Veiligheidsreglement MVC Cumulus Kampen
Regels met betrekking op de veiligheid op het veld
Hesje. Diegene die als eerste op het veld aanwezig is functioneert als veiligheidsfunctionaris
en dient het veiligheidshesje te dragen en is op dat moment verantwoordelijk voor de
veiligheid. Zodra er een bestuurslid (of ander lid) aanwezig is zal deze (indien gewenst) het
hesje overnemen. Bij discussies over veiligheid beslist de veiligheidsfunctionaris met het
hesje.
De opstelplaats vliegtuigen voor de vliegtuigen moet zodanig zijn dat deze zich aan de lage
zijde van de wind bevindt (aan de zijkant van het veld). Bij opstijgen wordt zo altijd van de
opstelplaats weg gevlogen. Dus wanneer het vliegtuig snelheid heeft, is deze weg van de
opstelplaats. Bij landen is er dan alle ruimte wanneer het vliegtuig eenmaal voorbij de
opstelplaats is.
De opstelplaats piloten is tussen de vliegtuigen en het landingsveld. Er liggen op het veld
pvc buizen. Deze dienen dusdanig geplaatst te worden dat er een ruimte tussen de vliegtuigen
en buis ongeveer 5-10 meter is. Alle piloten dienen tijdens het vliegen achter deze buis te
staan. Zo wordt voorkomen dat er her en der piloten in de weg staan. Bij calamiteiten hoort
elke piloot gelijk wat er aan de hand is. Overleg over de opstelplaats kan nooit geen kwaad.
Voor alle piloten is het door de buis duidelijk te zien waar ze moeten staan.
Vlieggebied. In principe mag er alleen voor de buizen gevlogen worden. Dus boven het
landingsveld. Op deze manier is het altijd duidelijk waar de vliegtuigen zich bevinden en waar
deze vandaan komen met landen. Op onze huidige locatie is dit niet altijd te realiseren in
verband met de stand van de zon en het clubgebouw.
Landen/man op het veld. Er wordt altijd vanaf het midden van het veld gestart of geland,
terwijl de piloot achter de lijn staat. Als er geland gaat worden moet er altijd door de piloot
“landing” worden geroepen (eventueel gevolgd door “motor uit”). Zodat iedereen weet dat er
een vliegtuig in aantocht is.
Als een vliegtuig van het veld wordt gehaald dient de desbetreffende te roepen “man op veld”
zodat men weet dat er even niet geland kan worden of kan reageren dat er eventueel nog een
vliegtuig in aantocht is.
Heli vliegen. De helipiloten hebben net zoveel recht op het veld als de andere piloten.
Het oefenen van het hoveren door de beginnende heli piloot neemt nogal wat tijd en ruimte in
beslag op het landingsveld en gebeurt vaak midden op het veld. Dit kan gevaarlijke situaties
opleveren als bijvoorbeeld een motorkist moet landen door motor uitval. Om dit te
voorkomen moet goed overlegd worden waar gehoverd kan worden.
Er moeten goede afspraken met elkaar worden gemaakt! (door bijvoorbeeld om de beurten te
gaan vliegen). Is men zo ver gevorderd dat men rondjes met de vliegtuigen mee kan vliegen
dan kan gewoon met de rest mee gevlogen worden. Land de heli niet te dicht bij de
opstelplaats. Beperk het hoveren boven het veld zoveel mogelijk.
De veiligheid is in ieder belang. Attendeer anderen er dan ook op als je denkt dat er
gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Als je een gevaarlijke situatie zie en je attendeer
de desbetreffende er niet op dan ben ook jij verantwoordelijk als er ongelukken
gebeuren. Als je aangesproken wordt door het bestuur of andere leden op veiligheid dan
moet je dit niet zien als dat het vliegplezier je wordt ontnomen. Overleg met anderen.
Bij het niet opvolgen van de regels kan er vliegverbod worden opgelegd door het
bestuur.
Iedereen vliegt veel plezieriger en ontspannen als er veilig gevlogen wordt.

Het bestuur.

