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Protocol Herstart Lieren 
Corona Verantwoord Vliegen Fase 1 

Algemeen 

Dit protocol start met de visie van de KNVvL Medische Commissie over enkele algemene basiszaken. 

Deze is belangrijk voor de begripsvorming waarom bepaalde zaken wel of niet worden geadviseerd. 

De volledige versie van het KNVvL protocol is beschikbaar op onze site. Daarnaast zijn het algemeen 

protocol en de hervattingsprotocol schermvliegen verwerkt en verder uitgebreid in dit protocol.  

 

Visie KNVvL Medische Commissie 

 

Inleiding 

Bij een virusdrager bevindt het virus zich in de lichaamsvloeistoffen en met name het vocht dat uit 

de luchtwegen en mond- of keelholte komt. Het verspreidt zich door ademhalen, praten, hoesten en 

niezen. Omdat men met grote regelmaat aan zijn gezicht zit, de neus snuit, krabt, etc. komt het 

virus ook aan de handen. Dit is een grote bron van infectie. Dus naast kleine speekseldruppeltjes en 

aerosolen (hele kleine deeltjes in de lucht) verspreidt de virusdrager het virus ook door alles wat hij 

aanraakt. Het is bekend dat het virus lange tijd aanwezig kan blijven op oppervlakken.  

De maatregelen die het RIVM adviseert dan wel voorschrijft, zijn uitsluitend bedoeld om een snelle 

of onbeheersbare verspreiding van het virus te voorkomen.  

 

1,5 meter afstand 

In een windstille ruimte zou 1,5 meter afstand voldoende zijn om de speekseldruppels te laten 

neerslaan. In de buitenlucht kunnen ze echter worden meegevoerd door de wind en is de 1,5 meter 

eigenlijk onvoldoende. Aerosolen dragen verder. Niet voor niets wordt geadviseerd dat wielrenners 

een onderliggende afstand moeten bewaren van 20 meter. Dus in de buitenlucht is het verstandiger 

met de wind in de rug naast elkaar te staan, dan tegenover elkaar. 

Action drukt iedereen op het hart dit steeds in gedachten te houden en hier rekening mee te houden 

omdat wij nagenoeg altijd te maken hebben met wind. Maak elkaar hier ook op attent indien nodig. 

 

Handschoenen 

Door het dragen van handschoenen wordt voorkomen dat je handen besmet worden als je iets 

aanraakt. Maar zodra je iets anders waar een virus op zit met je handschoenen aanraakt dan zijn je 

handen besmet. Alles wat je verder aanraakt met die handschoenen wordt ook besmet. En zo 

verspreid je het virus. Het dragen van handschoenen heeft derhalve alleen maar zin als je er mee 

omgaat zoals een chirurg dat doet in de operatiekamer. Wat je zeker niet moet doen is met je 

handschoenen je gezicht aanraken! Bovendien heb je minder de neiging je handen te wassen als je 

handschoenen aan hebt. 

Bijna niemand is gewend of getraind om zorgvuldig met handschoenen om te gaan. Zo gauw je iets 

anders wilt doen, moet je de handschoenen uit doen, weggooien en je handen wassen. Daarbij moet 

je voorkomen dat virusdeeltjes zich alsnog kunnen verspreiden, door bijvoorbeeld de handschoenen 

voorzichtig en binnenstebuiten uit te trekken en direct weg te gooien. 

Het dragen van handschoenen heeft volgens ons geen meerwaarde. Frequent handen wassen wel. 

Action volgt dit advies op en stelt het dragen van handschoenen niet verplicht. Wij faciliteren hand-

desinfectiemiddel en andere benodigdheden. Uiteraard neemt eenieder hierin zijn eigen beslissing. 

 

Mondkapjes 

Er zijn allerlei soorten mondmaskers en mondkapjes. De FFP2 mondmaskers die op de IC gedragen 

worden, voorkomen dat je de aerosolen binnen krijgt. Deze maskers zitten zo strak dat de mede-

werkers striemen op het gezicht hebben. Deze beschermen wel voldoende maar zijn bedoeld 

voor professioneel gebruik in de gezondheidszorg. 

