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Inleiding 

Na de versoepelingen in het voorjaar waarbij we weer volop konden vliegen worden er vanaf 14 

oktober weer een aantal verscherpingen doorgevoerd. Dit betreft vooral maatregelen op de grond 

en in en om het gebouw. Vliegen blijft gewoon mogelijk.  

 

De accommodatie 

● Als een gebouw beschikbaar is dan mogen per ruimte maximaal 30 personen aanwezig zijn. 

Zorg dat iedereen in en rondom de accommodatie 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden 

door dosering (maximaal aantal mensen) en het uitstippelen van routes.  

● Draag een mondkapje in de publieke ruimtes. 

● Maak eventueel gebruik van time-slots waarop vliegers zich kunnen inschrijven.  

● De hygiëneregels hangen bij de ingang van de accommodatie en worden binnen herhaald. 

● De regels worden duidelijk gecommuniceerd via bijvoorbeeld de website.  

● Ondersteunende werkzaamheden worden zoveel mogelijk vanuit huis gedaan. 

● Zorg waar nodig voor persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje, handschoenen, bril). 

● Zorg voor maximale hygiëne. Vooral de pinterminal, deurknoppen, kranen, prullenbakken en 

andere contactoppervlakken moeten regelmatig gereinigd worden.  

● Zorg voor voldoende punten waar de handen kunnen worden gewassen met zeep en water 

en/of gedesinfecteerd door middel van dispensers.  

● Stel een corona-verantwoordelijke aan. 

● Geef alle medewerkers en vrijwilligers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het 

protocol in de diverse locaties van de accommodatie moet worden uitgevoerd. 

● Geef medewerkers de instructie dat zij vliegers moeten aanspreken op ongewenst gedrag en 

bij overtreding van de regels. 

● Werk zoveel mogelijk in vaste teams. 

● De clubbar, kantine of horeca blijft gesloten. 

● Alleen komen op afspraak. 

● Huurmateriaal wordt na gebruik grondig gereinigd conform de aanwijzingen van de fabrikant 

of 72 uur niet meer gebruikt door iemand anders. 
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Op het veld 

● Modelvliegsport is een individuele activiteit, er is nimmer noodzaak tot onderling fysiek 

contact. Houd altijd 1,5 meter afstand aan. 

● Publiek is niet toegestaan. 

● Groepsvorming met meer dan 4 personen is niet toegestaan. Vliegen kan individueel op het 

veld zonder een groep te vormen. Ga niet met een groep van meer dan 4 personen gezellig 

staan kletsen.  

● Kom om te vliegen, maak je eigen kist vliegklaar en als je uitgevlogen bent dan ga je weer 

naar huis. 

● Zorg voor de mogelijkheid om handen te desinfecteren.  

● Zorg dat er vanuit de parkeerplaats naar het veld geen oppervlakten aangeraakt hoeven 

worden. 

 

Aanwijzingen voor instructie  

● Gebruik enkel wireless leraar/leerling verbinding tussen de zenders. 

● Maak je handen schoon na het aanraken/manipuleren van het materiaal van de leerling. 

 

Voorbeelden veldinrichting  
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Alle Nederlandse maatregelen kan je vinden op de website van de Rijksoverheid: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-h

et-coronavirus 

 

Het RIVM had eerder een aantal handreikingen uitgebracht die zijn vervangen door een generiek 

kader coronamaatregelen: 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/generiek-kader-coronamaatregelen 
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