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A.S.B.L. AERO MODELISME COMINES AIR – A.M.C.A. 
 
 
 

PROTOCOL COVID-19 
 
 
Voorafgaand aan alle activiteit, heeft de club de burgemeester van Comines 
gecontacteerd om te verwittigen dat we onze activiteiten en verplaatsingen naar 
ons terrein zullen hervatten.  De circulaire van DGLV evenals deze protocol werd 
mee gestuurd. 
 
Deze protocol moet dus strikt nageleefd worden zodat we ons terrein niet hoeven te 
sluiten voor onbepaalde duur wegens niet-naleving. Ieder lid moet dus zijn 
verantwoordelijkheid nemen en erop toezien dat iedereen deze protocol 
respecteert. 
 
De club evenals de raad van bestuur wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van 
opgelegde boeten door de bevoegde autoriteiten verbonden aan het niet naleven 
door de leden van de maatregelen van confinement/déconfinement in voege op 
het traject domicilie-terrein en op het terrein zelf. 
 
De raad van bestuur behoudt zich het recht om het toegang tot het terrein te 
beperken/verbieden als er inbreuken worden geconstateerd die verband houden 
met het naleven van de maatregelen. 

 
Ons intern reglement blijft van toepassing en deze protocol vult deze aan. 

 

Algemene sanitaire maatregelen : 

1. Maatregelen thuis te nemen : 
● Voer alle administratieve en theoretische voorbereidingen thuis uit. 
● Reinig en ontsmet voor vertrek alle persoonlijke uitrusting die nodig is 

om tijdens de vlucht te gebruiken. 
● Zorg voor alle noodzakelijke bescherming- en ontsmettingsmateriaal 

(handschoenen, maskers of gelaatsbedekking, hydroalcoholische 
gel, papieren zakdoeken).  

● Het is aangeraden om iets te voorzien om te drinken of eten in uw 
wagen want de kantine blijft gesloten tijdens deze fase. 
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● Gelieve een plastiek zak mee te nemen om uw persoonlijk afval op 
te bergen en terug mee te nemen. De vuilbakken mogen niet 
gebruikt worden !! 

● Bij het vermoeden van symptomen van het coronavirus (koorts, 
kortademigheid, droge hoest, vermoeidheid,...) of als u de 
afgelopen 14 dagen in contact bent geweest met zieke mensen, 
BLIJF THUIS !! 

 
2. Maatregelen te nemen op het terrein : 

● Volledige sluiting voor het publiek : alleen piloten en degenen die 
nodig zijn voor de vluchtuitvoering, zullen er toegang toe hebben, 
met toestemming van de raad van bestuur van de club. 

● Totale sluiting van het terras en verbod op het gebruik van stoelen 
en tafels ter plaatse.  Als een lid een tafel of stoel nodig heeft, moet 
hij zijn eigen uitrusting meenemen. 

● De veiligheidsmaatregelen worden meegedeeld aan de leden van 
onze club en worden ter plaatse uitgehangen.  

● De regels van social distancing worden op het terrein 
gerespecteerd.  

● Het dragen van een masker is verplicht.  
● De kantine blijft gesloten. Toegang tot het toilet is verboden. 
● Er wordt een reserveringssysteem voor vluchten geïmplementeerd 

om het aantal mensen dat tegelijkertijd op het terrein aanwezig is te 
beperken.  

● Een Covid-19 verantwoordelijke moet de strikte naleving van de in 
dit protocol beschreven maatregelen controleren en zal bij 
aankomst de afbakening van verboden gebieden nazien. 

● Voor elke zone (bijv.: startbaan, laadzone, modellenplaats, parking), 
wordt het maximaal aantal personen beperkt tot wat strikt 
noodzakelijk is voor een veilige werking. 

● Er moet een afstand van 5 m worden gerespecteerd tussen de 
modellenplaatsen en de piloten tijdens de vlucht of 1,5 m in een 
groep van 3. Er werd hiervoor markering aangebracht op de grond. 

