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In deze handleiding worden de evenementen welke bij de Vliegclub Delta Oss georganiseerd
beschreven. De handleiding dient als leidraad voor het organiserend team en de
evenementencommissie van Delta Oss.

Handleiding evenementen Vliegclub Delta Oss

Voorwoord.............................................................................................................................................. 2
Dutch Scale & Warbird Meeting ......................................................................................................... 3
Omschrijving evenement ..................................................................................................................... 3
Overige bepalingen .......................................................................................................................... 4
Tijdschema te nemen acties ............................................................................................................... 4
Algemeen: .............................................................................................................................................. 5
Aanmeldingsformulier (zie bijlage 1).............................................................................................. 9
Delta Open dag(en) ....................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Delta Funvliegdag ............................................................................................................................... 12
Berenvliegen........................................................................................................................................ 13
F3A wedstrijden .................................................................................................................................. 14
VOORBEREIDINGEN .................................................................................................................... 14
Benodigde mensen en taakomschrijving .................................................................................... 14
Benodigd materiaal......................................................................................................................... 15
DE WEDSTRIJDDAG .................................................................................................................... 15
Checklisten ............................................................................................................................................ 17
Checklist RB kunstvlucht wedstrijden ............................................................................................... 17
Checklist Wedstrijdbriefing ............................................................................................................... 18
Checklist Scale & Warbird meeting .................................................................................................. 20
Checklist calamiteiten ....................................................................................................................... 21
Calamiteiten ......................................................................................................................................... 22
Brandpreventie en -melding .......................................................................................................... 24
Brandblusmiddelen en voorzieningen ......................................................................................... 24
Bijlagen ................................................................................................................................................. 25
Bijlage 1: Inschrijfformulier Scale & Warbird .................................................................................... 26
Bijlage 2 Huishoudelijk reglement Delta Oss..................................................................................... 27
Bijlage 3 : Hotels en Motels .............................................................................................................. 32

Delta Oss

Pagina 1

Handleiding evenementen Vliegclub Delta Oss
Voorwoord
Bij de Vliegclub Delta Oss worden jaarlijks diverse activiteiten of evenementen
georganiseerd. Het organiseren van deze activiteiten vereist veel van de personen die deze
taak op zich hebben genomen. Afhankelijk van de activiteit worden er meer of minder
personen en zaken bij betrokken en komt het op ervaring en inzicht aan van betrokkenen.
Sommige activiteiten brengen bepaalde risico’s met zich mee en vereisen een terdege
planning en voorbereiding om e.e.a. zonder gevaar voor mens en materieel te realiseren.
Een handleiding als deze is bedoeld om als leidraad te dienen voor de organisatie waarbij
alle aspecten zoals veiligheid, risico’s, voorbereiding en planning zoveel mogelijk besproken
worden.
Deze handleiding zal niet in alle gevallen alle aspecten afdekken omdat de situaties en
omstandigheden niet altijd gelijk zijn, echter er is naar gestreefd om de activiteiten zoveel
mogelijk en zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven.
Om e.e.a. overzichtelijker te maken is er een hoofdstuk opgenomen met checklists zodat op
een eenvoudige en snelle wijze een overzicht kan worden verkregen over de benodigde
acties en werkzaamheden voor een evenement.
Met deze handleiding streeft de Vliegclub Delta Oss er naar om alle activiteiten op een
eenvoudige, veilige en verantwoorde wijze te organiseren.
Bestuur Delta Oss
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Dutch Scale & Warbird Meeting

Omschrijving evenement
Jaarlijks organiseert Modelvliegclub Delta Oss een Scale en Warbird Meeting waarbij
vliegers uit binnen en buitenland met hun schaalmodellen kunnen vliegen bij Delta Oss.
Duur evenement: 2 dagen (zaterdag en zondag)
Deelnemers zijn vanaf vrijdag welkom, het is mogelijk om te kamperen op het naastgelegen
grasveld.
Wie op die vrijdag al wil vliegen kan dat doen, maar moet voldoen aan de 80dB op 7m
(de kist moet dan wel even eerst gemeten worden). Op zaterdag en zondag wordt een
maximum van 90 dBA aangehouden. Electro is natuurlijk makkelijker. Vliegen mogen we
vrijdagavond's tot 22:00u.

Alle modellen van FUN-SCHAAL tot SCHAAL zijn welkom.

Aanmelding
Aanmelding geschiedt via de website van DeltaOss, door onderstaande gegevens bij de
aanmelding te vermelden.









Naam + woonplaats
Model (len) en spanwijdte
Zenderfrequentie
Aankomstdatum (vrijdag of zaterdag)
Neemt wel of niet deel aan de BBQ en aantal personen
Kamperen (ja/nee) met tent, caravan of camper.
Bewijs van verzekering toevoegen (of KNVvL lidmaatschap)
Brevet nr.

Na aanmelding wordt een inschrijfformulier verstuurd . Zie : Aanmelding formulier
Bovengenoemd formulier is een verplicht item bij aanmelding.
De deelnemer verklaart hierin dat hij verzekerd is en dat zijn model aan de geldende
technische maatstaven voldoet. Het niet invullen van deze verklaring leidt tot een vliegverbod
en beperkt de deelnemer tot het statisch opstellen van zijn modellen (hij mag er niet mee
vliegen).
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Overige bepalingen
Max. aantal deelnemers per dag : 60.
Maximum toegestaan geluidsnivo: 80 DbA gemeten op 7 m (alleen op vrijdag),
Geluidsnivo op zaterdag en zondag wordt een maximum van 90 dBA gehanteerd. Op
deze dagen is een ontheffing verleend door de gemeente, echter geluidsproductie is
ter voorkoming van geluidshinder bij omwonenden gelimiteerd (clubregel)
Vliegen met Turbine's is niet toegestaan, dit in verband met gemeentevergunning en
geluidsoverlast

Tijdschema te nemen acties
Januari, februari, maar en april
Uitnodigingen versturen naar deelnemers
Voorpublicaties binnen en buitenland
Vergunning gemeente Oss aanvragen

