijnen  
Aan de staart (de achterkant) van de parachute 
zijn stuurlijnen bevestigd, vier links en vier rechts.  
Ook die komen aan beide zijden bij elkaar in één 
bundel, de linker- en rechter stuurlijn. De 
stuurlijnen lopen door metalen oogjes op de 
achterste risers en eindigen in de stuurtoggles.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reserveparachute  
De reserveparachute is vergelijkbaar met de 
hoofdparachute. Hij heeft dezelfde 
vliegeigenschappen en je kunt hem op dezelfde 
manier besturen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een parachute is bezig zich te openen. De slider schuift 
omlaag langs de lijnen. De stuurtoggles zitten nog vast op de 
achterste risers. 
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Harnas en containers 

Het harnas en de twee containers vormen een 
geheel. Dit noem je ook wel het rig. De bovenste 
container (1) is voor de reserveparachute, de 
onderste voor de hoofdparachute (2).  
 
Een container bestaat uit vier sluitflappen (3). De 
sluitflappen zitten dicht door een lusje (een loop) 
dat door een ring in elke flap loopt. Een sluitpin 
(4) door de loop houdt de flappen bij elkaar. Als 
de pin eruit getrokken wordt, springt de container 
open en kan de parachute eruit.  De sluitpin zit 
vast aan de static line (5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        sluitpin hoofdparachute 
 
 
          sluitpin reserve 

         parachute 
 

 
 
    
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan het andere eind van de static line zit de snap 
(6). De snap wordt vastgemaakt aan het vliegtuig. 
Je draagt het harnas als een rugzak, maar dan 
met beenbanden (7). Bij de schouders zitten de 
risercovers (8), die houden de risers bijeen. De 
risers liggen naast de container van de 
reserveparachute. Op de schouders zit het 
drieringsysteem (9). Aan de riser zit de reserve 
static line (RSL) (10). Aan de voorzijde zitten de 
borstband (11), het afwerpkussentje (12) en het 
reserveripcord (13) In de volgende hoofdstukken 
lees je hierover meer.  
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Openingssystemen 
Bag  
De hoofdparachute zit opgevouwen in een bag, 
die in de container zit. Bij het vouwen wordt de 
hoofdparachute zorgvuldig in de bag gedaan, de 
sluitflap van de bag wordt gesloten met 
elastieken en de lijnen worden buiten op de bag 
met elastieken opgeschoten in stows. Bij de 
opening kan de parachute dus pas uit de bag 
komen en zich ontplooien als de lijnen strak 
getrokken zijn.  
 
Static line  
De static line is een sterke band, een paar meter 
lang. Aan de ene kant wordt hij met een haak (de 
snap) aan het vliegtuig bevestigd. De andere kant 
van de static line zit vast aan de bag in het rig van 
de parachutist.  
Door de afsprong uit het vliegtuig komt de static 
line strak te staan. De lijn trekt dan eerst de 
sluitpin uit de lus van de container, waardoor die 
openspringt. Vervolgens trekt de static line de bag 
(met daarin de hoofdparachute) uit de container. 
Als de lijnen zijn afgewikkeld komt de parachute 
uit de bag. Pas op dat moment is de springer 
helemaal los van het vliegtuig. Terwijl de static 
line met de bag aan het vliegtuig blijft hangen, 
begint de parachute zich te openen. De 
jumpmaster haalt de bag weer binnen. 
 
Slider  
De slider zorgt ervoor dat de parachute niet te 
snel opengaat. Zonder zo’n vertraging zou de 
openingsschok oncomfortabel hard aanvoelen. 
De slider is een soort overmaatse zakdoek met op 
elke hoek een ring. De vier groepen van de lijnen 
lopen elk door één van die vier ringen. Als de 
parachute uit de bag komt, probeert de slider het 
pakket nog even bij elkaar te houden. Binnen een 
paar seconden verliest de slider de tweestrijd met 
de parachute. Die vult zich onherroepelijk met 
lucht. Steeds verder wordt de slider zo langs de 
lijnen naar beneden geduwd. Het resultaat is een 
‘zachte’ opening.  
 
