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Inleiding 
Covid-19 heeft in de winter van 20/21 veel activiteiten grotendeels aan de grond gehouden. Met 
name de opkomst van nieuwe virusvarianten was verontrustend, dit met een strenge lockdown tot 
gevolg in ons land. Vanaf 3 maart wordt er een aantal kleine versoepelingen ingevoerd die met name 
wat verlichting geven in de contactberoepen en de sport. 
 
De schermvlieg accommodatie 

● Als er een gebouw is dan mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Zorg dat iedereen in 
en rondom de accommodatie 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden door dosering 
(maximaal aantal mensen) en het uitstippelen van routes.  

● Iedereen wordt geregistreerd. 
● Draag een mondkapje in de publieke ruimtes. 
● Maak eventueel gebruik van time-slots waarop mensen zich kunnen inschrijven.  
● De hygiëneregels hangen bij de ingang van de accommodatie en worden binnen herhaald. 
● De regels worden duidelijk gecommuniceerd via bijvoorbeeld de website.  
● Ondersteunende werkzaamheden worden zoveel mogelijk vanuit huis gedaan. 
● Zorg waar nodig voor persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje, handschoenen, bril). 
● Zorg voor maximale hygiëne. Vooral de pinterminal, deurknoppen, kranen, prullenbakken en 

andere contactoppervlakken moeten regelmatig gereinigd worden.  
● Zorg voor voldoende punten waar de handen kunnen worden gewassen met zeep en water 

en/of gedesinfecteerd door middel van dispensers.  
● Stel een corona-verantwoordelijke aan. 
● Geef alle medewerkers en vrijwilligers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het 

protocol in de diverse locaties van de accommodatie moet worden uitgevoerd. 
● Geef medewerkers de instructie dat zij mensen moeten aanspreken op ongewenst gedrag 

en bij overtreding van de regels. 
● Werk zoveel mogelijk in vaste teams. 
● De clubbar blijft gesloten. 
● Alleen komen op afspraak. 
● Publiek is niet toegestaan. 
● Maak je eigen uitrusting klaar voor het vliegen en kom uitsluitend naar het veld om te 

vliegen.  
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Reguliere vluchten 
De vluchten vinden meestal individueel per paramotor plaats. Paramotorvliegen kent voetstarters en 
trikestarters. Het gebruik van duo-voetstarters is zeer beperkt. Het gebruik van duo-trikes is meer 
algemeen. Duovluchten zijn toegestaan. 
 
Instructie, profchecks en examens 

● In geval van vlieginstructie zitten bij paramotorvliegen de instructeur en cursist niet bij 
elkaar in de paramotor. De instructeur blijft op de grond en heeft via een 
portofoonverbinding direct contact met de cursist.  

● Proficiency checks worden zodanig uitgevoerd dat de 1,5 meter afstand gewaarborgd blijft. 
● Praktijk examens kunnen ten aanzien van de limiterende maatregelen op dezelfde wijze 

worden uitgevoerd als proficiency checks. 
 
Handhaving 

● De houder van de toestemming van gebruik van de vlieglocatie (vrijstelling, 
luchthavenregeling of TUG) is verantwoordelijk voor de naleving van het protocol. 

● De schooleigenaar of gedelegeerde instructeur houdt toezicht op de naleving van het 
protocol tijdens instructie. 

● De examinator houdt toezicht op de naleving van het protocol tijdens het afnemen van 
proficiency checks en praktijk examens. Vanwege de aard van paramotorvliegen en de te 
gebruiken locaties is het praktisch gezien niet altijd mogelijk dit protocol en of hygiëne regels 
middels een bord op te hangen. Dit protocol kan dan in printvorm getoond worden en/of op 
de website van de betreffende school gepubliceerd worden en/of naar de paramotorvliegers 
worden gemaild.  

 
Bepalingen   

● Paramotorvliegers die geen eigen materiaal gebruiken dienen ervoor te zorgen dat 
voorzorgsmaatregelen genomen zijn om verspreiding van het coronavirus te beperken. Dit 
geldt met name voor paramotorvliegscholen.   

● Deel je werkbenodigdheden niet met anderen of desinfecteer vóór overdracht. Houd 
spullen, materieel en gereedschap schoon. Paramotorvliegscholen wordt geadviseerd de 
cursisten een eigen helm met boommike te laten gebruiken.  

 
Alle Nederlandse maatregelen kan je vinden op de website van de Rijksoverheid: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-
het-coronavirus 
 
Het RIVM had eerder een aantal handreikingen uitgebracht die zijn vervangen door een generiek 
kader coronamaatregelen: 
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NOTAM: 
 
 
 
 
 