Mei
Aanvang bijeenkomsten evenementen commissie

Juni
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Net plaatsen in pits (uitbreiding naar rechts)
Zaterdag voor aanvang evenement (week tevoren)
Vergadering evenementen commissie
Omwonenden informeren i.v.m. mogelijke overlast
Inkopen:
Keuken en drank, automaat voorraad aanvullen
Kampeer en parkeer terrein
i. Gras maaien: Kampeer terrein (pony’s moeten weg)
ii. Parkeerterrein (pony’s moeten weg)
7. Clubgebouw schoonmaken
8. Kampeervakken en startboxen markeren
9. Barbecue tent opbouwen
10. Aansluiting wasbak en buitenkraan
11. Douche in orde maken (doorspoelen met heet water i.v.m. mogelijke legionella
besmetting)
Delta Oss
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12. Wc reinigen en aanvullen

Algemeen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

EHBO kist nakijken en eventueel aanvullen
EHBO personen aanwijzen, zichtbaar dragen van hesje indien aanwezig op veld
Verlengkabels elektriciteit klaarzetten en nakijken op technische onvolkomenheden
Reserve stoppen klaarleggen 16A en 25 A, ook een paar reserve lampen
parkeren bezoekers, en parkeren deelnemers
Zenderbewaking (indien noodzakelijk 35 Mhz)
Controle juistheid telefoonnummers op calamiteiten / telefoonlijst in clubhuis
Windzak ophangen in mast op veld

Vrijdag voor aanvang meeting
10.00 uur

Inkopen levensmiddelen ed.

12.00 uur

Vliegveld, maaien voor 14.00 uur
Krijtlijnen aanbrengen (startboxen etc)

13.00 uur :

Ontvangstcomité voor deelnemers

Kampeerders: Plaats toewijzing, informeren huishoudelijke zaken, stroom etc
Hangaar:

Inrichten, vliegreglement en vliegsituatie briefing

Calamiteiten: EHBO box, telefoonnummers, route huisartsenpost,
brandblussers plaatsen etc.

Verkoop:

Bar en keuken gereedmaken, voorraad aanvullen, automaten
controleren

15.00 uur tot 23.00 uur

Bar open

17.00 uur

Keuken

23.00 uur

Afsluiten en opruimen kantine/keuken etc.

23.00 uur

Toiletten reinigen en aanvullen

Delta Oss
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Zaterdag
08.30 Aankomst medewerkers:
Briefing medewerkers
Keuken geopend voor ontbijt?
Reiniging toiletten en douche
08.15 Inschrijving deelnemers
09.30 Briefing vliegers
10.00 bar open t.b.v. koffie etc
10.0 Bezetting keet t.b.v. zenderbewaking en vliegleiding
19.30 Aanvang BBQ
12.00 Sluiting Bar en kantine

Zondag
08.30 Aankomst medewerkers:
Briefing medewerkers
Keuken geopend voor ontbijt?
Reiniging toiletten en douche
08.15 Inschrijving laatste deelnemers
09.30 Briefing vliegers
10.00 bar open t.b.v. koffie etc
Bezetting keet t.b.v. zenderbewaking en vliegleiding
18.00 Start opruimploeg
Pits en keet opruimen
Parkeer en kampeerterrein
Kantine en keuken
Toiletten
Elektriciteit etc
20.00 Afsluitend samenzijn medewerkers
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Maandag
opruimen veld etc
Afvalcontainers wegbrengen
Overige opruimwerkzaamheden
20.00 Evaluatie weekend: Evenementen commissie en medewerkers

Evaluatiepunten 2015
Kort samengevat zijn er drie hoofdpunten waarop duidelijke verbeterslagen nodig zijn nl.

Communicatie
Onvoldoende communicatie tussen medewerkers en organisatie, afstemming
werkzaamheden en activiteiten in de kantine.

Medewerking leden
Over de medewerking is veel geroepen, maar het komt er op neer dat het meeste werk door
dezelfde personen gedaan werd. Te weinig medewerkers in de keuken, bij het schoonmaken
en opruimen na het evenement

Coördinatie en aansturing
Er was duidelijk geen dagelijkse leiding aanwezig die als vast aanspreekpunt kon fungeren.
Het ontbrak aan leiding en aansturing van medewerkers.

Overige zaken
Polsbandjes: Was geen succes, niet nodig
Inkoop van toiletartikelenen niemand wist er vanaf en waar het stond
Inschrijving was chaotisch en te omslachtig
BBQ was dubbel geregeld, vlees was koud
verkoop spullen niet bekend bij overige medewerkers en leden
2e tent werd te laat opgezet
week vooraf geen kantineactiviteit waardoor omzet gemist werd

Het draaiboek werd door de meesten niet gebruikt !! Dit had veel kunnen voorkomen
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Aanmeldingsformulier (zie bijlage 1) (vervallen i.v.m. inschrijving via
website)
INSCHRIJVING / ANMELDUNG / ENTRY
SCALE & WARBIRD Meeting. (Gemotoriseerde Modellen) Oss,
Wordt nog ingevoegd na inscannen
GEGEVENS DEELNEMER / ANGABE TEILNEHMER / DATA COMPETITOR:
NAME:
ÀDRES:
VOORNAAM/ FIRST NAME:
LAND / COUNTRY:
NATIONALITEIT :
MODEL/MODELL:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

BBQ ? J/N

aantal personen :

Camper/Caravan/Tent

J/N

VERKLARING VAN DE DEELNEMERS.
NL: Hierbij verklaart ondergetekende, het model,dat hij tijdens de meeting
zal vliegen, met goed gevolg te hebben ingevlogen en dat het model
technisch, volgens geldende maatstaven in de modelvliegsport, in orde is en
dat hij het model meer als zeker beheerst (bij twijfel volgt startverbod!).
Verder verklaart ondergetekende dat hij voldoende verzekerd is, (naar het
bewijs hiervan kan gevraagd worden!).
De deelnemer die niet aan bovenstaande voldoet, verklaart hiermee zijn model
alleen statisch te tonen en niet ermee te zullen vliegen!
D : Hiermit erklàrt Unterzeichnete, das Modell, womit er wàhrend der Meeting
fliegen wird, ordnungdgemàss eingeflogen zu haben, und dass der Technik vom
modell, im Modellflug ublichen Masstàben, in ordnung ist, und dass er die
Machine fliegerisch sicher beherscht. (bei ZweifeI : Startverbot ! )
Weiter erklàrt Unterzeichnete dass er fur dem Ausland ausreichend versichert
ist. (nach dem Beweis kann gefragt worden!)
Der Teilnehmer der obenstehende nicht entspricht, erklàrt hiermit sein
modell nur statisch zu zeigen, und damit nicht fliegen wird!
GB: Herewith declares the undersigned one, that the model, with which he
will fly during the meeting, had his maidenflightwit h success, and that the
model is from a save and a modelstandard construction, and that he can
control the model very well! (by any doubt there will be a take-off
prohibition!)
Besides he declares, that his insurance is sufficient enough for abroadl(The
proof of this, can be asked!).