Stuurlijnen  
Om te voorkomen dat de parachute direct bij de 
opening door de grote snelheid naar voren duikt, 
zijn de stuurlijnen vastgezet op een stand die men 
‘halve rem’ noemt. Met één beweging trek je de 
stuurtoggles los en vliegt de parachute op 
normale snelheid.  
 

       Openingsvolgorde van de parachute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doordat je wegvalt van het vliegtuig trekt de static line strak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De static line trekt de sluitpin los en trekt vervolgens  
de bag uit de container. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als de lijnen strak staan, schieten de stows los en opent de 
sluitflap van de bag zich.  
 

De nog gevouwen parachute komt uit  
de bag. 

 
De parachute komt in de luchtstroom en 
wil zich ontplooien, maar wordt nog 
dichtgeknepen door de slider.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De parachute ontwikkelt voldoende  
spreidingskracht en duwt de slider  
langs de lijnen omlaag. 
 
 
De parachute is nu helemaal  
gespreid en de cellen hebben 
zich met lucht gevuld. 
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Drieringsysteem 
In een sommige situaties moet je de 
hoofdparachute snel kunnen afkoppelen. Dat kan 
met het afwerpkussentje, dat verbonden is met 
het drieringsysteem. Dat vormt de verbinding 
tussen de risers en het harnas.  Het driering- 
systeem is zo ontworpen dat het heel weinig 
kracht kost om de verbinding te verbreken, ook 
als er veel spanning op staat.   

Pilotchute 
De opening van de reserveparachute gaat iets 
anders dan bij de hoofdparachute. De reserve 
wordt niet uit de container getrokken met een 
static line maar met een klein parachuutje met 
een ingebouwde springveer, een zogenoemde 
pilotchute. Die pilotchute vangt wind en trekt de 
bag met de reserveparachute uit de container.  
 
Reserveripcord  
Je activeert de reserveparachute met een 
metalen handgreep aan de linkerkant van het rig. 
Het reserveripcord is met een metalen kabel 
verbonden met de sluitpin van de 
reservecontainer. Door aan de handgreep te 
trekken, komt de sluitpin uit de lus, springt de 
pilotchute naar buiten en opent de 
reserveparachute zich.  
Er zijn nog twee andere manieren waarop de 
reserveparachute kan worden geactiveerd. 
 
Reserve Static Line (RSL)  

De reserve static line (RSL) 
zorgt ervoor dat de 
reserveparachute 
automatisch opengaat 
nadat de hoofdparachute is 
afgeworpen. De RSL is een 
lijn tussen een van de 
risers en de sluitpin van de 
reserveparachute.  
De RSL kan worden 

uitgeschakeld met een ontkoppelsysteem op een 
van de schouders. Er zijn namelijk situaties 
waarbij je de hoofdparachute wilt afkoppelen 
zonder dat de reserve wordt geactiveerd. 
Bijvoorbeeld na een landing op water, of als de 
hoofdparachute je na de landing meesleurt door 
harde wind.    

 
Automatische opener (AAD) 

 

 

 

 

 

Parachutes zijn dankzij moderne techniek veel 
veiliger dan vroeger. Een van de extra 
veiligheidsmechanismen is de automatische 
opener (automatic activation device, AAD). Wij 
gebruiken die van het merk Vigil.  
De Vigil meet de daalsnelheid en de hoogte. Als 
de parachutist onder een ingestelde hoogte nog 
een te hoge daalsnelheid heeft (en dus blijkbaar 
nog niet onder een goed vliegende parachute 
hangt) activeert de Vigil de reserveparachute. De 
Vigil is een computer, die voor de sprong 
aangezet moet worden en die zichzelf instelt.   
 
Ook AAD’s en RSL’s kunnen falen en zijn dus 
alleen een back-up. Activeer dus altijd zelf je 
reserve door middel van het reserveripcord! 
 

