
 
 
 

 
 

Protocol Verantwoord Modelvliegen MVC Wieringermeer april 2020 
 

Pagina 1 van 6 
 

Inleiding 
Na de verplichte sluiting van alle sportclubs vanaf 15 maart 2020 naar aanleiding van de inspanningen 
om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) te vertragen wordt er per medio april door de 
overheid, NOC/NSF, KNVvL (overkoepelend), KNVvL Modelvliegsport en clubs vooruit gekeken naar een 
periode waarin de initiële maatregelen versoepeld kunnen worden. 
 
Het bestuur van MVC Wieringermeer heeft een Protocol Verantwoord Sporten – Modelvliegsport 
geschreven in overeenstemming met de richtlijnen van de KNVvL afdeling Modelvliegsport. 
 
In dit clubprotocol beschrijven wij hoe wij binnen onze club en op ons terrein specifiek invulling gaan 
geven aan de KNVvL richtlijnen.  
 
Op 15 maart hebben wij terstond na de persconferentie waarin het kabinet de maatregelen ter 
bestrijding van het COVID-19 virus aankondigde de clubfaciliteiten gesloten en dit gecommuniceerd 
naar onze leden. Zeer snel werden er landelijk initiatieven ontplooid zoals een digitaal clubhuis en de 
plaatsing van ons veld als scenery in de 3 grote RC vliegsimulatie-platformen, waardoor leden vanuit huis 
binding met de club en de hobby konden houden. Als bestuur zagen wij de beslissing om de club te 
sluiten niet zozeer als beslissing, maar als het simpelweg opvolgen van de overheidsrichtlijnen. 

Wij zijn van mening dat modelvliegen alle kenmerken heeft van een activiteit die op een veilige en 
verantwoorde manier beoefend kan worden binnen de “1,5 meter maatschappij”. Met het doorvoeren 
van een aantal wijzigingen in werkwijze en met een aantal eenvoudige aanpassingen aan de inrichting 
van de faciliteiten kan dat op een veilige en verantwoorde manier binnen de richtlijnen van het RIVM, 
NOC/NSF en KNVvL. 

In dit clubprotocol beschrijven we ons initiële plan van aanpak waarin er met eenvoudig toe te passen 
procedures en veldinrichting vorm gegeven wordt aan 1,5 m modelvliegen bij de MVC Wieringermeer. 
 
Vervolgens is het aan alle leden om verantwoordelijkheid te nemen en deze werkwijze te omarmen. 
Enkel wanneer alle leden zich aan dit protocol houden kunnen we als bestuur de club open houden in 
deze fase tussen de “intelligent lockdown” en de terugkeer naar “normaal”. 

Leden die in deze periode van het veld gebruik willen maken verplichten zich ertoe de inhoud van dit 
document, én de inhoud van het KNVvL Modelvliegsport document tot zich te nemen, en wanneer er 
onduidelijkheden zijn deze eerst met een bestuurslid door te nemen alvorens het veld te betreden. 
 
Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd. 

Namens het bestuur, 
 
 
 
G.J. Kühne 
Secr. penningmeester 
MVC Wieringermeer 
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Algemeen: 
Om op een veilige manier ons veld weer open te stellen zal MVC Wieringermeer op de volgende 
manieren invulling geven van de heersende protocollen: 

• Corona verantwoordelijke 
• Inachtneming van RIVM adviezen 
• Aantal aanwezige leden / tijdsblokken: 

o Er kunnen maximaal 6 mensen tegelijk aanwezig zijn op het veld. 
o Er wordt door maximaal twee personen gelijktijdig gevlogen. 
o Er kan gereserveerd worden in de volgende tijdsblokken: 

Deze tijdsblokken zijn ma t/m zat: 
- van 9.00 uur tot 12.45 uur 
- van 13.00 uur tot 16.45 uur 
- van 17.00 uur tot 21.00 uur 

De tijdsblokken zijn zondag: 
-van 11.00 uur tot 13.45 uur 
-van 14.00 uur tot 16.45 uur 
-van 17.00 uur tot 21.00 uur 

o Aankomst en vertrek moeten binnen het tijdsblok plaats te vinden 
o Reservering verloopt via online boekingsysteem OpenResa 

• Het clubhuis (de keet) is gesloten. 
• De toestellen/vliegtuigen/kisten dienen in de daarvoor ingerichte vakken in de pits gestald te 

worden. 
• Piloten zijn verplicht elk bij een aparte pilon plaats te nemen. De beide pilonnen zijn op ruim 2 

meter van elkaar geplaatst. 
• Om het aantal contactoppervlakten zo klein mogelijk te maken neemt een ieder zijn eigen 

camping stoel mee. De picknicktafel wordt tot nader orde niet gebruikt. 
• Het papieren logboek komt te vervallen. 