Oss
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HANDTEKENING/ UNTERSCHRIFT / SIGNATURE: .
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Team indeling en taken Warbird meeting
Team, taken en tijden
Keuken (min. 4 personen), in meerdere ploegen verdelen
Taken:

Ontbijt, lunch en diner
Schoonhouden keuken
Voorbereiden maaltijden etc.
Drankverkoop ed.

Vliegleiders ( 4 man, ieder één dagdeel)
Taken:

Frequentiecontrole,
briefen vliegers,
toezicht op gebruik vlieggebied
aanspreekpunt voor de deelnemers (vliegers)

Op en afbouw team ( 4 man, op vrijdagmiddag, zaterdagmorgen en zondagavond)
Taken:

Opzetten en opruimen van tent
afbakenen van parkeerterrein
inrichting tent tbv bbq (tafels, stoelen etc)
installeren en testen geluidsinstallatie

Schoonmaak en onderhoudsteam (2 man, ieder één dagdeel)
taken:

Regelmatig legen van afvalbakken
aanvegen vloer in kantine (ivm gras ed)
Toilet voorziening, indien nodig schoonmaken, papier aanvullen etc.
Terrein en kantine schoonhouden, daar waar nodig e.e.a. opruimen
uitvoeren van kleine reparaties e.d.

Delta Oss
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Pits en toegangscontrole (zaterdag en zondag) (4 man, ieder één dagdeel)
Taken:

Controle op toegang pits (geen publiek maar alleen vliegers en helpers etc)
controle op vlieg-en pits veiligheid

2 pers
Opvang en inschrijving deelnemers (vrijdagmiddag en zaterdagmorgen)
taken:

Inschrijven vliegers , BBQ betaald? etc
Uitgifte bordjes t.b.v. vliegschema (Jan Hermkens heeft deze)
informeren huishoudelijke zaken, stroom etc

Delta Oss
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Delta open dag
Nog in te vullen, of komt te vervallen
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Berenvliegen
Nog in te vullen, of komt te vervallen

Delta Oss
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F3A wedstrijden
VOORBEREIDINGEN
Minimaal twee weken voor aanvang van de wedstrijd dienen er prijzen aangekocht te worden
(bekers voor de nr’s 1 tm 3) evenals juryaandenkens etc. Informatie over de wedstrijd is te
vinden op de website van de F3A kunstvlucht: f3a.nl

Benodigde mensen en taakomschrijving
De organiserende club zal een aantal mensen moeten vinden, die bereid zijn de volgende
functies op zich te nemen :
Wedstrijdleider
Indien de Subcommissie er niet in slaagt om een wedstrijdleider uit eigen gelederen aan te
stellen zal de organiserende club een wedstrijdleider moeten verzorgen, die verantwoordelijk
is voor het organisatorisch gedeelte van de wedstrijd. Hij zal er voor zorgen dat de hieronder
genoemde taken worden uitgevoerd. Als vertegenwoordiger van zijn club zal hij ook zorgen
dat de clubregels worden nageleefd. Voorts draagt hij of een assistent zorg voor de tijd.
Schrijvers, evt. reserves
De organiserende club dient te zorgen voor tenminste vijf schrijvers (bij een F3A B/C
wedstrijd volstaat 3 juryleden en 3 schrijvers). Bij het beoordelen van de figuren van het
huidige F3A en F3A-B programma hebben de juryleden geen tijd om zelf de scores te
noteren. Voor het F3A-C programma zijn eventueel geen schrijvers nodig.
Formulierenstroom
Is door gebruik van tablets komen te vervallen.
Scoreverwerking en Computer
Wordt door SC zelf verzorgd, dit i.v.m. automatische scoreverwerking
Hun taken:





inschrijving/inning van startgelden/controle sportlicenties.
berekenen van de vluchtresultaten (een computer is aanwezig bij de Subcommissie)
bijhouden van het scorebord (indien aanwezig)
Het bepalen van de einduitslag wordt door een SC lid uitgevoerd

Juryleden (vluchtbeoordelaars)
De SubCommissie zorgt er voor dat vijf juryleden op de wedstrijddag aanwezig zullen zijn.
Volgens het reglement is bij elke wedstrijd een wedstrijdjury vereist. Deze bestaat uit drie
deskundige lieden, die erop toezien dat de wedstrijd volgens de reglementen wordt
Delta Oss
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gevlogen. Ook dient deze jury protesten af te handelen. Dit college kan bestaan uit een
aanwezig subcommissielid, de voorzitter van de (punten) jury, de wedstrijdleider en/of een
van de vliegers.
Alvorens de wedstrijd start controleert de wedstrijdjury of het kader op de juiste manier is
uitgezet.

Benodigd materiaal
De subcommissie zorgt voor de volgende materialen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

laptop, printer en overige benodigdheden voor de scoreverwerking
wedstrijdformulieren en printpapier voor alle uitslagen
rugnummers
klappers, pennen en overige instructie materialen voor de juryleden
de benodigdheden om het kader uit te zetten
uitslagcertificaten voor de deelnemers
bij F3A wedstrijden een geijkte weegschaal en geluidsmeter.
bij F3A wedstrijden benodigdheden om de afmetingen van de vliegtuigen te
controleren

De organiserende club dient voor het volgende materiaal te zorgen:
1.
2.
3.
4.

stoelen voor de juryleden en de schrijvers.
een (beschutte) plaats voor de scoreverwerking met elektriciteit voorzieningen
bekers voor de winnaars
een drankje en broodje gedurende de dag voor de juryleden /schrijvers en de
wedstrijdleider
5. een attentie voor de juryleden /schrijvers en wedstrijdleider
.