Verdere uitrusting  
De hoogtemeter is een instrument dat de hoogte 
aangeeft door luchtdrukmeting. De schaal is in 
voeten (feet/ft.). Eén voet is iets meer dan 30 
centimeter, dus 3500 voet is ruim 1000 meter. 
Voor de sprong 
moet de 
hoogtemeter op 
de grond op nul 
worden gezet.  
De hoogtemeter hoort tot de standaarduitrusting, 
net als een helm, stevige schoenen en een 
overall. Wanneer de temperatuur op exithoogte 
nul graden of lager is, draag je ook een brilletje 
(goggle) en 
handschoenen.  
Een goggle gebruik  
je ook wanneer je een 
bril of lenzen draagt. 
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2. Vliegprincipe van de parachute 
 
Lift  
De lijnen aan de neus van de parachute (de A-
lijnen) zijn korter dan die bij de staart (D-lijnen). 
Hierdoor komt de parachute voorover in de lucht 
te staan en glijdt hij naar voren door het gewicht 
van de eronder hangende springer.  

Door de 
voorwaartse 
snelheid blijven de 
cellen gevuld met 
lucht en behoudt de 
parachute zijn 
vleugelvorm. Die 
zorgt ervoor dat aan 
de bovenzijde van 

de parachute een onderdruk ontstaat. Er spelen 
ook nog andere natuurkundige principes een rol. 
Het totaal aan opwaartse krachten wordt lift 
genoemd.  
De lift vermindert de daalsnelheid tot zo’n drie 
meter per seconde (11 km per uur) en zorgt 
ervoor dat er met de parachute kan worden 
gevlogen alsof het een zweefvliegtuig is.  
 

Besturing  
Als de stuurtoggles helemaal naar boven worden 
gelaten, vliegt de parachute met een voorwaartse 
snelheid van zeven meter per seconde, oftewel 
25 kilometer per uur. Per seconde zakt de 
parachute ongeveer drie meter, dat is 11 
kilometer per uur. 
Trek je de stuurtoggles omlaag, dan remt de 
parachute. Zowel de voor- als de neerwaartse 
snelheid nemen af. Trek je aan één kant, of aan 
een kant meer dan aan de andere, dan maakt de 
parachute in die richting een draai.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
snelle draai       langzame draai 

 
 
Hoe groter het verschil tussen de stuurtoggles, 
des te sneller de draai. Hoe meer je aan beide 
kanten remt, hoe rustiger de draai. Leer je aan 
om, voordat je een bocht maakt, eerst te kijken of 
de lucht daar wel vrij is. 
 
Voor de stand van de stuurtoggles gebruiken we 
de termen ‘alles op’, ‘kwart rem’, ‘halve rem’, 
‘driekwart rem’ en ‘volle rem’.  Alles op wil zeggen 
dat de parachute niet wordt afgeremd. Rem je de 
parachute helemaal af door de stuurtoggles 
helemaal naar beneden te trekken, dan noemen 
we dat volle rem. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
alles op          volle rem 

 

Kompasroos  
Parachutes zijn er in verschillende soorten en 
maten. Sommige hebben goedmoedige 
vliegeigenschappen en zijn geschikt voor 
beginners, andere vliegen snel en fel en zijn 
uitsluitend weggelegd voor experts. Hoe weet je 
welke parachute geschikt is? De eerste factor 
daarbij is ervaring. Daarnaast is de grootte van de 
parachute van belang in verhouding tot het 
gewicht van de springer: de zogenoemde 
wingload. Bij Skydive Hilversum hebben we 
verschillende types voor static line springers. De 
grootste van deze parachutes is 260 square feet 
groot, dat is circa 24 vierkante meter.  
 
Voor nu hoef je hier nog niet over na te denken. 
Mocht je meer willen weten, bekijk dan de 
zogenoemde kompasroos van het Basis 
Veiligheidsreglement Sportparachutespringen 
(BVR), deze kun je vinden op de website 
www.parachute.nl. Er is ook een handige website 
ontwikkeld: www.skydivekompasroos.nl. 

http://www.skydivekompasroos.nl/
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Dropzone Westbroek 
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