● Uitrusting zoals zenders, modellen, laders, gereedschap, batterijen, 
enz. moeten strikt persoonlijk zijn. Verbod om de uitrusting van een 
andere persoon of van de club te gebruiken. 

● De ingang naar het terrein zal gebeuren achter de container en de 
uitgang langs het terras naar de straat toe. 
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Aanvullende sanitaire maatregelen : 

1. Algemeen principe : 
● Bij het vermoeden van symptomen van het coronavirus (koorts, 

kortademigheid, droge hoest, vermoeidheid,...) of als u de 
afgelopen 14 dagen in contact bent geweest met zieke mensen, 
BLIJF THUIS !! 

● Maak voordat u naar het terrein gaat een afspraak (zie hieronder 
de procedure).  
Zonder afspraak wordt u mogelijks de toegang tot het terrein 
ontzegd. 

● Iedereen moet een masker, hydroalcoholische gel, papieren 
zakdoeken en een plastiek zak hebben voor hun persoonlijke afval. 

● Neem indien nodig een tafel en stoel mee, evenals een 
verlengkabel voor het laden. 

● U mag niet-alcoholische dranken meenemen voor persoonlijk 
gebruik. 

● De lidkaart van AAM is verplicht.  Dit kan worden gedownload van 
de website van de AAM of kan worden aangevraagd via een mail 
naar amca.comines@gmail.com 

● Een lijst met de leden in orde van bijdrage zal uitgehangen worden 
zodat de aanwezigheden kunnen gecontroleerd worden ter 
plaatse.  

● Parkeer op een goede afstand van andere voertuigen en 
toegangen.  

● Draag een masker en respecteer te allen tijde de social distancing. 
● Raak de uitrusting van een andere persoon niet aan, wissel geen 

uitrusting of gereedschap uit.  Als u echter per ongeluk de uitrusting, 
batterijen, …van iemand anders aanraakt, desinfecteer dan 
onmiddellijk uw handen met uw hydroalcoholische gel. 

● Houd in de modellenplaatsen een afstand van minimaal 5 m tussen 
modellen van verschillende mensen.  Hiervoor werden er 
markeringen aangebracht. 
Probeer een unieke pad te respecteren tussen de modellenplaats 
en de pilotenzone. 

● De modellenplaatsen zijn 3 m x 5 m dus verhuis niet al uw modellen. 
Neem het absolute minimum. 

● Vermijd tijdens het vliegen een afstand van minder dan 5 m van 
elkaar. 
Houd in groepen van 3 personen een afstand van 1,5 m tussen zelfs 
tijdens het vliegen. 

● Bij een crash, verzamelt en evacueert de persoon deze resten 
alleen. 

● Blijf niet inactief: oefen en ga dan naar huis. 
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2. Reserveringsysteem : 
● De club zet een reserveringsysteem op voor maximaal 10 personen 

tegelijk op het terrein, voor de drie fasen: voorbereiding, vlucht en 
opslag. 

● Maak geen afspraak als u niet van plan bent te vliegen, aangezien 
we niet meer dan 10 personen ter plaatse kunnen accepteren. 

● Indien u in de week kan komen vliegen, verkies om in de week te 
komen zodat de mensen die werken ook de kans krijgen om te 
vliegen. 

● Uw reserveringen moeten naar het volgende e-mailadres verstuurd 
worden : amca.reservations@gmail.com met vermelding van de 
dag, datum en de uren waarop u een plaats wilt reserveren. 
Ter herinnering, de zaterdag voormiddag blijft gereserveerd voor 
FPV. 

● Elke reservering ontvangt een bevestiging of weigering indien het 
maximum van 10 bereikt is met de eventuele vrije momenten op 
dezelfde dag. 

● Om organisatorische redenen en zodat iedereen de mogelijkheid 
krijgt om te vliegen, vragen wij u om maximaal 7 dagen voor en 
minimaal 1 dag voor de gewenste datum te boeken, anders zal uw 
reservering automatisch geweigerd worden. 