DE WEDSTRIJDDAG
Tijdsplanning
Tussen 09.00 en 09.30 wordt het veld in gereedheid gebracht, voor zover dat nog niet is
gebeurd. Inschrijvingen van de deelnemers zal in deze tijd geschieden door een SC lid of
door een SC lid aangewezen persoon. De afdracht van het afgesproken bedrag per
deelnemer wordt aan de club aan het einde van de dag voldaan. Om 09.30 worden de
vliegers gebriefd en wordt de startvolgorde bekend gemaakt (op de eerste F3A wedstrijd
wordt er eerst geloot) en wordt de voorvlieger bekend gemaakt. De wedstrijd dient uiterlijk
om 10.00 uur te beginnen.
De voorvlieger maakt om 10.00 zijn vlucht. Tot 10.10 uur heeft de jury tijd om juryoverleg te
voeren en op 1 lijn te komen met elkaar.
Training
De deelnemende vliegers mogen voor aanvang van de wedstrijd niet vliegen. Vliegers die dit
toch doen kunnen door de wedstrijdleiding gediskwalificeerd worden.

Delta Oss
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Opstellen kader, plaatsing van de jury
In de F3A en F3A-B wordt het zogenaamde Turn-Around programma gevlogen. Dat houdt in
dat alle figuren binnen een bepaald kader moeten worden gevlogen. Dit kader wordt
gevormd door lijnen naar links, naar rechts en omhoog die een hoek van 60' vormen met de
lijn, die vanuit de positie van de vlieger loodrecht op de vliegrichting staat. De lijnen naar
links, rechts en loodrecht op de vliegrichting worden met staken gemarkeerd op een afstand
van ca. 1,50 m.(zo mogelijk) van de plaats van de vlieger, zodat de jury kan controleren of de
vlieger binnen het kader blijft. Het uitzetten van dit kader wordt door de SC aangestuurd.
De jury wordt zo geplaatst dat de voorzitter van de jury recht achter de midden markering zit
en met een onderlinge afstand van 3-5 meter. De vlieger neemt enkele meters voor de jury
plaats.
Het kader bij de vliegclub Delta Oss is vastgelegd en blijft ongewijzigd ook al is de
windrichting ongunstig (dit om redenen dat het vlieggebied beperkt is)

Briefing
Voor de aanvang van de wedstrijd briefed een SC lid in samenwerking met de voorzitter van
de jury de vliegers. Aan de orde komen de volgende zaken:






de vliegrichting
de relevante clubregels
het aantal pauzes
de namen van de wedstrijdleider, de wedstrijdjury en de vluchtbeoordelaars
(vluchtjuryleden)
andere mededelingen

Protesten
Protesten, wanneer ingediend en tegen betaling van een vastgesteld bedrag en wordt door
de wedstrijdjury (dit zijn niet de juryleden t.b.v. het geven van punten) afgehandeld. Tegen
de beslissing kan alleen bij de Technische Commissie in beroep worden gegaan.

Delta Oss
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Checklisten
Checklist RB kunstvlucht wedstrijden
wedstrijdleider

j/n

naam:

juryleden

j/n

naam:

j/n

naam:

j/n

naam:

j/n

naam:

j/n

naam:

j/n

naam:

j/n

naam:

j/n

naam:

j/n

naam:

j/n

naam:

Tijdwaarneming

j/n

naam:

Geluidsmeting

j/n

naam:

Scoreverwerking

j/n

naam:

Formulierenstroom

j/n

naam:

Schrijvers

Delta Oss
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Checklist Wedstrijdbriefing
1. Welkomswoord door VZ vereniging
Info over huishoudelijke zaken als koffie eten etc.
Vlieggebieden (wel en niet toegestaan)
Frequentiebord gebruik of zenderbewaking
2. Welkomswoord subcommissie met dank aan organiserende vereniging
Modelvliegclub :
3. Voorstellen Jury en schrijvers
Naam: ………………

4. Wedstrijdleider voorstellen:

5. Jury voorzitter benoemen / aanstellen
Wedstrijdjury (3) is de: wedstrijdleider, Vz jury en een lid subcommissie
VZ jury

Naam: ………………..

Lid subcommissie

Naam: ………………..

Wedstrijdleider

Naam: ………………..

1. Wijze indienen van protesten, schriftelijk voor sluiten van de betreffende ronde
indienen bij wedstrijdleider
Note: De wedstrijdjury heeft het laatste beslissende oordeel
2. Wedstrijd volgorde bekendmaken, klasse en deelnemers volgorde
Voorvlieger aanwijzen (start 09.45)

Naam: ………………..

3. Aanvang wedstrijd 10.00 uur !!! en pauze’s eventueel bekend stellen
4. Jury overleg na voorvliegen over score
5. Het scoren van een NUL door een vlieger: Juryleden die tijdens de wedstrijd een
NUL scoren dienen dit na de vlucht kenbaar te maken aan de andere juryleden en
hier overleg over te plegen (met motivatie) alvorens het scoreformulier in te leveren.
6. Verzoek de concentratie van de vliegers te respecteren (niet hardop cijfers of
commentaar leveren binnen gehoorafstand van de vlieger)
7. Informatiefolder bij subcommissie aanwezig voor belangstellend publiek
8. Zijn er nog vragen of onduidelijkheden?
9. Allen een prettige wedstrijd wensen !