De mondkapjes die chirurgen dragen hebben alleen maar tot doel om te voorkomen dat speeksel-

druppels zich naar voren verspreiden. Bij hoesten of niezen zullen de druppels en aerosolen zich 

langs de zijkant verspreiden. De verspreiding van het coronavirus wordt er nauwelijks mee 

beperkt. Verder zijn chirurgische maskers en stofmaskers doorlaatbaar voor virussen zowel naar 

binnen en als naar buiten. Mannen met baarden kunnen nooit een goed aansluitend masker dragen. 

Het dragen van een masker is bedoeld om anderen te beschermen. Indien een drager hoesterig is of 

zich niet helemaal lekker voelt, hoort die persoon sowieso thuis te blijven. 

Action volgt dit advies op en stelt het dragen van mondkapjes niet verplicht. Wij faciliteren speciaal 

desinfectiemiddel voor helmen en materialen. Uiteraard neemt eenieder hierin zijn eigen beslissing. 

https://actionparagliding.nl/wp-content/uploads/Corona-Protocol-KNVvL-Fase-1.pdf
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Brillen 

Een goed aangesloten spatbril voorkomt dat er druppels in de ogen komen en kan hiermee 

bijdragen aan het voorkomen van besmetting. Hier geldt echter ook dat het voordeel niet opweegt 

tegen het nadeel van de visuele beperking. Afstand houden heeft meer effect dan een spatbril. 

Action volgt dit advies op en stelt het dragen van brillen niet verplicht. Veel piloten dragen sowieso 

een zonnebril zonder visuele beperking. Uiteraard neemt eenieder hierin zijn eigen beslissing. 

 

Wel of niet vliegen? 

Heb je gezondheidsklachten zoals verkoudheid, niezen, keelpijn, (lichte) hoest, en/of verhoging of 

koorts, blijf dan thuis en ga niet vliegen. Ook als je huisgenoten hebt met deze klachten, dan blijf je 

thuis en vlieg je niet. Er is een kans dat je het virus bij je draagt zonder (nog) ziek te zijn. Normaal 

gesproken hoor je niet te vliegen als je niet voldoet aan de I AM SAFE regels. In dit Corona tijdperk 

gelden deze regels nog veel sterker. Eigenlijk is dit de belangrijkste maatregel. 

Action zal elke vliegdag-/weekend bevestiging vragen of alles in orde is voor de Gezondheidscheck. 

Dit bevestig je al bij de aanmelding. Als daar op de lierdag zelf verandering in komt, blijf je thuis. 

 

Tot slot 

Boven alle regels geldt: gebruik je gezond verstand! Met het toepassen van de regels wordt de kans 

op besmetting verkleind. Er blijft echter altijd een risico op besmetting aanwezig. Wees hiervan 

bewust! Voor personen die in de risicogroep vallen blijft het advies thuis te blijven. 

 

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. 

 

Algemene hygiëneregels 

• Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. 

• Schud geen handen. 

• Reinig goed en regelmatig je handen. 

• Vermijd het aanraken van je gezicht. 

• Desinfecteer materiaal dat je deelt met anderen voor en na gebruik. 

• Nies en hoest in je elleboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes, gebruik ze eenmalig en gooi deze direct weg. 

• Blijf thuis als je, of een huisgenoot, één of meer van de volgende (ook milde) symptomen hebt: 

verkoudheid, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid, verhoging of koorts of vastgestelde Covid-19. 

 

Organisatie vliegdag 

• Afhankelijk van het aantal teamleden zullen wij een maximum aan piloten accepteren. 

• Afhankelijk van de capaciteit zullen wij werken met ruime tijdblokken om te vliegen. 

• We trachten ‘het verkeer’ op het veld te controleren door ruimere vliegblokken te hanteren. 

Minder piloten in totaliteit op 1 dag en dus meer vliegen, maar wellicht maar 1 dag per week. 

