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Voorwoord 

Dit protocol is een update van alle voorgaande protocollen fase 1 t/m 3a en voorziet in alle 

belangrijke gewijzigde en ongewijzigde zaken op het lierterrein.  

De volledige versie van het KNVvL Covid-19 Protocol Schermvliegen is verwerkt in dit protocol. 

Voor eenieders gemak zijn belangrijke wijzigingen en aanvullingen in rose weergegeven. 

 

Wij zijn ons terdege bewust van het feit dat wij bevoorrecht zijn omdat de overheid onze sport 

onder verscherpte maatregelen veilig vindt en derhalve nog steeds toestaat. Daarnaast zijn wij zeer 

doordrongen van onze verantwoordelijkheid om de organisatie op het lierterrein strak in goede 

banen te leiden, zodat we samen Corona verantwoord kunnen blijven vliegen. 

 

Triage 

Het actief afgeven van de Gezondheidscheck bij aanmelding voor het lieren wordt weer actief!  

Alleen dan kunnen we voldoen aan de gestelde eisen om het dragen van het mondkapje in de 

nabijheid van anderen binnen 1,5 meter achterwege te laten. 

 

1,5 meter afstand 

Ondanks dat de kans op besmetting in de buitenlucht zeer klein is, blijft het noodzaak om 1,5 meter 

afstand te bewaren. Daarnaast hebben wij ook te maken met de factor wind waarmee rekening 

moet worden gehouden. Let erop dat gesprek met anderen altijd met voldoende afstand en dwars 

op de wind is (dus niet in elkaars windlijn / ‘Coronakegel’ met 1 bovenwinds en 1 benedenwinds). 

Afstand en hygiëne zijn onontbeerlijk! 

 

Mondkapjes 

Het dragen van een mondkapje is bedoeld om anderen te beschermen, echter mondkapjes hebben 

zeer beperkt zin in de vrije lucht. Het is voor ons niet meer verplicht om mondkapjes te dragen. 

Zorg er toch voor dat je een mondkapje standby hebt, zodat je dit kan gebruiken indien gewenst. 

 

Op het veld aanwezig 

• Desinfectiemiddel voor handen (handalcohol). 

• Ontsmettingsdoekjes voor handen en materialen. 

• Reinigingsspray voor materialen en oppervlakken. 

• Desinfectiespray voor harnassen. 

• Desinfectiespray voor helmen. 

• Papieren handdoekjes. 

• Mondkapjes. 

• Afvalzakken. 

• Posters Hygiëneregels en Gezondheidscheck. 

 

Algemene regels 

• Kom alleen naar het veld.  

• Vermijd het openbaar vervoer. 

• Reis alleen of met personen uit jouw huishouden. 

• Kom niet eerder dan 15 minuten voor aanvang op het veld. 

• Volg altijd de aanwijzingen van het team op. 

• Er is geen gelegenheid voor toiletbezoek. 

• Verlaat direct na het beëindigen van de vliegactiviteiten het terrein. 

• Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag en bij overtreding van de regels. 

 

Organisatie vliegdag 

• Afhankelijk van het team en benodigd materiaal zullen wij een maximum aan piloten accepteren.  

• Schoolmateriaal wordt tijdens een dag niet uitgewisseld tussen piloten; 1 set per dag per piloot. 

• Piloten worden in tijdblokken ingedeeld om te vliegen. 

• Administratie cursisten: De cursistenmap komt te vervallen. De takenlijsten, vluchtenkaarten en 

logboekjes kunnen weer bij de cursist zelf in beheer blijven en worden na het vliegen afgetekend 

door de instructeur. Neem een eigen pen mee! Afrekenen gebeurt door de administratie. 

• Administratie gebrevetteerde piloten: vluchtenkaart laten aftekenen bij de administratie. 

https://actionparagliding.nl/wp-content/uploads/Corona-Protocol-KNVvL-26-juni.pdf
https://actionparagliding.nl/wp-content/uploads/Poster-Gezondheidscheck.pdf
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• Betaling veldbijdrage gebeurt contant. Neem gepast € 10 mee (bij voorkeur een briefje).  