Delta Oss
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Prijsuitreiking
Bedanken

Organiserende vereniging
Alle helpers en catering (dames)
Schrijvers
Scoreverwerking
Wedstrijdleider
Juryleden (attentie uitdelen)

Terugkoppeling jury opmerkingen aan vliegers (indien van toepassing)
Hoogte, afstand, afwerking figuren, coaching technieken, algemene adviezen aan vliegers,
verbeterpunten en al wat te de-briefen valt.
Prijsuitreiking

aanvangen met laagste klasse, onderaan met vermelding punten
Nr 3 t/m 1 beker uitreiken
Idem voor andere klasse

Afsluiting

Delta Oss
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Checklist Scale & Warbird meeting
Januari t/m april

Uitnodigingen versturen
Publicaties in binnen en buitenland
Vergunning aanvragen

mei

Vergadering evenementen commissie

juni

Net plaatsen
Omwonenden informeren
Kampeerterrein en grasveld in orde brengen
BBQ tent opbouwen
2e vergadering evenementen commissie
Wasbak en aansluiting buitenkraan
Douche doorspoelen i.v.m. salmonella besmetting

Week vooraf

EHBO doos nakijken en aanvullen
Verlengkabels / haspels klaarmaken
Aanwijsborden plaatsen
Naampasjes maken voor deelnemers
Calamiteiten lijst controleren
Windzak ophangen

Vrijdag voor D-day

Gras maaien
Startboxen markeren
Clubhuis inrichten
Ontvangst deelnemers regelen
Geluidsinstallatie testen en plaatsen
Bar en keuken gereedmaken / inrichten
Toiletten schoonmaken en aanvullen
Brandblussers plaatsen en controleren
Deelnemers briefen m.b.t. huishoudelijke zaken

Zaterdag

Briefing medewerkers
Reiniging toiletten en douche
Inschrijving deelnemers

Zondag

Briefing medewerkers
Briefing vliegers
Reiniging toiletten en douche
Opruimploeg start werkzaamheden

Maandag
Delta Oss

Afvalcontainers / opruimen / evaluatie

Pagina 20

Handleiding evenementen Vliegclub Delta Oss
Checklist calamiteiten
Veiligheid publiek en vliegers

Hekwerk geplaatst
Toegang pits geregeld
Vlieggebied gebriefd aan vliegers
Aanvliegrichting en procedures
Hoe te handelen bij noodlanding buiten veld

EHBO

Telefoonnummers huisartsenpost
EHBO trommel aanwezig
Locatie AED (waarheen?)
EHBO functionaris (indien nodig)

Brandveiligheid

Brandblussers geplaatst
Laadinrichtingen gecontroleerd en op veilige
plaats
Omgang / opslag brandstoffen

Veiligheid in en rondom Pits

Afspraak over starten / draaien motoren
Afspraak over Niet starten en taxiën in pits
Elektromotoren HOT op veld

Milieu

Opvang brandstof tijdens tanken
Olielekkage apparatuur / machines
Afvoer afval / containers
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Calamiteiten
Onder calamiteiten wordt verstaan alle activiteiten of gebeurtenissen welke gevaar en risico’s
voor personen, milieu of andere zaken opleveren.
Enkele voorbeelden van calamiteiten






verwondingen veroorzaakt door propellers etc.
brand of smeulen van materialen (akku’s en laadapparatuur)
crash van een modelvliegtuig (kan op veld maar ook buiten vliegveld of in/op
gebouwen
brandstoflekkage van modellen en machines
ongevallen met vliegtuigen waarbij personen zijn betrokken (publiek/vliegers)

Delta Oss streeft er naar om bij de evenementen welke door de club georganiseerd worden
de veiligheid te waarborgen. Delta Oss is aangesloten bij de KNVvL en hanteert het
terreinreglement volgens de structuur welke door de KNVvL is omschreven zoals hieronder
vermeld.
LEIDING VAN HET VLIEGBEDRIJF:




De omstandigheden waaronder slechts onder leiding van een vliegleider kan worden
gevlogen;
De manier waarop vliegleiders worden aangesteld;
De taken en bevoegdheden van de vliegleider.

FREQUENTIEBEWAKING:


Toegestane frequenties en de manier waarop het veilige gebruik daarvan wordt bewaakt.

VEILIGHEID VOOR PERSONEN EN ZAKEN OP DE GROND:







De manier waarop het modelvliegveld wordt afgebakend;
Locaties waar vliegers zich opstellen;
Locaties waar niet-vliegers zich mogen bevinden;
Locaties waar publiek zich kan ophouden;
Procedures aangaande het veilig gebruik van brandstof en elektromotoren.
De manier waarop publiek voor risico’s wordt gewaarschuwd en tegen risico’s wordt
beschermd.

VEILIGHEID IN DE LUCHT:






Het toegestane vlieggebied;
De toegestane typen modelvliegtuigen;
De locatie en richting van start en landingsbanen, circuit, uit- en aanvliegroutes;
De manier waarop vliegers elkaar onderling waarschuwen voor normale zaken zoals start en
landing, en voor (gedwongen) afwijkingen van de routine.
Maximum vlieghoogte indien dat afwijkt van het gestelde in de Regeling Modelvliegen.

OMGEVING:




Toegestane vliegtijden;
Toegestaan aantal gelijktijdig vliegende (motor-) modellen;
Toegestane geluidsdruk voor motormodellen en de manier waarop dit wordt gecontroleerd;
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De manier waarop derden zo nodig worden geïnformeerd over het begin en einde van het
vliegen.

Bovengenoemde richtlijnen zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement. Voor een
uitgebreide beschrijving wordt hier dan ook verwezen naar het huishoudelijk reglement. Zie
Bijlage 2

In het clubhuis en in de keet op het veld dient op een voor een ieder duidelijk zichtbare
plaats aanwezig te zijn een overzicht met daarop de onderstaande gegevens

Alarmcentrale,
Centrale post ambulance vervoer 112
Centrale post brandmelding 112
Centrale post Politie 112
Artsen (huisartsenpost)
Naam en tel nr.
Politie Oss
Locatie dichtstbijzijnde Externe defibrillator (AED)
Indien spoed 112
Indien geen spoed ???
Mobiele telefoons Delta Oss
Mobile telefoon
bestuur
Ella De Wildt (vz)
Harry Hollander
Marcel van de Wart
Richard van Wijk
Peter van Hoogstraten
Organisatie evenement
Vliegleider
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Brandpreventie en -melding
De preventiemaatregelen om brand te voorkomen of te bestrijden bestaan uit:
een goede instructie aan alle organisatie medewerkers
Deze instructie zal voorafgaand aan grote evenementen plaatsvinden.
1. Aan alle medewerkers tijdens het evenement. en zal bestaan uit een uitleg hoe
men om moet gaan met kleine brandblusmiddelen.
2. instructie over hoe om te gaan met kleine branden veroorzaakt door Lipo’s of
laadapparatuur

