
 
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart 
COVID-19: Schermvliegen in Nederland 

 

Protocol Schermvliegen vanaf 14 oktober 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding 

Na de versoepelingen op 1 juni en 1 juli waarbij we weer volledig het vliegen konden hervatten 

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 op basis van notam A2125/20 

mogelijk.  

 

De schermvlieg accommodatie 

● Als er een gebouw is dan mogen 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 mensen 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 mensen moeten aanspreken op ongewenst gedrag en 

bij overtreding van de regels. 

● Werk zoveel mogelijk in vaste teams. 

● De clubbar blijft gesloten. 

● Alleen komen op afspraak. 

● Publiek is niet toegestaan. 

● Groepsvorming met meer dan 4 personen is niet toegestaan.  
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Materiaal 

● Schermvliegers die eigen materiaal gebruiken hoeven geen extra maatregelen te nemen,           

behoudens dat alleen zij het materiaal mogen hanteren. 

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

of 72 uur niet meer gebruikt door iemand anders. 

 

Procedures op het veld 

● De lieroperator zit alleen op de lier of met inachtneming van de 1,5 meter regel. Het 

opleiden van een aspirant-lier-operator is toegestaan op basis van de regels voor 

duovluchten. 

● De kabel retourneren gebeurt door één persoon. 

● De schermvlieger moet zoveel mogelijk zelf de kabel aankoppelen. 

● De startleider/instructeur staat op afstand, ook bij een preflight check en geeft hooguit 

mondelinge aanwijzingen. 

● Bij het wisselen van de lieroperator worden alle bedieningshendels grondig schoongemaakt. 

● Het is niet toegestaan om op het veld een groepje te vormen van meer dan 4 personen. 

● Kom uitsluitend om te vliegen. Leg je eigen scherm klaar en ruim je scherm na het vliegen 

zelf weer op. 

● Ben je uitgevlogen dan ga je naar huis.  

 

Tandemvluchten 

Tandemvluchten zijn toegestaan conform de maatregelen genoemd in de NOTAM.  

 

 

 

 

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


 
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart 
COVID-19: Schermvliegen in Nederland 

 

Protocol Schermvliegen vanaf 14 oktober 2020 

 

 

 

 

 
 

 

NOTAM: 

De NOTAM is geldig tot 30 oktober. 

  

A2125/20 - COVID-19: FLIGHT RESTRICTIONS IN ACCORDANCE WITH COVID-19 
MEASURES BASED ON THE DIRECTIVE OF THE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH, 
WELFARE AND SPORT AND THE MINISTRY OF JUSTICE AND SECURITY GENERAL 
AVIATION FLIGHTS ARE ALLOWED UNDER THE FOLLOWING CONDITIONS:  
 
1. DISINFECT CABIN, SEATS AND INSTRUMENTS  
2. REGISTRATION AND IDENTIFICATION OF PASSENGERS  
3. ALL PASSENGERS ARE REQUIRED TO USE A MANDATORY NON MEDICAL FACE 
MASK FROM BEFORE BOARDING UNTIL AFTER DISEMBARKING,  
4. BEFORE BOARDING, A HEALTH CHECK OF ALL POB SHALL BE PERFORMED BY 
CREW BASED ON THE RIVM GUIDELINES  
5. COMPANIES SHALL ADHERE TO COMPANY SPECIFIC PROTOCOL.  
 
NOTE: POLICE, HEMS AND SAR FLIGHTS ARE EXEMPTED.  
 
28 SEP 12:37 2020 UNTIL 30 OCT 12:00 2020 ESTIMATED. CREATED: 28 SEP 12:38 
2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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