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De volgende regels gelden: 

• Er mag alleen gevlogen worden met gekeurde 

modellen voorzien van een keuringssticker en een 

geldig exploitantnummer1. 

• Er mag alleen gevlogen worden met een geldig ter 

zake doende brevet. Indien u niet in het bezit bent 

van een brevet of tijdelijk brevet dan kunt u alleen 

onder begeleiding vliegen2. 

• De maximale vlieghoogte is 150 meter. 

• De maximale afstand tot het midden van het 

vliegveld is 250 meter. 

• Het is verboden om te vliegen in het rode gebied 

genaamd No Fly Zone. 

• Vluchten gemaakt met een model aangedreven 

door een straalturbine (Jet)moeten gelogd worden 

in het logboek. 

• In principe vliegen Jets alleen, in voorkomende 

gevallen kan hiervan afgeweken worden3. 

• Houdt u aan het maximaal aantal modellen dat 

tegelijkertijd in de lucht mag zijn4.  

• Tijdens het vliegen staan de piloten in de driehoek 

bij de “stip” genaamd Vliegspot. 

• Het is te allen tijden verboden om landbouwers al 

dan niet gezeten in een landbouwvoertuig op 

aangrenzende percelen te overvliegen. 

• Er wordt niet gevlogen als men bezig is met 

veldwerkzaamheden zoals bijvoorbeeld maaien of 

walsen. 

• Bij een buitenlanding mag één persoon het 

betreffende luchtvaartuig ophalen. Noteer de 

buitenlanding in het logboek en controleer of er 

een meldingsplicht bij de landeigenaar is. Meld de 

buitenlanding indien van toepassing bij de 

landeigenaar of contactpersoon5. 

• Advies: vlieg nooit alleen. Modelvliegen is en blijft 

een technische hobby waarbij een ongelukje niet 

uit te sluiten is 

• In geval van calamiteiten neem contact op met het 

bestuur. Bereikbaar via <invullen> 

  

 
1 Exploitantnummer geldt voor alle luchtvaartuigen vanaf 250 gram. 
2 Zie addendum “Solo Vliegen” 
3 Raadpleeg het addendum “Samenvliegen met een Jet” 
4 Zie veldreglement 
5 Raadpleeg het buitenlandingen (log)boek 


