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Veiligheidscommissie van de Afdeling Schermvliegen van de KNVvL

De Veiligheidscommissie van de afdeling Schermvliegen van de KNVvL is een ledenraad
commissie die tot doel heeft de veiligheid van de schermvliegsport te bevorderen. De 
veiligheidscommissie heeft tot taak het verrichten van onderzoek naar de oorzaak of oorzaken van 
voorvallen, gericht op het verbeteren van de veiligheid van het schermvliegen. De 
veiligheidscommissie heeft niet tot taak het zoeken naar schuldigen. 

De veiligheidscommissie hanteert voor haar werkzaamheden een onderzoeksprotocol. Het 
protocol heeft tot doel om een uniforme werkwijze vast te leggen. Voor de veiligheidscommissie 
dient het als handleiding voor het doen van een onderzoek. Aan de betrokkenen bij een onderzoek 
verschaft het duidelijkheid over de werkwijze van de veiligheidscommissie. 

Alle informatie in dit rapport is openbaar. Overname van (delen van) dit rapport is toegestaan, mits 
met uitdrukkelijke bronvermelding. 

Dit rapport kan worden aangehaald als Rapport voorval Kössen 8 augustus 2009 in Oostenrijk 

Samenstelling van de veiligheidscommissie:
I.F. Van Balen
A. Jager
J.F. Kolsté
W.H.C. Stigter, voorzitter
A.J.F.M. Westerburger
R.E. Wolff

Bereikbaarheid: via commissie@veiligheid.knvvlschermvliegen.nl 
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Rapport

Op 8 augustus 2009 heeft in Oostenrijk een dodelijk paragliding ongeval plaatsgevonden. De 
commissie is hier op geattendeerd door leden van de afdeling schermvliegen. Omdat er een piloot 
met Nederlands brevet bij betrokken was, is de commissie begonnen met het verzamelen van 
informatie. De veiligheidscommissie heeft de volgende krantenartikelen kunnen achterhalen.

1)
Am 08.08.2009 gegen 10.40 Uhr startete ein 47j niederländischer Staatsbürger mit seinem 
Gleitschirm in Kössen vom „Unterberg“ zu einem Flug. Dabei führte er mehrere sog. „Spiralen“ aus, 
konnte aber dann den Schirm nicht abfangen und stürzte sich drehend aus einer Höhe von 10-15 
Metern auf den Asphalt der Erpfendorfer Landesstraße. Der Pilot wurde vom Notarzt der Rettung 
bzw. des Notarzthubschrauber C4 noch versorgt, verstarb aber noch an Ort und Stelle.

2)
CHRONIK 08.08.2009
Mit Gleitschirm auf Straße gestürzt - tot 
In Kössen ist Samstagvormittag ein Paragleiter tödlich verunglückt. Der Mann stürzte aus circa zehn 
Metern auf die Landesstraße. Konnte Drehungen nicht abfangen .
Der 47jährige Niederländer war kurz vor elf Uhr am Unterberg zu einem Flug gestartet. Dabei führte 
er laut Polizei einige Spiralen aus, konnte aber dann den Schirm nicht abfangen. Sich drehend stürzte 
er auf die Erpfendorfer Landesstraße. Trotz notärztlicher Erstversorgung starb der Niederländer noch 
an de Unfallstelle.

De veiligheidscommissie heeft daarna getracht getuigen te vinden. Alle personen die de 
veiligheidscommissie heeft benaderd hebben verklaard het ongeval niet te hebben gezien of niet 
ter plaatse te zijn geweest. Geen van hen heeft verdere informatie kunnen verstrekken over de 
toedracht of anderen die mogelijk getuige zijn geweest van het ongeval. Van het voorval is door 
niemand melding gemaakt door middel van het formulier op de website van de 
veiligheidscommissie.

Conclusie
De door de politie gemelde toedracht geeft slechts weer wat er (mogelijk) is gebeurd, niet wat daar 
als oorzaak aan vooraf is gegaan. Op grond van de beschikbare informatie en bij gebrek aan 
getuigen, is het voor de veiligheidscommissie niet mogelijk gebleken de oorzaak of oorzaken van 
het voorval te achterhalen.
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