Brandblusmiddelen en voorzieningen
Binnen de vliegclub Delta Oss bevinden zich één of meerdere van de volgende
brandblusmiddelen:
1.
2.
3.
4.

slangenhaspels (in de kantine)
branddekens (in de keuken)
koolzuur-/poederblussers (in de keukens en technische ruimten)
Op het terrein in de schuil en laadruimte:

Regelmatig zullen controles worden uitgevoerd op alle onderdelen en installaties die
hierop betrekking hebben.
Deze controles zullen worden verricht door het bestuur ook zal door hen worden
toegezien op de naleving van de contractuele overeenkomsten met de leveranciers
van de blusmiddelen m.b.t. het onderhoud hiervan.
2. Hoe te handelen bij brand
Eerst :
MELDEN !!!!!
Zorg : Voor uw eigen veiligheid
Meld : De brand
Waarschuw : De personen in de omgeving
Blus : Indien mogelijk
Informeer : Brandweer / politie
Controleer : Of iedereen in veiligheid is
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Bijlagen
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Bijlage 1: Inschrijfformulier Scale & Warbird
INSCHRIJVING / ANMELDUNG / ENTRY
SCALE & WARBIRD Meeting.
GEGEVENS DEELNEMER / ANGABE TEILNEHMER / DATA COMPETITOR:
NAME:
ÀDRES:
VOORNAAM/ FIRST NAME:
LAND / COUNTRY:
NATIONALITEIT :
MODEL/MODELL:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

BBQ ? J/N

aantal personen :

Camper/Caravan/Tent

J/N

VERKLARING VAN DE DEELNEMERS.
NL: Hierbij verklaart ondergetekende, het model,dat hij tijdens de meeting
zal vliegen, met goed gevolg te hebben ingevlogen en dat het technisch,
volgens geldende maatstaven in de modelvliegsport, in orde is en dat hij het
model meer als zeker beheerst (bij twijfel volgt startverbod!).
Verder verklaart ondergetekende dat hij voldoende verzekerd is, (naar het
bewijs hiervan kan gevraagd worden!).
De deelnemer die niet aan bovenstaande voldoet, verklaart hiermee zijn model
alleen statisch te tonen en niet ermee te zullen vliegen!
D : Hiermit erklàrt Unterzeichnete, das Modell, womit er wàhrend der Meeting
fliegen wird, ordnungdgemàss eingeflogen zu haben, und dass der Technik vom
modell, im Modellflug ublichen Masstàben, in ordnung ist, und dass er die
Machine fliegerisch sicher beherscht. (bei ZweifeI : Startverbot ! )
Weiter erklàrt Unterzeichnete dass er fur dem Ausland ausreichend versichert
ist. (nach dem Beweis kann gefragt worden!)
Der Teilnehmer der obenstehende nicht entspricht, erklàrt hiermit sein
modell nur statisch zu zeigen, und damit nicht fliegen wird!
GB: Herewith declares the undersigned one, that the model, with which he
will fly during the meeting, had his maidenflightwit h success, and that the
model is from a save and a modelstandard construction, and that he can
control the model very well! (by any doubt there will be a take-off
prohibition!)
Besides he declares, that his insurance is sufficient enough for abroadl(The
proof of this, can be asked!).
The participant who cannot comply with the above, declares to show his model
only static, and will not fly with it!
Delta Oss
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Bijlage 2 Huishoudelijk reglement Delta Oss
Huishoudelijk reglement Delta Oss (betrekking hebbende op veldreglement etc.)

12) Registratie
In / op elk vliegend model moet zijn aangebracht: naam, adres en telefoonnummer van de
eigenaar. Voor modellen met verbrandingsmotor geldt verder dat ook een geldige geluid
keuringsticker aanwezig moet zijn.
13) Modellen keuring







Nieuwe modellen moeten voldoen aan de eisen in de keuringslijst, te vinden bij de
KNVvL. Zie: KNVvL richtlijnen.
Modellen van aspirant leden worden éérst technisch gekeurd door iemand van het
bestuur.
Een onderdeel van de technische keuring is de geluidstest, deze wordt verricht door de
vliegleider of een bestuurslid.
Alle modellen moeten voldoen aan de voorwaarden zoals vastgesteld in onze
milieuvergunning. Boven gras gemeten, op een afstand van 7 meter van de
propellertip van de (evt. buitenste) motor mag max. 80 Decibel gemeten worden.
Indien de geluidsemissie op of beneden deze limiet is, wordt het model van een‚ "db
tested"‚ sticker voorzien en worden de meetgegevens vastgelegd op het daarvoor
bedoelde formulier, hetgeen wordt gearchiveerd in daarvoor bestemde binders. De
geluidskeuring van elk model vervalt op 1 januari van elk kalenderjaar, waarna het
model jaarlijks opnieuw gekeurd dient te worden.
Het bestuur heeft het recht om in voorkomende gevallen een vliegtuig aan de grond te
houden indien het naar de beoordeling van twee of meer bestuursleden te luidruchtig
is, ondanks dat aan voornoemde geluidsmetingen voldaan en goedgekeurd is.

14) Zenderkeuring
Leden mogen op het vliegveld alleen gebruik maken van wettelijk, goedgekeurde zenders. De
zenders van de nieuwe leden, of een nieuw aangeschafte zender worden gecontroleerd met
behulp van een frequentiescanner. Gelet wordt op de nauwkeurigheid van de afstemming en
de correctheid van het kanaal. Bij tijd en wijle wordt de frequentie van zenders gechecked.
15) Vliegveld gedragsregels







Op het vliegveld mogen zich uitsluitend leden bevinden. Onder begeleiding van een
lid mag korte tijd iemand in de pits komen, bijv. om foto's te maken of even te kijken.
De bezoeker dient erop gewezen te worden dat zijn/haar aanwezigheid op eigen risico
is.
Leden dienen zelf er op toe te zien dat hun familieleden, kennissen en honden achter
het hekwerk blijven. Honden moeten altijd aangelijnd zijn.
Het betreden van de strip mag hoofdzakelijk alleen gedaan worden voor assistentie bij
de start of ophalen na de landing.
Voor het vliegen geldt altijd de laatste Regeling Modelvliegen zoals gepubliceerd in
de Staatscourant door de Minister van Verkeer en Waterstaat.
Het vlieggebied bevind zich ten noorden en hoofdzakelijk ten westen van het
vliegveld. Restricties op dit gebied zijn: het golfterrein en de oostelijke boerderijen.
Zie hiervoor ook de plattegrond die in het clubgebouw aanwezig is.
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Alcohol/drugs gebruik is op de dag van de vlucht, en voor de vlucht verboden. Indien
medicijngebruik de vaardigheid als modelvlieger aantast, dient men niet te
modelvliegen tijdens deze periode.
Vliegen is niet toegestaan indien er werkzaamheden, zoals maaien of geluidsmeting,
op of langs (groenstrook) het veld worden uitgevoerd.
Parkeren dient te geschieden in de daarvoor bestemde parkeervakken. Alleen bij hoge
uitzondering kan van deze regel worden afgeweken.

