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Protocol Verantwoord Modelvliegen onder Corona-maatregelen 

MVC Otto Lilienthal  

mei 2020 

Introductie  

Doel van dit protocol is alle leden en externe belanghebbenden te informeren over de regels die 

gelden voor het modelvliegen op de velden van MVC Otto Lilienthal, in de periode waarin Nederland 

beweegt van “intelligente lockdown” naar een “nieuw normaal”. 

Dit protocol is opgesteld n.a.v. de persconferentie op 6 mei 2020 van het kabinet waarin verlichting 

van de Corona-maatregelen werd aangekondigd, onder andere voor sportclubs. Het protocol is 

gebaseerd op de maatregelen van de Rijksoverheid, RIVM, Veiligheidsregio Utrecht, van de 

gemeenten Soest en Amersfoort en op het Protocol Verantwoord Sporten – Modelvliegsport van 

KNVvL afdeling Modelvliegsport en de Federatie van Limburgse RC Vliegers i.s.m. NOC NSF. 

 

Wanneer geldig? 

Dit protocol geldt vanaf 11 mei 2020 totdat het vervangen wordt door een ander protocol indien 

nieuwe Corona-maatregelen dat nodig maken, of totdat er geen Corona-maatregelen meer gelden in 

Nederland. Bepalend hierin zijn de maatregelen van bovengenoemde autoriteiten en instanties. 

 

Voor wie? 

Dit protocol geldt voor alle (ere)leden van MVC Otto Lilienthal, op de velden waarop we vanuit MVC 

Otto Lilienthal mogen vliegen. 

 

Hoe gebruiken? 

Neem dit protocol door, en volg het op. Spreek waar nodig een ander lid aan als die zich 

(waarschijnlijk onbedoeld) er niet helemaal aan houdt. Als er onduidelijkheden zijn, bespreek die met 

een bestuurslid. Meld aan een bestuurslid als aanspreken niet lukt of als dat onvoldoende effect 

heeft, of als je ondanks dit protocol een gevoel van onveiligheid hebt op onze velden.  

 

Namens het bestuur MVC Otto Lilienthal 

Arjan van der Meer 

Voorzitter 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
https://vru.nl/dit-doet-de-veiligheidsregio/besluiten-en-publicaties
https://www.soest.nl/in-de-gemeente-soest/coronavirus
https://www.amersfoort.nl/zorg-en-ondersteuning/to-2/tijdelijke-maatregelen.htm
https://www.knvvl.nl/nieuws/afkondiging-maatregelen-regering-i-v-m-coronavirus
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Regels op de velden van MVC Otto Lilienthal 
 

 Ieder lid is verantwoordelijk voor het naleven van de Corona-maatregelen en voor het 
opvolgen van dit protocol. 
 

 Spreek waar nodig andere leden daarop aan. 
 

 Leef de Corona-regels na, zie Rijksoverheid.nl en RIVM.nl, waaronder: 

◦ Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°). 

◦ Hou altijd 1,5 meter afstand tot een ander 

◦ Schud geen handen, sluit ook ander fysiek contact uit 

◦ Was je handen regelmatig en goed  

◦ 8 en 12: maximaal 8 leden tegelijk op het oude veld en max. 12 leden tegelijk op het 

nieuwe veld. Minimaal 1,5 m afstand houden, geen publiek op de velden. Alleen Otto-

leden, vliegend of kijkend. 

 Reserveer een slot in de planner. Aankomst en vertrek binnen het slot. 

 Basis Veiligheidsreglement Modelvliegen geldt nog steeds, en helemaal 

 Afspraken over de veldindeling gelden ook nog steeds (zie mvc-otto.nl/veld-en-veiligheid) 

 Het clubhuis blijft tot nader bericht gesloten 

 Instructievliegen is mogelijk zoals we gewend waren: spreek met je instructeur datum, tijd 
en veld af, maar nu in een slot dat ruimte heeft. Zet de instructie-afspraak in de slotplanner. 
Als je een leraar-leerling set gebruikt, gebruik dan alleen een draadloze set. Gebruik 
handschoenen als je het lestoestel aanraakt. Desinfecteer elkaars aangeraakte spullen. 

 Raak elkaars spullen niet aan. Hoogstartlijnen: neem je eigen lijn mee. Heb je geen eigen lijn, 
neem contact op met Eric Velthuizen om een clublijn te lenen. 

 

Aanspreekpunten voor dit protocol 

Je kunt ieder bestuurslid aanspreken op dit protocol. Bij onduidelijkheden, of als leden aanspreken 

op naleven van de Corona-maatregelen of van dit protocol niet lukt of als dat onvoldoende effect 

heeft. Suggesties voor verbetering zijn welkom. Ook als je ondanks dit protocol een gevoel van 

onveiligheid hebt op onze velden willen we dat graag van je horen om dat te verbeteren. 

Contactgegevens van de bestuursleden: 

 Arjan van der Meer, voorzitter, voorzitter@mvc-otto.nl, 06-83640883 of whatsapp 

 Eric Velthuizen, penningmeester, e.p.velthuizen@casema.nl, 06-12336137 of whatsapp 

 Maarten Cornelissen, secretaris, secretaris@mvc-otto.nl, 06-53106316 of whatsapp 

https://www.mvc-otto.nl/veld-en-veiligheid
mailto:voorzitter@mvc-otto.nl
mailto:e.p.velthuizen@casema.nl
mailto:secretaris@mvc-otto.nl