• Voor en/of na het vliegen kan aan groundhandling worden gedaan. Dit dient altijd in overleg te 

geschieden i.v.m. de aan te wijzen plek, het aantal personen en de staat van het gras.   

• Administratie wordt door de piloten zelf gedaan. Er wordt voorzien in een map met voor iedereen 

een eigen insteekhoes. Daar worden takenlijsten, vluchtenkaarten en logboekjes verzameld. 

Vluchtenkaart: de piloot vult zelf de datum in bij de gemaakte vluchten. Neem je eigen pen mee! 

Takenlijst: de piloot vult zelf de datum in bij goedgekeurde taken. Aftekening gebeurt na check. 

Logboekje: de piloot vult de vluchten, gegevens en eventuele taken in. Aftekening gebeurt later. 

Alles blijft in het mapje zitten, wordt later door ons bijgewerkt en komt weer mee naar het veld.   

• Betaling gebeurt achteraf per Tikkie. 

https://actionparagliding.nl/wp-content/uploads/Poster-Gezondheidscheck.pdf
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Op het veld is aanwezig 

• Desinfectiemiddel voor handen (alcohol). 

• Ontsmettingsdoekjes voor handen en materialen. 

• Reinigingsspray voor materialen en oppervlakken. 

• Desinfectiespray voor helmen. 

• Papieren handdoekjes. 

• Afvalbakken voor gebruikte doekjes. 

• Posters Hygiëneregels algemeen en materiaal, Handen reinigen, Gezondheidscheck. 

 

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 direct als eerste je handen (er is 1 tafel met alle hygiënemiddelen). 

• Meld je even aan bij iemand van het team, zodat we evt. bijzonderheden kunnen melden. 

• 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. 

 

Regels voor piloten 

• Piloten die eigen materiaal gebruiken hoeven geen extra maatregelen te nemen, behoudens dat 

alleen zij het materiaal mogen hanteren. 

• Piloten die geen eigen materiaal gebruiken dienen ervoor te zorgen dat het materiaal na gebruik 

grondig wordt gereinigd conform de hygiëneregels voor schoolmateriaal (let op: niet alle schoon-

maakmiddelen gaan samen met alle onderdelen; m.n. sprays kunnen niet altijd worden gebruikt). 

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

 

Hygiëneregels schoolmateriaal 

• Voor en na aanraking van schoolmateriaal de handen desinfecteren. 

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

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

Helm: binnenzijde kinstuk reinigen met desinfectiespray. 

• Porto’s: reinigen met ontsmettingsdoekje. 

• Extensies: reinigen met reinigingsspray (lint) en ontsmettingsdoekje (lint en metalen delen). 

• Reiniging van de materialen voor en na gebruik. 

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

• Gereinigde helm bij de materialen laten liggen. 

• Gereinigde porto terug leggen in het kistje. 

• Oortjes worden niet gedeeld en dienen te worden gekocht; kosten € 15. 

 

Procedures op het veld 

• De lierman zit alleen op de lier, dus 1 per lier. Er is geen opleiding van een aspirant-lierman. 

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

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

• Bij het wisselen van de kabelrijder worden de delen die met de hand aangeraakt zijn grondig 

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

• Aankoppelen van de lierextensie aan de lierrelease gebeurt door de piloot zelf (indien nodig onder 

toezicht startleider/instructeur). Bekijk het Instructiefilmpje.  

• 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. 

 

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 is voorlopig helaas alleen voor het team. Hopelijk kan dit in fase 2 weer wel. 
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Samenvattend 

Paragliding is met de versoepelde maatregelen weer toegestaan, maar wel conform de richtlijnen 

van het RIVM die in de protocollen zijn verwerkt. De 1,5 meter regel blijft en dat betekent dat wij 

echt samen onze verantwoordelijkheid moeten blijven nemen.  

Maak elkaar erop attent indien nodig en hou daarbij rekening met het feit dat we mensen zijn; 

spontaniteit en impulsiviteit zijn soms eerder dan het verstand. Help elkaar dus op een begripvolle 

manier. Want echt: Alleen Samen zijn we Sterk en kunnen we Corona Verantwoord Vliegen!  


