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Inleiding
Om de verspreiding van het Covid-19 (Corona) virus (hierna te noemen “het virus”) tegen te gaan
moeten we een aantal nieuwe procedures volgen. Veel van deze procedures zijn inmiddels universeel
en dit SkyGliders protocol is een belangrijk aanvullend protocol.
Het volgende is (in deze volgorde) van toepassing
1) We houden ons aan de ‘wettelijke’ voorschriften (denk zeker aan de 1,5m afstand regels)
2) We volgen het KNVvL schermvliegen protocol
3) Het SkyGliders protocol (dit document) is bindend voor alle deelnemers
Voordat we gaan vliegen
Iedereen (cursisten, piloten, team, niet vliegers, bezoekers) is verplicht om zijn/haar komst naar het
veld een dag van te voren tussen 09:00u en 23:00u te bevestigen en een aantal aan corona
gerelateerde vragen te beantwoorden. Doe je dat niet of niet in het juiste tijdvak, dan kan je niet met
ons mee doen – we mogen geen uitzonderingen maken. Indien het te druk gaat worden kunnen we
het aantal deelnemers beperken. Alleen als er beperkingen zijn ontvang je daarover per email bericht.
Er is één (dit) SkyGliders protocol dat voor iedereen van toepassing is: om te voorkomen dat je
misschien de acties van teamleden niet begrijpt, is er geen apart SkyGliders team protocol. Het is
volgens ons duidelijk welke delen van onderstaand protocol op welke personen van toepassing is; bij
vragen kun je bij een teamlid of een van de instructeurs meer informatie krijgen.
Het deelname formulier vind je hier: https://bit.ly/SkyGlidersCoronaFormulierV2
SkyGliders corona protocol
•
•
•

•

•

•

We houden minimaal 1,5 meter afstand.
We dragen materiaal (windvaan, hamer, tractor, quad) zo min mogelijk over aan een ander
persoon en voor overdracht worden de materialen gereinigd.
Tijdens de opbouw- en afbreekfase mogen werkhandschoenen gedragen worden die tijdens
de corona epidemie nog niet ergens anders gebruikt zijn. We raken de buitenkant van deze
handschoenen niet met onze handen of andere lichaamsdelen (gezicht) aan. Lichaamsvocht
(transpiratie, hoesten, snuiten, etc.) wat op materiaal terecht komt wordt direct met
desinfecterende vloeistof schoongeveegd. Alles wat zonder handschoenen wordt aangeraakt
moet na gebruik worden schoongemaakt.
Het gebruik van de quad, de trekker en de bus(sen) wordt tot een minimum beperkt en zoveel
mogelijk door dezelfde personen (alleen team of door het team aangewezen personen). Na
gebruik of voor overdracht aan een ander worden de aangeraakte (onder)delen schoon
gemaakt met een desinfecterend middel. Het staat je vrij om zelf meegebrachte
wegwerphandschonen te gebruiken, mits je die na elk gebruik ook echt weg gooit.
Het zal even wennen zijn, maar raak je gezicht gedurende je aanwezigheid niet meer aan en
gebruik papieren zakdoekjes. Probeer hier nu al een gewoonte van te maken. Was met
regelmaat goed je handen en/of gebruik desinfecterende vloeistof.
Het gebruik van mondkapjes (zelf meenemen) is toegestaan, maar niet verplicht. In
noodgevallen (ongeval of ander incident) zou het gebruik van mondkapjes nuttig kunnen zijn
en voor incidenteel gebruik zijn mondkapjes op het veld beschikbaar. Als zich een incident

voordoet zal in eerste instantie een teamlid het voortouw nemen in het organiseren of
verlenen van (eerste) hulp (maar….nood breekt wet, dus gebruik je gezonde verstand a.u.b.).
Procedures tijdens de vlieg-activiteiten
•
•
•

•

•
•

•
•

De instructies van SkyGliders teamleden dienen zonder discussie te worden opgevolgd.
Iedereen vliegt bij voorkeur met eigen materiaal (volledige set inclusief porto, helm en
release).
Je maakt zelf je uitrusting in orde en je doet zelf een volledige preflight check. Een eventuele
briefing moet plaatsvinden voordat je aangehaakt wordt. De voorste piloot in de rij en de
eerstvolgende piloot in diezelfde rij moeten steeds klaar staan om aangehaakt te worden. Bij
een afgebroken start van de eerste piloot kan de kabel direct aan de volgende piloot
toegewezen worden). Een teamlid doet daarna op afstand de laatste controle.
Om afstand tot de piloot te bewaren en wachttijd te beperken wordt tussen het release en de
kabel een release-verlenger geplaatst. Deze worden per vlucht door SkyGliders in bruikleen
verstrekt. De piloot pakt één verlenger (de bovenste) en raakt daarbij alleen de ring bij het
kaartje vast. Deze ring wordt door de piloot op dezelfde wijze bevestigd als voorheen de
lierkabel. Bij je preflight check moet de verlenger bevestigd zijn – oefen het bevestigen als je
nog niet in de rij staat.
De tweede metalen ring van de release-verlenger wordt op veilige afstand (>1,5 meter) door
een teamlid aan de lierkabel bevestigd.
In principe wordt er geen hoorbaar startcommando gegeven – als je bent aangehaakt wordt
je als eerste of tweede piloot (afhankelijk met welke rij we beginnen) opgelierd. Het
aanhaken vervangt dus het commando ‘startprocedure’. De lierman bepaalt de
startvolgorde en die kan per ronde anders zijn. Bij een afgebroken start kan zonder
aankondiging met de andere kabel door-gestart worden. De startleider kan uitzonderingen
maken op deze procedures.
Release-verlengers worden bij de lier verzameld en daar gereinigd voor een volgend gebruik.
Alleen indien dat voor een veilige/verantwoorde start nodig is mogen start assistenten
(aangewezen en geïnstrueerd door SkyGliders teamleden) assisteren met het klaarleggen en
vasthouden van het scherm. Voordat een volgende piloot geholpen wordt moeten de handen
met desinfecterende vloeistof worden behandeld.

