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Protocol Verantwoord Modelvliegen MVC Columbia mei 2020 

Inleiding 

Na de verplichte sluiting van alle sportclubs vanaf 15 maart 2020 naar aanleidingen 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. 
 
In dit clubprotocol beschrijven wij hoe wij binnen onze club en op ons terrein specifiek 
invulling gaan geven aan de KNVvL richtlijnen.  
 
Op 2 april 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. 
 
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 beoefend kan worden op een manier die past 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, KNVvL en de 
Federatie Limburgse RC vliegers. 

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 Columbia. 
 
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 tot zich te nemen, en wanneer er onduidelijkheden zijn deze eerst met een 
Bestuurslid door te nemen vooraleer het veld te betreden. 
 
Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd. 

Namens het Bestuur, 

 

Piet Versleijen, 

Secretaris  
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Inhoudsopgave: 

Om op een veilige manier ons veld weer open te stellen zal de MVC Columbia op de 
volgende manieren invulling geven van de heersende protocollen: 

- Corona coördinatie 
- Corona verantwoordelijke 
- Inachtname RIVM adviezen 
- Het toilet is gesloten 
- Pits 
- Pilotenbox 

 

Coördinatie: 

De coördinatie is in handen van onze secretaris Piet Versleijen. 

 

Corona-Verantwoordelijke:  

 
Er dient tijdens activiteit te 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. 
 
Eerste aanwezige is de Corona verantwoordelijke. 
Wanneer er een Bestuurslid aanwezig is vervult deze persoon de rol van Corona-
verantwoordelijke. 
 
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, 
en wordt dit gemeld aan de coördinator, die contact opneemt met de betrokken partijen en in 
overleg met het Bestuur vervolgacties zal bepalen. 

 

Inachtname RIVM adviezen:  

- 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 
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Aanmelden bij Volkel:  

Aanmelden Volkel blijft zoals vanouds en nu er weer toegang is tot het clubgebouw kan ook 
de registratie op de normale manier plaatsvinden in ons logboek. 
De nummers van Volkel: 
Verkeerstoren: 0413276945. 
Brandweer: 0413278333. 

 

Toilet:  

Geen toegang 

 

Pits:  

Plaats je toestel op een vrije pitstegel. 
Houdt de ruimte die je in beslag neemt beperkt zodat er minimaal 1,5 meter afstand overblijft 
tussen jezelf en de buurman/vrouw. 
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Pilot box  

4 palen van het hek zijn met rood/witte blokband gemarkeerd, per paal maximaal een piloot. 

Er kunnen dus maximaal 4 mensen tegelijk vliegen.

 
 

Ook hier geldt: geef mekaar de ruimte. 

 

Instructie 
 
Maak als instructeur duidelijke afspraken met je leerling en verzeker je ervan dat je leerling 
dit document ook grondig heeft doorgenomen. 
Houd ten allen tijde 1,5m afstand van je leerling, dat betekent dus dat er enkel “wireless” 
gelest kan worden. 
Zorg voor plastic wegwerphandschoenen. 
Gebruik deze wanneer je het toestel of de zender van je leerling aan moet raken. 

 

Toeschouwers 
 
Toeschouwers krijgen weer toegang tot het veld, echter dit met een maximum van 250 
personen met in achtneming van 1.5 meter tussen personen niet behorend tot hetzelfde 
huishouden. 

  