16) Praktische vliegregels

























Het is te allen tijde verboden op een manier te vliegen, die gevaarlijk is voor personen
of zaken op de grond of in de lucht.
Alvorens een vlucht te maken dient door de vlieger zelf overwogen te worden of de
heersende condities zoals zicht, wolkenbasis, windrichting/sterkte en eventueel
neerslag binnen de vaardigheid van de vlieger en de mogelijkheden van het model
liggen.
Voor de vlucht dient de vlieger geen twijfel te hebben over de goede technische staat
van model of besturing.
Tijdens het tanken van een model dient men milieubewust te handelen, door de
overloop van de tank te verbinden met een opvang reservoir.
Bij het starten van de motor dient het vliegtuig op enigerlei wijze gezekerd te zijn. Dit
kan geschieden door middel van een band aan een paal of het vasthouden door een
helper. Ook dient de ingeschakelde zender binnen handbereik te zijn.
Van elektromodellen mag pas op het veld de power accu worden aangesloten. Dit om
te voorkomen dat, door storing of per ongeluk aanraken van de‚ gas stick, de motor in
de pits onverwachts zou kunnen gaan lopen.
Verbrandingsmotoren bij voorkeur op het veld starten. Indien in de pits gestart wordt
met de neus gericht naar het hek, zodat toeschouwers minimale hinder ondervinden
van stof, uitlaatgassen en luchtverplaatsing.
Langdurig proefdraaien en afstellen dient vermeden te worden, zo dat toch moet dan
dient dat te geschieden op de voor inlopen van motoren aangewezen plaats.
Grondstart of handstart dient te geschieden vanaf het midden of begin van het
vliegveld. Na de start dient direct teruggelopen te worden naar de zendplaats, tussen
de gemarkeerde netpalen.
Laagvliegen boven en laag aanvliegen in de richting van personen (ook de vlieger
zelf) is niet toegestaan.
Laagvliegen is alleen toegestaan boven het vliegveld, in de lengterichting van het veld,
ongeveer 30m van het net af.
Vliegen in de nabijheid van mandragende luchtvaartuigen is verboden.
Komt een model in de problemen door een radiostoring, dan dient er luid en duidelijk‚
"STORING"‚ geroepen te worden. Alle andere vliegers dienen dan de niet in gebruik
zijnde apparatuur direct af te schakelen of te controleren.
Alvorens te landen, dient de vlieger te kijken of het vliegveld vrij is en roept luid en
duidelijk‚ "LANDING". Bij het aaneengesloten maken van touch & goes is een
éénmalige aankondiging voldoende. Wordt er een landing met afgeslagen motor
uitgevoerd, dan dient de vlieger luid en duidelijk‚"NOODLANDING" te roepen.
Andere motorvliegers dienen dan voorrang te verlenen.
Als een model van het vliegveld opgehaald moet worden, dient de vlieger luid en
duidelijk‚ "MAN OP HET VELD" te roepen. De andere vliegers dienen hun modellen
in de lucht te houden totdat het terrein weer vrij is.
Zweefmodellen hebben in de landing voorrang boven motormodellen.

Delta Oss

Pagina 28

Handleiding evenementen Vliegclub Delta Oss


Bij het terug taxiën dient extra voorzichtigheid in acht genomen te worden, teneinde
geen gevaar voor andere leden of modellen op te leveren. Taxiën (zowel voor start als
na landing) is verboden in de pits.

17) Vliegen onder toezicht
Zo lang het lid geen brevet heeft (Club of KNVvL) dient gevlogen te worden onder toezicht
van een instructeur. Afhankelijk van het niveau van de leerling kan een instructeur zelf kiezen
op wat voor een (ingrijp) afstand hij van de leerling gaat staan. Hij dient ten allen tijde op het
vliegveld aanwezig te zijn. Met name in het begin dient de instructeur erop te letten dat de
leerling bijv. niet zijn zender aanzet zonder een daaraan bevestigde frequentieknijper. Onder
de bestuurder (gezagvoerder volgens de Wet Luchtvaart) wordt verstaan: diegene die het
modelvliegen zelf bedrijft. In het geval van instructie is de instructeur de gezagvoerder en
verantwoordelijk voor het totaal. De instructeur is niet verantwoordelijk voor verlies of
schade aan het toestel zelf, de student dient ter bevestiging een handtekening ter vrijwaring te
zetten in het instructiedocument.
18) Crashes
Bij landing of crash buiten het vliegveld, dient de vlieger het model zonder achterlating van
restanten terug te halen, onder andere ivm grazende koeien. In de regel zijn 2 personen
voldoende om de restanten op te halen. Dit om eventuele schade aan gewassen zo klein
mogelijk te houden.
19) Vliegtijden
Vliegtijden voor verbrandingsmodellen
Dag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

van
tot
gehele dag niet
11.00 19.00
11.00 22.00 of tot zonsondergang
11.00 19.00
11.00 22.00 of tot zonsondergang
10.00 19.00
10.00 19.00

Vliegtijden voor overige modellen
Dag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag


van
tot
gehele dag niet
11.00 22.00 of tot zonsondergang
11.00 22.00 of tot zonsondergang
11.00 22.00 of tot zonsondergang
11.00 22.00 of tot zonsondergang
10.00 19.00
10.00 19.00

De daglichtperiode wordt gepubliceerd in de VFR gids, onder Uniforme
daglichtperiode GEN 2-7-1 waarvan een kopie aanwezig in het clubgebouw is.
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Om aan onze milieuvergunning te voldoen mogen er maximaal vijf
(verbrandingsmotor) vliegtuigen gelijktijdig in de lucht zijn.

