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Inleiding 

Het parachutespringen in Nederland is na de uitbraak van COVID-19 en de maatregelen die de 

overheid medio maart heeft genomen volledig stilgevallen. De versoepelingen van de maatregelen 

op 11 mei waren onvoldoende voor een heropstart. De tweede reeks aan versoepelingen per 1 juni 

bieden gelukkig wel iets meer ruimte voor een beperkte opstart.  

 

Het verbod op tandemsprongen is vanaf 1 juni opgeheven. Verder blijft overal de 1,5 meter regel 

van kracht. Dat betekent dat tandemkoppels aan boord 1,5 meter afstand moeten kunnen houden 

tot een ander tandemkoppel en tot sportspringers. Voor instructiesprongen geldt dezelfde regeling 

als voor tandemsprongen en is dus ook toegestaan. Voor de tandem- en instructiesprongen gelden 

wel een aantal aanvullende maatregelen. 

 

De parachutespring accommodatie 

● De hygiëneregels hangen bij de ingang van de accommodatie en worden binnen herhaald. 

● De regels worden duidelijk gecommuniceerd via bijvoorbeeld de website.  

● Zorg dat iedereen in en rondom de accommodatie 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden 

door dosering (maximaal aantal mensen) en het uitstippelen van routes. Maak eventueel 

gebruik van time-slots waarop springers zich kunnen inschrijven.  

● Ondersteunende werkzaamheden worden zoveel mogelijk vanuit huis gedaan. 

● Zorg waar nodig voor persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje, handschoenen, bril). 

● Zorg voor maximale hygiëne. Vooral de pinterminal, deurknoppen, kranen, prullenbakken en 

andere contactoppervlakken moeten regelmatig gereinigd worden.  

● Zorg voor voldoende punten waar de handen kunnen worden gewassen met zeep en water 

en/of gedesinfecteerd door middel van dispensers.  

● Stel een corona-verantwoordelijke aan. 

● Geef alle medewerkers en vrijwilligers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het 

protocol in de diverse locaties van de accommodatie moet worden uitgevoerd. 

● Geef medewerkers de instructie dat zij springers moeten aanspreken op ongewenst gedrag 

en bij overtreding van de regels. 

● Werk zoveel mogelijk in vaste teams. 

● Huurmateriaal wordt na gebruik grondig gereinigd conform de aanwijzingen van de fabrikant 

of 72 uur niet meer gebruikt door iemand anders. 

 

Op de website van het RIVM staan een aantal waardevolle tips voor organisaties die gaan opstarten: 

https://www.rivm.nl/handreiking-veilige-heropening-bedrijven-en-instellingen 
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De algemene hygiëneregels in posterformat 
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Het vliegtuig 

● Na elke vlucht moeten alle contactoppervlakken worden gereinigd. 

● Na een pilotenwissel worden alle bedieningsorganen gereinigd. 

● De piloot draagt zijn eigen headset. Of wordt na een pilotenwissel grondig gereinigd.  

● De piloot zorgt voor voldoende ventilatie in de cabine. 

● Aan boord blijft de 1,5 meter regel van kracht tussen tandemkoppels, instructiekoppels en 

overige solospringers. Zorg voor duidelijke aanwijzingen aan boord hoe aan de afstandregels 

moet worden voldaan. 

 

 

 

 



 
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart 
COVID-19: Parachutespringen in Nederland 

 

Opstartprotocol 1 juni 

 

Sportspringen 

Naast tandem- en instructiesprongen zijn ook sportsprongen toegestaan. Sportspringers moeten 

altijd 1,5 meter aanhouden.  

 

Aanvullende maatregelen voor tandem- en instructiesprongen  

● Tandempassagiers/leerlingen komen alleen of uitsluitend met partner/huisgenoten. 

● Alleen op afspraak. 

● Uitsluitend springen na een gezondheidsverklaring (Triage check) volgens model RIVM 

contactberoepen. 

● Eigen kleding, dus liever geen overall van het centrum of de club. 

 

De tandemmaster, instructeur en (tandem)leerling volgen de aanwijzingen van het RIVM op voor 

contactberoepen: 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/contactberoepen 
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NOTAM vanaf maandag 1 juni 

COVID-19: FLIGHT RESTRICTIONS. 

 

IN ACCORDANCE WITH PHYSICAL DISTANCING COVID-19 MEASURES BASED ON THE DIRECTIVE OF 

THE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH, WELFARE AND SPORT AND THE MINISTRY OF JUSTICE AND 

SECURITY, GENERAL AVIATION FLIGHTS AND AERIAL WORK WITH MORE THAN 2 POB ARE 

PROHIBITED UNLESS A DISTANCE OF AT LEAST 1,5M CAN BE ASSURED. 

 

BEFORE COMMENCING THE FLIGHT, THE PILOT AND PASSENGER/STUDENT SHALL: 

1. PERFORM A HEALTH CHECK BASED ON THE RIVM GUIDELINES 

(HTTPS://WWW.RIVM.NL/CORONAVIRUS-COVID-19/WERK/CONTACTBEROEPEN); 

2. DISINFECT CABIN, SEATS AND INSTRUMENTS; 

3. ADHERE TO ADDITIONAL COMPANY SPECIFIC PROTOCOL. 

 

POLICE, HEMS AND SAR FLIGHTS ARE EXEMPTED. 

 

FROM: 01 JUN 00:00 TO: 01 JUL 23:59 EST 

 

Verder is het volgende vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gecommuniceerd: 

1. Besluitvorming activiteiten General Aviation 

 

Tandemspringen 

a. Wij zijn blij te kunnen melden dat tandemspringen vanaf 1 juni weer zal worden toegestaan, mits: 

Het protocol hervattingsvoorstel 1 juni parachutespringen wordt aangevuld met: 

1. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/contactberoepen 

2. https://www.rivm.nl/handreiking-veilige-heropening-bedrijven-en-instellingen 

In het bijzonder dient hierbij aandacht te worden gegeven aan: 

1. Triage bij reservering/boeking. 

2. Reinigen voor elke vlucht in plaats van elke tankbeurt. 

3. Mogelijkheid tot wassen van handen. 

4. Er geen bezwaren zijn welke wij niet inzichtelijk hebben. 

5. 1,5 Meter afstand in acht wordt genomen. 

Ter verduidelijking: zowel bij solo-sportspringen als bij tandemspringen blijft de 1,5 meter maatregel 

van kracht. Tussen de solosportspringers en tussen de tandemspring-duo’s moet 1,5 meter afstand 

in acht worden genomen. Voor lessprongen tussen instructeur en leerling geldt dezelfde voorwaarde 

als voor tandemsprongen. 


