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Welkom op ons model zweefvliegveld te Hillegom (200 x 150 meter)! Op de 

Bethlehemlaan! Het heeft ons bloed, zweet en tranen gekost dit veld te bemachtigen! 

Reden te meer om hier heel zuinig mee om te gaan! 

Veiligheid en veldbehoud staan bij ons het hoogst in het vaandel! 

 

Dit zijn onze veldregels: 

1. De vliegtijden zijn: 

Woensdag 13:00 – 22:00 

Vrijdag 13:00 – 22:00 

Zaterdag de gehele dag 

Zondag de gehele dag 

 

2. Langzaam rijden op toegangswegen en paden. 

 

3. Parkeren: uitsluitend en aaneengesloten links op het pad naar het veld achter elkaar!!! 

Niet onnodig op het veld lopen het veld wordt gebruikt voor hooi en kuilgras, de boer 

heeft geen zin in vertrapt gras. Het kan zijn dat vlak voor het maaien we niet op het veld 

mogen komen dus hou de site in de gaten. 

 

4. Absoluut geen rommel op het veld achterlaten. 

 

5. De startlijnmaterialen voorzien van een rood/wit herkenningslint (ivm beschadiging van 

de maaimachine). 

 

6. Honden en andere huisdieren zijn niet toegestaan. 

 

7. Toeschouwers: Het ophalen van een lijn/parachute door niet-leden is om 

veiligheidsredenen NIET 

toegestaan! Toeschouwers dienen op een veilige plek te staan. In de pits en/of altijd 

achter de piloot 

wanneer die aan het vliegen is. 
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Dit zijn onze Vliegregels: 

1. De windrichting bepaald waar de pits en start en landingsplek is. 

kijk dus waar je gaat staan. Als er een lier of lijn wordt uitgelegd wordt er automatisch een 

plek gekozen om te starten en te landen. Elektrovliegers dienen hier ook te starten. 

 

2. Lijngebruik: De clublier zal zo veel mogelijk op het veld aanwezig zijn. Mocht deze niet 

aanwezig zijn dan is een privé lijn/lier toegestaan. De baancommissaris bepaald wat 

handig is en hoe alles wordt opgesteld. 

 

3. Waar mag je vliegen? 

Het gebied boven de kwekers is verboden gebied, ook is het niet toegestaan boven 

woningen te gaan vliegen. Zorg dat je bij de landing altijd een duidelijk landings-parcours 

vliegt en waarschuw je collega vliegers. Zorg ook dat je verstaanbaar bent voor andere die 

jou kunnen waarschuwen bij landingen of andere calamiteiten. 
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Landingscircuit 

4. Elektrovliegen gebeurd alleen in “silents mode”. Dit betekent dat de opgevoerde 

easystars verboden zijn.  

 

5. Je model en elektronica moet veilig zijn, bij twijfel laat het controleren door een ervaren 

persoon. 

 

6. Je vliegtuig dient voorzien te zijn van je naam en telefoonnummer. 

 

7. De veldcommissaris behoudt zich het recht voor om in niet te voorziene situaties af te 

wijken van voornoemd reglement en vervangende regels toe te passen. Het niet naleven 

van voornoemde regels kan mogelijk de / uw eigen veiligheid alsmede het voortbestaan van 

ons veld en de club in gevaar brengen. Denkt u daar aub aan! 

 

8. Vanaf heden gaan we zoveel mogelijk bij elkaar starten, de opstelling van de lier 

bepaald het start – en landingspunt. 

 

9. Per 1 Juli 2015 is door de overheid een vaste hoogtebeperking van 120 meter opgelegd. 

Wij als vereniging zullen ons hieraan conformeren. De vereniging/bestuur  is niet 

aansprakelijk! 

 

De veldcommissie bestaat uit: 

Pip Velthuijs 

Ton van Ruiten 

Wim Nieuwenhuizen 

 