20) Vlucht registratie




Tussen 1 mei en 30 september dienen voor modellen met verbrandingsmotor alle
gevlogen minuten per vlucht (start en eindtijd), dag en periode (Dag- of Avond)
geregistreerd te worden door de eigenaar.
De betreffende registratie formulieren zijn te vinden in de stalen kast in de schuilhut
aan het veld.

21) Gebruik frequenties













Er mogen alleen frequenties gebruikt worden die door de inspectie Verkeer en
Waterstaat, Divisie Telecom zijn toegestaan. Zie hiervoor frequenties.
De voorkeur gaat uit naar frequenties op de 35 MHz band. Modellen boven de 5 kg
startgewicht mogen van de Divisie Luchtvaart uitsluitend op de 35 MHz worden
gevlogen.
Op de 27 MHz band mag bij M.V.V. Delta niet worden gevlogen.
Met zenders op de 2,4GHz band mag vrijelijk worden gevlogen als ze voldoen aan de
KNVvL richtlijnen.
Bij evenementen waaraan buitenlandse vliegers deelnemen, kan een uitzondering
worden gemaakt voor de betreffende deelnemers, mits de frequenties in het eigen land
legaal zijn. Schade als gevolg van het gebruik van deze frequenties zijn voor rekening
van de gebruiker.
Het gebruik van frequentieknijpers is verplicht zodra er zich meer dan 2 vliegers op
het vliegveld bevinden.
Zenders moeten voorzien zijn van een kenmerk in de juiste kleur en aangeven welk
kanaal men gebruikt.
Elke vlieger is zelf verantwoordelijk voor zijn / haar zender en zorgt dat deze uitblijft
als hij/zij niet in het bezit is van de juiste frequentieknijper. Na gebruik dient de
frequentie knijper teruggehangen te worden op het bord. Het is niet toegestaan
ongevraagd een frequentieknijper te verwijderen van de zender van een andere vlieger.
Bij vliegevenementen kunnen de zenders in bewaring worden genomen. Dit is een
besluit van de evenementleider.

22) Brevetvliegen
In overleg met de instructeur kan een afspraak gemaakt worden tot het afleggen van de
proeven voor het verkrijgen van het club- of KNVvL brevet. Gepoogd wordt een aantal
mensen op dezelfde datum de proeven af te laten leggen. Bij goed gevolg wordt een M.V.V.
Delta brevet uitgereikt. KNVvL brevetten worden door M.V.V. Delta aangevraagd bij de
KNVvL in den Haag. KNVvL brevetten worden bij andere verenigingen geaccepteerd als
voldoende bewijs van vaardigheid.
23) Gastvliegen
Het lid dat gastvliegers ontvangt meldt dit bij een bestuurslid. Het lid dient de gastvlieger(s)
op de hoogte te brengen van de plaatselijke regels en procedures. Het model van de
gastvlieger ondergaat een geluidskeuring en mag vliegen als deze voldoet aan de geldende
eisen. Het keuringsformulier wordt opgeslagen in het logboek. Voor wat betreft
frequentiegebruik hebben leden voorrang. Een gastvlieger kan ten hoogste drie maal per
kalenderjaar gastvliegen bij DELTA. Voor gastvliegers gelden verder dezelfde
Delta Oss

Pagina 30

Handleiding evenementen Vliegclub Delta Oss
(gedrags)regels als voor gewone leden. Geroyeerde leden komen niet in aanmerking om te
mogen gastvliegen. Gastvliegers dienen in het bezit te zijn van een KNVvL brevet voor het
betreffende model.
24) Maatregelen door het bestuur
Bij herhaalde overtredingen van vliegveld gedragsregels of praktische vliegregels kan het
bestuur sancties opleggen zoals een (tijdelijk) vliegverbod, schorsing, invordering sleutels of
royement.
25) Helikoptervliegen
Helikoptervliegen wordt voorbehouden aan leden die per 1 april 2002 lid waren van MVV
Delta. Leden die na deze datum lid zijn geworden kunnen niet helivliegen bij MVV Delta op
de locatie Frankenbeemdweg, tenzij ze 5 jaar onafgebroken lid zijn. Hierbij geldt dat er in het
totaal niet meer dan 10 leden heli mogen vliegen. Helivliegen kan op de normale tijden,
m.u.v. zaterdag en zondagmiddag na 1300u, tenzij onderling anders wordt overeen gekomen.
26) Turbines
Het vliegen met brandstofturbines of gasturbines is alleen toegestaan bij speciale
evenementen waarbij ontheffing is verleend door de gemeente.
27) Aansprakelijkheid
Het bestuur en/of vereniging is nimmer aansprakelijk te houden voor schade door of met
modelvliegtuigen toegebracht aan derden. In voorkomende gevallen is en blijft de betrokken
partij individueel aansprakelijk. (zie ook paragraaf 5)
28) Algemeen
In die gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Laatst gewijzigd maart 2012.
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Bijlage 3 : Hotels en Motels
Motel de Naaldhof (4 km)
Docfalaan 22, 5342 LD, Oss
tel: 0412-622129
Hotel Vivaldi (2km)
Molenstraat 81, 5341 GC, Oss
tel: 0412-622114
City Hotel (2 km)
Raadhuislaan 43, 5341 GL, Oss
Tel: 0412-622129
Hotel de Weverij (2,5 km)
Oostwal 175, 5341 KM, Oss
tel: 0412-694646
Hotel Café den Handwijzer (8 km)
Berghemseweg 13, 5373 KG, Herpen
tel: 0486-411408
Hotel Herberg de Keurvorst (10 km)
Marktstraat 14, 5371 AD, Ravenstein
tel: 0486-411371
Hotel Café ’t Veerhuis (10 km)
Maasdijk 33, 5371 PE, Ravenstein
tel: 0486-411463
Motel Nuland (10 km)
Rijksweg 55, 5391 L J, Nuland
tel: 073-532231
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