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Protocol Verantwoord Modelvliegen EMCR Rozenburg april 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. 

 

EMCR Rozenburg heeft het Protocol Verantwoord Sporten – Modelvliegsport geschreven voor KNVvL afdeling 

Modelvliegsport en de Federatie van Limburgse RC Vliegers. 

 

In dit clubprotocol beschrijven wij hoe wij binnen onze club en op ons terrein vanaf 11 mei 2020 specifiek invulling 

gaan geven aan de KNVvL richtlijnen.  

 

Op 15 maart 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. 

Zeer snel werden er initiatieven als een digitaal clubhuis en de plaatsing van ons veld als scenery in de 3 grote RC 

flightsim-platformen ontplooid, waardoor leden vanuit huis binding met de club en de hobby konden houden. 

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 en KNVvL. 

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 E.M.C.R. 

 

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, én 

de inhoud van het KNVvL Modelvliegsport 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, 

 

 

Tom De Weerdt 

Voorzitter  
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Algemeen: 

Om op een veilige manier ons veld weer open te stellen zal de EMCR op de volgende manieren invulling geven van 

de heersende protocollen: 

- Corona verantwoordelijke 

- Inachtname RIVM adviezen 

- Aantal aanwezige leden / tijdsblokken: 

Er kunnen maximaal 15 mensen tegelijk aanwezig zijn op het veld 

Er kan gereserveerd worden in tijdsblokken: 8:00u – 12.00u, 12.15u – 16.15u, 16.30u – sunset 

Aankomst en vertrek moeten binnen het tijdsblok plaats te vinden 

- Reservering verloopt via online boeking 

- Het clubhuis is gesloten 

- De toiletten zijn beperkt toegankelijk 

- De toestellen dienen in de daarvoor ingerichte vakken in de pits gestald te worden 

- Piloten zijn verplicht in de daarvoor bestemde vakken in de pilot box plaats te nemen 

 

Coördinatie 

Voorzitter Tom De Weerdt fungeert vanuit het Bestuur als Corona-coördinator. 

Tom is bereikbaar via voorzitter.emcr@gmail.com en 06-43075826 

 

Corona-Verantwoordelijke:  

Er dient tijdens activiteit ten 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. 

 

De Corona verantwoordelijke draagt ten allen tijde een fluoriscerend hesje. Van iedereen wordt verwacht een 

dergelijk hesje in de auto te hebben (gebruik van de clubhesjes vormt weer een overdrachtsrisico). 

 

Wanneer er een Bestuurslid aanwezig is vervult deze persoon de rol van Corona-verantwoordelijke. 

 

Wanneer er geen Bestuurslid aanwezig is neemt nr1 op de reserveringslijst (openresa) de rol van Corona-

verantwoordelijke op. Bij afwezigheid (niet opdagen of eerder vertrek) neemt nr2 het over, enz. 

In onderling overleg tussen de aanwezigen kan hiervan afgeweken worden. 

De Corona-verantwoordelijke coördineert het ontsmetten van alle contactoppervlakken op het einde van het tijdsblok, 

en is de enige persoon die na het tijdsblok kan blijven tot de volgende “shift” is gearriveerd (overdracht/afsluiten). 

 

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 Voorzitter, die contact 

opneemt met de betrokken partijen en in overleg met het Bestuur vervolgacties zal bepalen. 

 

 

mailto:voorzitter.emcr@gmail.com
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Inachtname RIVM adviezen:  

- De Hygiëneregels hangen bij de ingang en op diverse plaatsen op het terrein. 

- 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 

- Bij de ingang van het terrein/clubhuis zijn desinfectiemiddelen (handsanitizer) aanwezig, gebruik deze 

regelmatig tijdens je bezoek  

Aantal aanwezige leden / tijdsblokken:  

Om het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden stellen we een maximum van 15 aanwezige leden 

tegelijkertijd in. Tot nader order zijn enkel leden en ereleden welkom op het terrein. 

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leden het luchtruim kunnen kiezen werken we met tijdsblokken. 

Deze tijdsblokken zijn dagelijks: 

- van 8.00u tot 12.00u 

- van 12.15u tot 16.15u 

- van 16. 30u tot sunset 

Aanwezigheid is enkel toegestaan met reservering (zie volgende hoofdstuk) 

Aankomst vóór de start van je tijdsblok of verlaten van het terrein na het einde van je tijdsblok is niet toegestaan 

(ruim op tijd op!) 

Mocht de Landtong Rozenburg voor publiek gesloten worden in de weekends zullen wij als “bestemmingsverkeer” 

toch toestemming krijgen om door te rijden. Dit kan enkel op vertoning van je ledenpas (KNVvL-pas) bij de afzetting. 

Staat EMCR Rozenburg niet op je KNVvL pas (recent lid geworden en ook lid van een andere club), neem dan 

contact op met Tom, dan krijg je een geschreven verklaring van het Bestuur waarmee je alsnog toegang zal krijgen. 

