
  
 

Tijdelijke Aanpassing Pegasus vzw Vliegreglement in Corona tijd. 
 
Deze aanpassingen zijn opgedragen door de Nationale Veiligheidsraad en de gemeente Beveren, de 
toepassing is nodig om ons terrein te kunnen gebruiken. 
De aanpassing kan gewijzigd worden wanneer de federale veiligheidsregels wijzigen. 
Elke piloot die op het terrein komt, wordt geacht de regels na te leven! 
 

 Enkel leden die een modelvliegtuig meehebben, hebben toegang tot het terrein. 
 Er zijn geen bezoekers toegestaan op het veld, inclusief familie van leden. Dit geldt vanaf de 

oprit aan de straat. 
 Het clubhuis is NIET toegankelijk. 
 De social distancing van 1,5 m afstand blijft gelden op héél het terrein. 
 Er mogen max 6 personen op het terrein aanwezig zijn.  

 
We organiseren dit via iAgenda, maar dan moet iedereen dit middel gebruiken! 
 

Wie niet inschrijft, heeft geen toegang tot het terrein ! 
 
Wie geen Iagenda account heeft, neemt hiervoor contact op met Ronny De Meyer, die voor Pegasus 
Iagenda beheert. 
Wie zich eerst aanmeldt in een bepaalde tijdszone heeft voorrang. 
Men kan zich maar een volgende beurt inschrijven als de vorige voorbij is en er plaats beschikbaar 
is. 
 
Elke dag wordt verdeeld in tijdzones zodat er meerdere piloten aan de slag kunnen. 
Praktisch: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Telkens 6 piloten per slot. 
 Indien het volgende slot niet is gereserveerd, mag u dit invullen. 
 Na uw vliegtijd moet u zo snel mogelijk het terrein verlaten. 
 Iedereen gebruikt enkel zijn eigen materiaal en gereedschap zoals zender en batterijlader. 
 De social distancing van 1,5 m afstand blijft gelden, ook naar de toestellen van de andere 

piloot toe. 
 
Ontsmet regelmatig uw handen. 
Uw veiligheid is het belangrijkste, het virus is nog steeds actief! 

 
tijdslot van 3 uur:  van   8 tot 11 u. 

van 11 tot 14 u 
van 14 tot 17 u 
van 17 tot 20 u 

 