 

Coördinatie 

Voorzitter Franc Breet fungeert vanuit het bestuur als Corona-coördinator. 
Franc is bereikbaar via voorzitter@mvc-wieringermeer.nl 

 

Corona-verantwoordelijke:  

Er dient tijdens het bezoeken van het veld ten allen tijde iemand verantwoordelijk te zijn voor de 
naleving van de regels. Deze Corona-verantwoordelijke ziet toe op de naleving van deze regels. 
Vooropgesteld, in principe zijn we allemaal verantwoordelijk voor naleving van de regels. 
 
De Corona-verantwoordelijke draagt ten allen tijde een fluorescerend hesje. Van iedereen wordt 
verwacht een dergelijk hesje in de auto te hebben (gebruik van de clubhesjes vormt weer een 
overdrachtsrisico). Hesjes kosten €1,50 tot €5,00 maar zijn momenteel moeilijker verkrijgbaar. 
 
 

mailto:voorzitter@mvc-wieringermeer.nl
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Wanneer er een bestuurslid aanwezig is vervult deze persoon automatisch de rol van Corona-
verantwoordelijke. Wanneer er geen bestuurslid aanwezig is neemt de eerst aanwezige binnen het 
tijdsblok de rol van Corona-verantwoordelijke op zich. In onderling overleg tussen de aanwezigen kan 
hiervan afgeweken worden.  

De Corona-verantwoordelijke coördineert het ontsmetten van alle contactoppervlakken op het einde 
van het tijdsblok, en is de enige persoon die na het tijdsblok kan blijven tot de volgende “shift” is 
gearriveerd (overdracht/afsluiten). 
 
Bij ernstige- of veelvuldige overtreding van de regels is de Corona-verantwoordelijke gemachtigd het 
betreffende lid voor de rest van de dag de toegang tot het veld te ontzeggen. Dit wordt gemeld aan de 
voorzitter die contact opneemt met de betrokken partijen en in overleg met het bestuur eventuele 
vervolgacties zal bepalen. 

 

Inachtneming van RIVM adviezen:  

• De hygiëneregels hangen bij de ingang en op diverse plaatsen op het terrein. 
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°). 
• Houdt ten allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar. 
• Schud geen handen, sluit ook ander fysiek contact uit. 
• Was je handen voor vertrek naar de club, en na thuiskomst. 
• Bij de ingang van het terrein en de keet zijn desinfectiemiddelen (handsanitizer) aanwezig, 

gebruik deze regelmatig tijdens je bezoek. 

 

Aantal aanwezige leden / tijdsblokken:  

Om het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden stellen we een maximum van 6 aanwezige 
leden tegelijkertijd in. Tot nader order zijn uitsluitend leden welkom op het terrein. Het is niet 
toegestaan gasten mee te nemen. Een uitzondering wordt gemaakt voor dhr. Heemskerk. Hij mag zich 
laten vergezellen door mevrouw Heemskerk. 
 
Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leden het luchtruim kunnen kiezen werken we met 
tijdsblokken. 

Deze tijdsblokken zijn ma t/m zat: 
- van 9.00 uur tot 12.45 uur 
- van 13.00 uur tot 16.45 uur 
- van 17.00 uur tot 21.00 uur 

De tijdsblokken zijn zondag: 
-van 11.00 uur tot 13.45 uur 
-van 14.00 uur tot 16.45 uur 
-van 17.00 uur tot 21.00 uur 

 
Aanwezigheid is enkel toegestaan met reservering (zie volgende hoofdstuk). Aankomst vóór de start van 
je tijdsblok of verlaten van het terrein ná het einde van je tijdsblok is niet toegestaan. Ruim op tijd op! 
Aankomst en vertrek dienen binnen het tijdsblok te gebeuren. 
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Reservering tijdsblokken:  

Voor reserveringen gebruiken we “Openresa” 
Dit systeem is bereikbaar via de website, menukeuze ‘reserveren’. 
 
De eerste keer dat je inlogt word je geadviseerd om je wachtwoord te wijzigen. Je kunt maximaal 2 
weken vooruit boeken, maximaal 1 tijdsblok per dag en maximaal 5 boekingen per week maken. 
Wanneer je al je reserveringen hebt gebruikt kun je pas een nieuwe reservering maken na afloop van het 
eerstvolgende tijdsblok dat je gereserveerd had. 
 
