
COVID-REGLEMENT  
Versie 7 – woensdag 7 juli 2021 

Op zondag 27 juni zijn er weer enkele versoepelingen doorgevoerd door de overheid.  Daardoor 

kunnen ook wij de regels wat versoepelen. Uiteraard zal iedereen nog altijd aandacht voor de sanitaire 

maatregelen moeten hebben.  

Hieronder vinden jullie de spelregels die we momenteel toepassen. De maatregelen worden 

regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd. In geval van onduidelijkheden of vragen, weten jullie ons wel 

te vinden.  

We weten dat het voor iedereen lastig is om vol te houden, maar we zijn graag op voorhand duidelijk: 

als de regels overtreden worden, kunnen we niet anders dan maatregelen te nemen. We kunnen ons 

niet permitteren om opnieuw aan de grond te staan omdat bepaalde individuen de regels niet correct 

(willen) toepassen. Afhankelijk van de aard van de overtreding, zal dat gaan om een vriendelijke 

aanmaning, een laatste waarschuwing of een schorsing. We rekenen uiteraard op ieders 

medewerking om het zo ver niet te laten komen. 

HOE ZIT HET MET DE ALGEMENE HYGIËNEVOORSCHRIFTEN? 

• In geval van symptomen die kunnen wijzen op een vermoedelijke besmetting met COVID-19 

(koorts, kortademig, droge hoest, vermoeidheid,....) of indien je in contact bent geweest met 

zieke personen in de laatste 14 dagen mag je je niet naar het terrein begeven. 

• Er dient altijd en overal een mondmasker opgezet te worden, behalve bij het nuttigen van 

drank/eten. 

• Het nuttigen van drank/eten gebeurt strikt volgens de regels in de horeca. Dit wil zeggen dat 

je steeds moet neerzitten en met maximaal 8 personen aan een zelfde tafel mag zitten. 

• Op de grond moet altijd en overal afstand bewaard worden, behalve bij het briefen van de 

sprong. 

• Er is in alle lokalen en op meerdere plaatsen in de hangaar ontsmettingsmiddel voorzien. 

Gebruik dit om regelmatig je handen te ontsmetten.  

• De toiletten worden regelmatig (elke 2u) ontsmet. Elk toilet is voorzien van 

ontsmettingsmiddel, gebruik dit om zelf het toilet te ontsmetten voor en na gebruik. 

• Maak je gebruik van de douche? Ontsmet deze dan voor en na gebruik. 

WIE MAG NAAR DE DZ EN HOE WORDT DIT GEREGELD? 

• Voorlopig laten we enkel leden toe om te springen, maar iedereen kan zich lid maken. 

• De registratieplicht is in principe afgeschaft. Voor de vrijdagavonden en springweken blijft 

registratie wel verplicht. 

• Wie wil komen springen op vrijdagavond of tijdens de springweken, dient zich te registreren 

op  https://skydiveflanders.be/registratie/. 

• Het reservatieformulier voor de vrijdagavonden is steeds op woensdag om 19u stipt 

toegankelijk. 

• Wanneer een DZ volzet is tijdens de springweken, verwachten we dan ook dat ieder die zich 

aangemeld heeft, bij goed weer aanwezig is. Je neemt immers een plaats in van iemand die 

wel wou komen. Wie toch niet komt, wordt voor de hele springweek van de lijst gehaald. 

https://skydiveflanders.be/registratie/


• Publiek is in beperkte mate toegelaten, zolang de horecaregels gevolgd kunnen worden. 

HOE GAAT HET ER IN HET MANIFEST AAN TOE? 

• De “selfmanifest” functie werd getest en goed bevonden. Dit wordt het nieuwe normaal. In 

concreto wil dit zeggen dat we niet meer met manifestkaartjes gaan werken, maar dat je jezelf 

via de Burble Me app op je smartphone door enkele klikken kan manifesten in een load naar 

keuze. 

• De verantwoordelijkheid voor het gebruik van de juiste jumptickets ligt bij jezelf. Als je twijfelt 

over het soort tickets dat op je account staat, vraag dan advies aan de manifester. 

• Het manifest is enkel toegankelijk voor de manifester, de centrumleider en de piloot. We 

vragen jullie om aan het venster je beurt af te wachten, met respect voor de afstandsregels. 

• Betaal zoveel mogelijk met de kaart. Betalingen met cash geld worden ontmoedigd. 

HOE PAKKEN WE HET BRIEFEN VAN DE SPRONG AAN? 

• Briefen gebeurt zo veel mogelijk met respect voor het bewaren van afstand en steeds met 

mondmasker. 

• Voor en na het briefen moeten handen, mock-up, creepers ontsmet worden. 

HOE ZIET DE BOARDING, DE VLUCHT EN DE SPRONG ER UIT? 

• De handen moeten verplicht ontsmet worden voor elke sprong. 

• DZ busjes in Moorsele en Schaffen kunnen gebruikt worden. Hier geldt de afspraak dat, net 

zoals tijdens de vlucht, het mondmasker verplicht moet gedragen worden. Na elke rit wordt 

de bus ontsmet. 

• Voor het instappen, worden telkens de handvaten, zitplaatsen en gordels ontsmet door een 

door de dropverantwoordelijke aangeduid persoon. 

• Een mondmasker zal altijd en door iedereen gedragen worden, dus ook in de boarding area, 

tijdens de vlucht én tijdens de sprong. Je draagt dit mondmasker onder je helm of – in het 

geval van een open face helm – onder een buff. 

• Het spreekt voor zich dat er geen onnodige aanrakingen mogen gebeuren, dus ook geen 

handshakes vlak voor de sprong. 

WAT NA DE SPRONG EN TIJDENS DE PLOOIBEURT? 

• Na de sprong is het verplicht om de handen te ontsmetten. 

• Plooi bij voorkeur in openlucht. Voorzie dan best zelf een zeil om je materiaal op te leggen. 

• DZ busjes in Zwartberg kunnen gebruikt worden. Mondmasker is verplicht te dragen. 

 

 


