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Inleiding 

Covid-19 heeft in de winter van 20/21 veel activiteiten grotendeels aan de grond gehouden. Met 

name de opkomst van nieuwe virusvarianten was verontrustend, dit met een strenge lockdown tot 

gevolg in ons land. Vanaf 3 maart wordt er een aantal kleine versoepelingen ingevoerd die met name 

wat verlichting geven in de contactberoepen en de sport. 

 

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. 
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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. 

● 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 

 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/generiek-kader-coronamaatregelen
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NOTAM vanaf 3 maart: 

COVID-19: FLIGHT RESTRICTIONS 
BASED ON THE LATEST COVID-19 REGULATIONS (TIJDELIJKE REGELING 
MAATREGELEN COVID-19) 
COMMERCIAL FLIGHTS WITH THE MAIN PURPOSE OF 
TRANSPORTING PASSENGERS WHERE THE DEPARTURE AND DESTINATION 
AERODROME ARE THE SAME ARE PROHIBITED. 
  
ALL FLIGHTS SHOULD ADHERE TO 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: 
HTTPS://WWW.RIVM.NL/CORONAVIRUS-COVID-19/ADVIEZEN-WERK-VRIJE-TIJD/GEN 
ERIEK-KADER-CORONAMAATREGELEN 
5. COMPANIES SHALL ADHERE TO COMPANY SPECIFIC PROTOCOL. 
NOTE: 
POLICE, HEL EMERGENCY SERVICES AND SAR FLIGHTS ARE EXEMPTED. 
 
Aanvulling op de NOTAM door Ministerie I&W 

● Per 3 maart vervalt het verbod op contactberoepen. Voor de luchtvaart betekent dit 
dat alle praktijk training/examens/currency checks weer mogelijk zijn alsmede ook 
contactberoepen zoals tandem luchtsporten. 

● Het verbod op openstelling van publieke plaatsen (artikel 4.a.1.) met uitzondering 
van bedrijfsmatig personenvervoer, mits het vervoer primair de verplaatsing van de 
ene naar de andere locatie behelst en het vervoer geen recreatieve activiteit is blijft 
gelden. Het verbod op A naar A vluchten blijft dus bestaan. Onder dit verbod 
verstaan we commerciële rondvluchten van A naar A inclusief ballonvaren en 
inclusief parachutespringen. 

● Parachutespringen in clubverband wordt ook gezien als bedrijfsmatige activiteit en is 
verboden. Enkel parachutespringen in de privésfeer is mogelijk 
(familie/vrienden/kennissen). 

● Alle luchtvaartuigen, zowel commercieel als privé, zijn sinds de introductie van de 
tijdelijke regeling op 1 december 2020 uitgesloten van de eis om 1,5 meter afstand 
houden. 

https://www.rivm.nl/CORONAVIRUS-COVID-19/ADVIEZEN-WERK-VRIJE-TIJD/GEN
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● Met betrekking tot het aantal personen dat vervoerd mag worden is eerder 

aangesloten bij het dringende advies hoeveel personen thuis ontvangen mochten 
worden. Deze koppeling in de communicatie inzake het vervoer per auto is 
losgelaten. Voor de luchtvaart wordt dit nu ook aangepast voor privé vervoer, zodat 
het analoog is aan de situatie voor privé autovervoer. 

● Het dringende verzoek om bij voorkeur geen mensen van buiten het huishouden mee 
te nemen tijdens de vlucht (dit geldt niet voor commerciële vluchten en 
trainingsvluchten). Dit is momenteel ook het beleid voor vervoer per auto: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vervoer/vervoer-met-
auto-taxi-personenbusje-of-touringcar 

● Op openbare plaatsen geldt wél een maximum van twee personen. Zodra je dus 
uitstapt, formeel wel in groepjes van twee, anders heb je alsnog een overtreding. 

 
Wat resteert: 

● Verbod op theorie examens, hier vindt op korte termijn besluitvorming plaats over 
een mogelijke versoepeling. 

● Verbod op A naar A. Het ministerie wil zich inzetten op versoepeling wanneer de 
volgende kans zich voordoet (en de corona situatie dat toelaat). Mogelijk maken van 
A naar A zou dan ook voor de andere vervoersmodaliteiten gelden, zoals 
rondvaartboten. 
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