 
3. COVID-19 verantwoordelijke : 

● Tijdens elke vluchtsessie moet een COVID-19 verantwoordelijke 
aanwezig zijn om te waarschuwen voor de te nemen maatregelen 
en om ervoor te zorgen dat de door de club vastgestelde 
veiligheids- en werkprocedures worden nageleefd. 

● Bij aanwezigheid van een lid van de raad van bestuur zal deze 
persoon deze functie op zich nemen. 

● Als er geen lid van de raad van bestuur aanwezig is, zal de eerste 
persoon die op het terrein toekomt, deze functie op zich nemen.  Als 
de eerste aangekomen, vertrekt, neemt de tweede toegekomen 
persoon zijn plaats in, enzovoort. 

● Elke niet-naleving moet aan deze persoon gemeld worden. 
● De COVID-19 verantwoordelijke moet de raad van bestuur 

onmiddellijk op de hoogte stellen van niet-naleving van dit protocol, 
zodat de raad van bestuur de persoon kan sanctioneren. 

 
4. Groep van 3 : 

● Mensen kunnen een groep vormen van maximaal 3 personen, altijd 
dezelfde en met respect voor social distancing van minimum 1,5 m. 

● Als een lid aangesloten is bij meerdere clubs en deelneemt aan een 
groep van drie in één club, moet hij alleen vliegen in de andere 
clubs. 

● Als een lid deelneemt aan een groep van drie, moeten het altijd 
dezelfde personen zijn. 
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● De social distancing kan verkleind worden van 5 m tot 1,5 m, maar 
alleen voor de groepsleden.  Met elk andere aanwezige persoon 
moet er een afstand van 5 m gerespecteerd worden. 

 
5. Laadzone (onder de toren) : 

● Het is niet toegelaten om uitrusting op deze locatie te zetten. 
● Laad uw batterijen thuis op om onnodige contact te vermijden. 
● Als u toch ter plaatse moet opladen, moet u op uw modellenplaats 

opladen. 
● Sluit uw eigen verlengkabel aan en trek de kabel naar uw 

modellenplaats. 
● Desinfecteer uw handen met een hydroalcoholische gel voor en na 

het manipuleren van de stopcontact. 
● Wees niet meer dan één persoon tegelijk op deze plaats. 

Wacht tot de persoon klaar is zodat u dan kunt gaan. 
 
6. Opleidingsvluchten en dubbelbesturing : 

● Het is verboden om het materiaal van de club te gebruiken. 
● Als u over uw uitrusting beschikt, is scholing en dubbelbesturing 

mogelijk door het gebruik van een draadloze verbinding of een 
lange kabel van minimum 5 m, waardoor de afstand van 5 m 
gerespecteerd kan worden. 

● Zowel de instructeur als de leerling moeten een masker dragen, een 
gelaatsbescherming wordt hier sterk aangeraden.  Beiden dragen 
ook best beschermende handschoenen als de uitrusting van een 
van de twee personen is. 

 
7. FPV : 

● Desinfecteer uw handen met hydroalcoholische gel voordat u het 
materiaal neemt en na het opbergen van het materiaal. 

● Trek beschermende handschoenen aan om de container te 
openen en neem materiaal uit. 

● Raak niks anders in de container aan. 
● Houd social distancing bij het plaatsen van het materiaal 
● Plaats u met je uitrusting in de modellenplaatsen zodat de afstand 

van 5 m gerespecteerd wordt.  Gelieve hier ook uit te vliegen. 
 
8. Onderhoud terrein : 

● Trek beschermende handschoenen aan om de container te 
openen. 

● Houdt rekening mee met social distancing. 
● Draag een masker. 
● Zorg voor handhygiëne (hydroalcoholische gel) voor en na het 

gebruik van machines en of instrumenten.  
 
 