 

Reservering Tijdsblokken:  

Voor reserveringen gebruiken we “Openresa” 

Dit systeem is bereikbaar via https://openresa.com/club/EMCR 

De eerste keer dat je wil inloggen dien je een account aan te maken. 

Gebruik hierbij je volledige naam én je bij de club bekende e-mailadres (anders wordt je aanvraag afgewezen) 

Je kan maximaal 2 weken vooruit boeken, maximaal 1 tijdsblok per dag en maximaal 5 boekingen per week maken. 

Wanneer je al je boekingen hebt gebruikt zal je pas een nieuwe boeking kunnen maken na afloop van het 

eerstvolgende tijdsblok dat je gereserveerd had. 

 

We vragen je met klem om solidair te zijn met je clubgenoten. 

Heb je veel tijd doordeweeks, ga dan ook doordeweeks vliegen, waardoor je degene die enkel in het weekend kan de 

kans geeft om ook te vliegen. 

Clubhuis gesloten:  

In deze periode draait het even vooral om vliegen. 

De deur van het clubhuis mag open, maar het clubhuis kan enkel gebruikt worden voor het aanzetten van de stroom, 

het ophalen van de sleutel voor het toilet en het gebruik maken van handsanitizer en andere ontsmettingsmiddelen. 

 

https://openresa.com/club/EMCR
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Eten en drinken dient van thuis meegenomen te worden, de waterkoker, het koffiezetapparaat etc worden niet 

gebruikt (ivm mogelijke virusoverdracht) Neem ook zoveel mogelijk je eigen afval terug mee naar huis. 

 

Toiletten beperkt toegankelijk:  

Ook van de toiletten dient zo weinig mogelijk gebruik gemaakt te worden. 

Ga voor vertrek naar je toilet thuis. 

Wanneer je toch van het toilet gebruik moet maken, reinig het toilet dan vóór en na gebruik (bril, doorspoelknop, 

handgrepen). De materialen hiervoor zijn in de toiletten aanwezig. 

 

Laden 

Nu meer dan ooit geldt dat accu’s thuis geladen dienen te worden. 

De laadtafel en de laadkast, en ook de laatste tafel in de pits kunnen gebruikt worden voor laden. 

Geef elkaar de ruimte, en gebruik enkel je eigen laadapparatuur. 

 

Pits:  

Plaats je toestellen in de daarvoor gemarkeerde vakken in de pits. 

1 vak per piloot. 

De vakken zijn 3m bij 3.30m, pas je keuze van toestellen hier op 

aan. 

 

De tafels worden NIET gebruikt voor het stallen van toestellen of 

materialen. Wanneer je een tafel toch gebruikt dien je deze na 

gebruik te poetsen met ontsmettingsmiddel. Doe wat je kan in je 

eigen vak in de pits, dat scheelt tafels schoonmaken, maar zorgt 

er ook voor dat we makkelijker 1,5 m afstand van mekaar kunnen 

houden! Hou ook op de banken 1,5 meter afstand van elkaar, en geef elkaar voldoende ruimte in het passeren. 

De bewegingsrichting met toestellen vanuit en naar de pits wordt aangegeven door pijlen op de grond. De opening 

in het midden van het pitshek is de uitgang, de openingen aan de buitenkanten zijn de ingang. 

 

Pilot box  

In de pilot box zijn vaste plekken afgezet met rood-wit lint. 

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. 
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Zorg voor plastic wegwerphandschoenen. 

Gebruik deze wanneer je het toestel van je leerling aan moet raken. 

 

Toeschouwers 
 

Het veld wordt aan beide zijden afgesloten voor toeschouwers. 

Hiervoor gebruiken we dranghekken voorzien van een bordje “Ivm COVID-19 tijdelijk enkel toegang voor leden” 

Toeschouwers wordt verzocht om vanuit de auto of vanaf de overkant van de weg te kijken. 

  

Op- en afbouw, overdracht 
 

Voor op- en afbouw van het veld worden er instructievideo’s gemaakt en met de leden gedeeld via e-mail en op de 

website. 

 

Opbouw: 

- De poort gaat open (en blijft dat de hele dag) 

- dranghekken op de juiste plaats aan de straatkant plaatsen (weren publiek) 

- tafel met handsanitizer bij de ingang plaatsen 

- Buitenstroom aanzetten, laadkast aanzetten 

- alle rood-witte linten nalopen en indien nodig repareren/vervangen 

- haal de vogelverschrikkers van het veld 

Overdracht: 

- Maak een ronde met ontsmettingsmiddelen, zorg dat alle overdrachtsvlakken (banken, pitstafels, deurklinken) 

gedesinfecteerd worden. Wacht de eerste piloot van het volgende tijdsblok op alvorens naar huis te gaan 

Afbouw:  

- Maak een desinfectieronde (zie overdracht) 

- zet de desinfectietafel weer binnen 

- zet de dranghekken weer bij de laadtafel achter het clubhuis 

- zet de buitenstroom en laadkast uit 

- Zet de vogelverschrikkers weer op het veld 


