
opgericht:okt1978  

Modelvliegclub  Hoekse  Waard 
Modelvliegterrein: 3264 LA Nieuw Beijerland 

 

maandag 11 mei 2020 
 
Betreft: Verantwoord vliegen i.v.m. het COVID29 virus 
 
 

Best Clublid, 

 

Ons modelvliegterrein is vanaf medio maart 2020 gesloten geweest voor onze vliegsport om 

zoveel mogelijk de verspeiding van het COVID19 te vertragen en besmettingen voorkomen. 

 

Onlangs heeft de regering deze maatregelen versoepeld. Hierdoor zal er na 11 mei onder 

voorwaarde gevlogen kunnen worden. 

Het bestuur heeft besloten om die voorwaarden door te voeren op ons modelvliegterrein. 

Om veilig te vliegen zijn er een aantal voorwaarden waaraan ieder clublid moet voldoen. 

 

 

Algemeen: 

 

 Corona verantwoordelijke 

 Adviezen van het RIVM 

 Aantal leden 

 Niet clubleden zijn verboden het veld te betreden. 

 Het clubhuis is gesloten 

 Toilet is zeer beperkt toegankelijk 

 Wie gaat en wanneer vliegen via de MVHW app  

 Alle vliegtoestellen uitsluitend in de vakken van Oranje pylonnen. 

 Piloten dienen zelf voor een veilige looproute te zorgen op het veld en in de pitch. 
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Corona verantwoordelijke: 
 
Dit is de Corona-coördinator en ziet toe op de naleving van regels te aanzien van hygiëne, 
het clubhuis en evt. het toilet. 
In principe is iedereen die komt vliegen verantwoordelijk. 
Er is altijd iemand die verantwoordelijk is voor de naleving van de regels. 
 

 De Corona-coördinator plaatst vooraf het vliegen alle oranje pylonnen op veilige afstand. Zet witte 
stoelen klaar voor de leden die in de pitch of het vliegveld willen zitten. Deze mogen na het vliegen 
buiten blijven staan als wel in elkaar gestapeld op de het houten terras. 

 Iedereen zorgt zelf  voor z’n eigen reinigings en desinfectiemiddelen. 

 Na het vliegen ook voor het weer reinigen en opruimen van alle mogelijk besmette materialen. 
 

Om te voorkomen dat de Corona-coördinator nogal belast wordt met de deze taken is het zaak dat iedereen 
daar rekening mee houdt. 
 
Wanneer er een bestuurslid aanwezig is neemt die tevens de Corona-coördinator rol op zich. 
Wanneer er geen bestuurslid is neemt de eerst aangekomen lid deze rol op zich.  
Er zal altijd een Corona-coördinator aanwezig zijn. 
Het logboek wordt bijgehouden door de Corona-coördinator, die gaat als enige in het 
clubgebouw. 
 
Bij ernstige- of veelvuldige overtreding van de regels is de Corona-coördinator gemachtigd het 
betreffende lid voor de rest van de dag de toegang tot het veld te ontzeggen, en wordt dit gemeld 
aan het Bestuur, die contact opneemt met de betrokken partijen en in overleg met het Bestuur 
vervolgacties zal bepalen. 
 
 
 
Adviezen van het RIVM: 
 

 De Hygiëneregels hangen bij de ingang en zijn per mail kenbaar gemaakt. 

 Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°). 

 Houdt steeds de 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 

 Neem zelf desinfectiemiddelen mee en ook weer naar huis, gebruik deze regelmatig 
tijdens je bezoek 

 Reinig alle gebruikte materialen die je op het veld achterlaat (b.v. toilet, keukenblok, 
stoel, pylonnen e.d.) 

 Maak gebruik van je eigen reinigingsproducten. 

 Neem zelf je eigen afval mee. 
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Aantal leden: 

 

Er kunnen maximaal 5 clubleden op het veld in een afgebakend vak hun toestellen vliegklaar 

maken en vliegen. 

Als er meer dan 5 leden aanwezig zijn dienen die in de pitch te zitten op de voorgestelde 1,5 

meter van elkaar.  

De witte stoelen staan bij uitzondering nu buiten om dit mogelijk te maken. 

 

 
Niet clubleden zijn verboden het veld te betreden: 
 

Het veld is afgesloten voor toeschouwers. (Helaas) 

 

 

Het clubhuis is gesloten: 

 

Omdat het allemaal draait om even te kunnen vliegen is het clubhuis dicht. De deur van het 

clubhuis mag open, maar het clubhuis kan enkel gebruikt worden voor het aan/afzetten van 

de schrikstroom en de vaan, de deur wordt open en dicht gedaan door de Corona-

coördinator deze kan dan ook zorgen voor o.a. ontsmettingsmiddelen. 

Bij uitzondering vult de Corona-coördinator voor iedereen het logboek in. 

 

 

Toilet is zeer beperkt toegankelijk: 

 

Ook van het toilet 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 het 

clubgebouw aanwezig. 

 

 
Wie gaat en wanneer vliegen via de MVHW app: 

 

Je mag binnen de bekende tijdvensters op het modelvliegterrein vliegen. 

Om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk leden het luchtruim kunnen kiezen werken we met 

de MVHW vliegapp. 

Op de MVHW vliegapp kun je aangeven wanneer je naar het veld gaat en weer vertrekt. 

Dan is het voor iedereen duidelijk wie en hoeveel leden er zijn. Het is dan helder wie er op 

welke tijd aanwezig is. 
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Zit je nog niet op de MVHW app dan kan je dat melden bij de secretaris of terreinmeester, 

die zet je er dan bij. 

 
 
Alle vliegtoestellen uitsluitend in de vakken van Oranje pylonnen: 
 

Plaats je toestellen in de daarvoor gemarkeerde (vier oranje pylonnen) vakken voor de pits. 

1 vak per piloot. 

De vakken zijn ca. 3m bij 3m, pas je keuze van toestellen hier op aan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De tafels in de pitch zijn daar niet geschikt voor en worden NIET gebruikt voor het stallen 

van toestellen of materialen. Wanneer je een tafel toch gebruikt dien je deze na gebruik te 

reinigen  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 naar en van het vliegterrein rekening met de 1,5 meter afstand van elkaar, 

en geef elkaar voldoende ruimte in het passeren. 

Loop tijdens je start en landing direct naar je vak om zo min mogelijke anderen tot last te 

zijn.  En ga tijdens het vliegen wel bij elkaar staan maar respecteer de 1,5m regel. Ga niet 

dwalen op het veld. 

 

 

Piloten dienen zelf voor een veilige looproute te zorgen op het veld en in de pitch: 

 

Omdat ons vliegveld van beperkte afmeting is en het aantal actieve leden niet meer dan 10 

leden is. Zal het aangeven van een looproute lastig zijn. 

Beginnend vanaf de weg bij Fam. Monster dient elk clublid zelf te bepalen hoe die naar en 

van het clubhuis gaat lopen. 

Dat geldt zo ook op het vliegveld zelf. 
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Beleef vooral veel plezier aan je pas gebouwde 

vliegmodel en bijbehorende verhalen want er zijn er in de 

afgelopen periode vele vliegklaar gemaakt. 

Het heeft al te lang stil gestaan!! 

 

Let op elkaar !! 

 

             Hou die 1,5 meter intact. 

 

 

M.V.H.W. al meer dan 40 jaar bouw en vliegplezier 

 