Het gebruik van schoolmaterialen door cursisten die niet in het bezit zijn van eigen materiaal
De SkyGliders uitrustingen (scherm, harnas, release) kunnen weer door SkyGliders cursisten gebruikt
worden (dus alleen actieve cursisten die in 2018, 2019 of 2020 zijn begonnen en die geen eigen
materiaal hebben). Alleen in overleg met een instructeur kan van deze regel worden afgeweken.
Om de kans op uitwisseling zo klein mogelijk te maken gelden daarbij de volgende regels:
•

•
•

•

Voordat je ons materiaal gaat gebruiken was je je handen met zeep en/of Viro Effect
desinfectiemiddel (aanwezig in zwarte spuitflacons) – een zelf meegebracht vergelijkbaar
middel mag ook gebruikt worden.
Je draagt tijdens het gebruik (klaarmaken, oefenen, vliegen, opruimen) je eigen
handschoenen. Het dragen van een shirt of jack met lange mouwen is (voorlopig) verplicht.
Er wordt zo min mogelijk materiaal gewisseld tussen de deelnemers onderling. Voor
oefenmateriaal werken we met een tijdslot van (maximaal) twee uur (gebruik die dus zo
volledig mogelijk), voor vlieguitrustingen werken we met een tijdslot van twee uur of drie
vluchten (welke het eerste komt is van toepassing). Als er geen anderen op je uitrusting staan
te wachten mag het tijdslot stilzwijgend worden verlengd tot een nieuwe gebruiker zich meldt.
Bij overdracht van het materiaal worden de delen die in aanraking zijn gekomen met (delen
van) je lichaam (globaal het gedeelte rondom je nek, het zitvlak, rondom de karabiners (maar
niet de karabiners zelf) licht ingespoten met Oksybio 100 (aanwezig in gemarkeerde witte
spuitflacon – let op dat je dit niet in je ogen krijgt – let op de windrichting en let op andere
mensen) en moet dit 15 minuten intrekken voordat het materiaal weer gebruikt wordt. De
karabiners worden dun ingespoten met Becher Hygiëne Reiniger.

•

Als je alleen gaat grondoefenen kun je een oefenset gebruiken. Als je gaat grondoefenen en
gaat vliegen kun je binnen je tijdslot kort grondoefenen met een vlieguitrusting, zodat je
minder materiaal hoeft te gebruiken. Als je door gebrek aan vliegmateriaal met een oefenset
begint, moet deze worden ingespoten en gereinigd voordat je van materiaal wisselt.

Routing en spreiding op het veld
Om de ‘verkeerstromen’ zoveel mogelijk te scheiden houden we overal een ‘rechtse’ route aan. Indien
er meer dan 10 piloten aanwezig zijn doen we aan ‘intelligente spreiding’ waarbij alle beschikbare
ruimte wordt benut.
SkyGliders corona procedure verantwoordelijke
Zolang we gebonden zijn aan deze protocollen, zal er tijdens onze activiteiten altijd één of meerder
teamleden toezicht houden op het naleven van de protocollen. Indien nodig zal dit teamlid zich als
zodanig kenbaar maken en aanwijzingen van dit teamlid dienen zonder discussie te worden opgevolgd.
SkyGliders cursisten en leden (en gezinsleden indien noodzakelijk i.v.m. tandem, vervoer of dringende
gezinsreden)
Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn hebben alleen SkyGliders leden en SkyGliders cursisten
en tandempassagiers (met een afspraak) toegang tot onze faciliteiten en alleen zij kunnen deelnemen
aan onze activiteiten. Gezinsleden zijn gehouden aan dezelfde regels als onze deelnemers en ook door
hen moet het online corona formulier worden ingevuld. Er is geen ledenstop en (opnieuw) lid worden
is mogelijk (maar niet op vliegdagen en minimaal 2 dagen voordat je wil deelnemen). Lidmaatschop
kost 100 euro per kalenderjaar en wordt pas na 1 augustus met 50% reductie berekend voor het
lopende kalenderjaar.