• Bij de administratie zijn maximaal 2 personen tegelijkertijd om zo 1,5 meter afstand te bewaren. 

 

Aankomst op het veld 

• Opbouw lieren, karren, brommers en klaarzetten spullen gebeurt alleen door het team. 

• Erven van de boeren zijn alleen beperkt voor teamleden toegankelijk. 

• Reinig bij aankomst als eerste je handen (er is een tafel met alle hygiënemiddelen). 

• Schoolmateriaal wordt door het team per piloot klaar gelegd op het zeil voor schoolmateriaal. 

• Privé materiaal kan neergelegd worden op het zeil voor privé materiaal. Hou dit ook gescheiden. 

 

Procedures op het veld 

• Tafels met administratiekoffer en hygiënemiddelen worden regelmatig gereinigd. 

• Desinfecteer regelmatig je handen, in elk geval voor en na het aanraken van onze materialen. 

• De lierman zit alleen op de lier, dus 1 per lier. Dit geldt ook bij opleiding van aspirant-lierman. 

• Bij het wisselen van de lierman worden alle bedieningshendels schoongemaakt. 

• De kabels rijden gebeurt door één persoon tegelijkertijd, dus niet 2 kabelrijders simultaan. 

• Bij het wisselen van de kabelrijder worden de delen die aangeraakt zijn schoongemaakt 

(handvatten, handels, contactsleutel en koppelgedeelten van de lierkabels). 

• Het aankoppelen van de lierkabel aan de lierextensie is vervallen. De startleider koppelt de 

lierkabel weer direct aan de lierrelease. Startleider hoeft daarbij geen mondmasker meer te 

dragen en staat aan de zijkant van de piloot. Piloot en startleider praten op dat moment niet. 

Startleider reinigt regelmatig zijn handen.  

• Preflight check gebeurt door de instructeur/startleider op afstand. Aanwijzingen alleen mondeling. 

• Briefing en debriefing voor vliegoefeningen vindt plaats op afstand voor en direct na de vlucht.  

• Hou bij het praten met anderen naast de afstand ook de windrichting goed in de gaten. 

• Er is geen maximum groepsgrootte meer. 

• Hou de loopruimte rondom het zeil vrij, zodat men elkaar niet hoeft te passeren.  

• Socializen (staand en zittend) op ruime afstand van het zeil en met 1,5 meter afstand onderling.  

• Vliegmateriaal voorbereiden en opruimen op ruime afstand van het zeil en de start. 

 

Hygiëneregels schoolmateriaal 

• Schoolmateriaal dient na gebruik te worden gereinigd (let op: niet alle schoonmaakmiddelen gaan 

samen met alle onderdelen; met name sprays kunnen niet altijd worden gebruikt). 

• Voor en na aanraking van schoolmateriaal de handen desinfecteren. 

• Harnas: contactpunten (sluitingen, karabiners, release) reinigen met ontsmettingsdoekje. 

Harnas: schouderbanden en andere stoffen delen reinigen met desinfectiespray harnassen. 

• Helm: sluiting en buitenzijde reinigen met reinigingsspray en ontsmettingsdoekje.  

Helm: binnenzijde kinstuk reinigen met desinfectiespray helmen. 

• Porto’s: reinigen met ontsmettingsdoekje. 

• Materialen na reiniging terug leggen op dezelfde plek op het zeil.  

• Gereinigde helm bij de materialen laten liggen (om te drogen). 

• Gereinigde porto terug leggen in het kistje. 

• Oortjes worden niet gedeeld en dienen te worden gekocht; kosten € 10. 

 

Opruimen en einde vliegdag 

• Afbouw lieren, karren, brommers en opruimen spullen gebeurt alleen door het team. 

• Erven van de boeren zijn alleen beperkt voor teamleden toegankelijk. 

• After fly borrel vindt weer plaats; de ‘mobiele bar’ is weer open! Uiteraard met 1,5 meter afstand. 

 

Nawoord 

Laten we samen de regels nog even strikt naleven. Het gaat beter, maar is het is nog niet voorbij!  