We vragen je met klem om solidair te zijn met je clubgenoten. Heb je veel tijd doordeweeks, ga dan ook 
doordeweeks vliegen, waardoor je degene die enkel in het weekend kan de kans geeft om ook te 
vliegen. 

 

Keet gesloten:  

In deze periode draait het even vooral om vliegen. De deur van de keet mag open, maar dan alleen om 
de pilonnen en de windzak te pakken en het klaarzetten van de handsanitizer en andere 
ontsmettingsmiddelen en uiteraard om deze spullen weer op te bergen.  

Om contactoppervlakken te vermijden, is het niet toegestaan om het aggregaat te starten. Men dient 
met geladen accu’s naar het veld te komen of een eigen laadstroominrichting te gebruiken. 

Eten en drinken dient van thuis meegenomen te worden, de waterkoker, het koffiezetapparaat etc. 
worden niet gebruikt (i.v.m. mogelijke virusoverdracht).  

Iedereen neemt zijn eigen afval mee terug naar huis. 

 

Laden van accu’s 

Nu meer dan ooit geldt dat accu’s thuis geladen dienen te worden. Het is niet toegestaan om het 
aggregaat en het laadplateau te gebruiken.  

Als een eigen aggregaat wordt meegebracht geldt: een ieder gebruikt zijn eigen laadapparatuur. 
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Pits:  

Plaats je toestel(len) in de daarvoor gemarkeerde vakken in de 
pits. 1 Vak per vlieger. 

 
De vakken zijn ongeveer 3 bij 3,5 meter, pas je keuze van 
toestellen hier op aan. 
 

De bewegingsrichting met toestellen vanuit en naar de pits is 
éénrichtingsverkeer en wordt aangegeven door pijlen op de 
grond.  

 

 

Gebruik van pilonnen  

Er zijn maximaal twee vliegers tegelijk aan het vliegen. 

Elke vlieger op het veld staat bij één van de twee pilonnen. De pilonnen staan minimaal twee meter uit 
elkaar opdat de vliegers gemakkelijk 1,5 meter van elkaar kunnen staan. 

 

Instructeur en F3A vliegers met een assistent 

Voor instructeurs en F3A vliegers met een assistent geldt:  

• Maak als instructeur of F3A vlieger duidelijke afspraken met je leerling of assistent en verzeker je 
ervan dat je leerling of assistent dit document ook grondig heeft doorgenomen.  

• Houd ten allen tijde 1,5m afstand van je leerling of assistent, dat betekent dus dat er uitsluitend 
“wireless” gelest kan worden. 

• Zorg voor plastic wegwerphandschoenen. Gebruik deze wanneer je het toestel van je leerling 
aan moet raken. Of laat je assistent deze gebruiken. 

 

Toeschouwers 
 
Het veld wordt afgesloten voor toeschouwers. Het is voor leden dan ook niet toegestaan om gasten mee 
te nemen. Een uitzondering wordt gemaakt voor dhr. Heemskerk. Hij mag zich laten vergezellen door 
mevrouw Heemskerk. 

  

Foto van de pits met 
gemarkeerde vakken van 
rood/wit lint 
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Op- en afbouw, overdracht 
 
Opbouw: 

• Stoel met handsanitizer bij de ingang plaatsen. 
• Alle rood-witte linten nalopen en indien nodig repareren/vervangen. 
• Plaats twee pilonnen op het veld. 
• Plaats de windzak in de mast. 

 

Overdracht: 

• Maak een ronde met ontsmettingsmiddelen, zorg dat alle overdrachtsvlakken (deurklinken) 
gedesinfecteerd worden. Wacht de eerste piloot van het volgende tijdsblok op alvorens naar 
huis te gaan. 

Afbouw:  

• Maak een desinfectieronde (zie overdracht). 
• Alle rood-witte linten nalopen en indien nodig repareren/vervangen. 
• Zet de stoel met desinfectiemiddel weer binnen. 
• Pilonnen en windzak binnenhalen en ontsmetten 

 

Tot slot 

Bovenstaande maatregelen maken het vliegen niet leuker. Bedenk echter dat deze regels zijn opgesteld 
om de verspreiding van het coronavirus te beperken en het vliegen op verantwoorde wijze mogelijk te 
maken. We vragen een ieder om de regels van het protocol nauwlettend te volgen en elkaar er 
vriendelijk op aan te spreken als dit even niet lukt. 

 

Bedankt. 

 

Het bestuur 

 


