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VELDREGLEMENT  H.M.V. en H.M.A. 
 
Iedereen dient op het terrein van de H.M.V. de volgende regels in acht te nemen: 
 
1. Veiligheid: 
 

 Het is niet toegestaan boven publiek, auto’s en/of bebouwing te vliegen. 
 Gelijktijdig vliegen en rijden is niet toegestaan. In overleg is het volgende echter toegestaan: 

 Oefenen helikopter “hoveren” + auto rijden 
 Vliegtuigen minder dan 500 gram + auto rijden 

 Het gelijktijdig vliegen met helikopters en vliegtuigen is niet toegestaan. 
 Rijden uitsluitend op het daartoe aangelegde circuit, absoluut niet daarbuiten i.v.m. veiligheid publiek. 
 Inschakeling van de zender is pas dan toegestaan wanneer men gecontroleerd heeft of het 

desbetreffende kanaal vrij is en men het bijbehorende frequentiebordje in zijn bezit heeft. Het gebruik 
van de frequentie bordjes is te allen tijde verplicht. Deze regel is niet van toepassing op zenders in de 
2.4 GHz band aangezien hier een techniek gebruikt wordt waarbij de zend/ontvang installatie zelf een 
vrij kanaal zoekt. 

 Als er meerdere personen met hetzelfde kanaal c.q. frequentie zijn dient het frequentie bordje direct na 
gebruik weer ingeleverd te worden. 

 In het geval dat er onverhoopt toch 2 zenders tegelijk op dezelfde frequentie ingeschakeld worden dan 
is diegene die zich niet aan een van de bovenstaande regels heeft gehouden aansprakelijk voor 
eventuele schade. 

 Bij het modelvliegen dient een landing duidelijk mondeling aangekondigd te worden. Hiertoe dienen de 
piloten bij elkaar te gaan staan. Indien nodig wordt er een bord op het veld geplaatst waar iedere piloot 
bij hoort te gaan staan. 

 Het is niet toegestaan gevaarlijke voorwerpen uit modelvliegtuigen te werpen dan wel af te schieten. 
 Iedere zender die gebruikt wordt dient een NL type goedkeuring te hebben.  
 Er mag uitsluitend van de officiële in Nederland vrijgegeven frequenties en kanalen gebruik gemaakt 

worden. 
 De aanwezigheid van een duidelijk zichtbare kanaalaanduiding is gewenst. Bij voorkeur door een 

vaantje aan de antenne met het kanaalnummer en in de kleur van de frequentieband. 
 De 35 MHz band is uitsluitend toegestaan voor het besturen van vliegtuigen. 
 Vliegen dient zoveel mogelijk plaats te vinden in het aangewezen vlieggebied. Dit gebied is duidelijk 

aangegeven op een kaartje dat in de keet is opgehangen. 
 Elke vlieger dient in het bezit te zijn van een geldig brevet. 
 Indien een vlieger niet in het bezit is van een geldig brevet mag er alleen een model bestuurd worden 

onder leiding van een ervaren instructeur. 
 Een brevet geeft geen recht om instructie te geven. 
 Instructeurs kunnen uitsluitend door het bestuur worden aangesteld. 
 Leerlingen dienen zelf te regelen dat een instructeur op het veld aanwezig is als ze willen vliegen. De 

telefoonlijst met alle instructeurs is via de ledenlijst op de site op te vragen. 
 In principe is het betreden van het veld niet toegestaan terwijl er gevlogen wordt. In 

uitzonderingsgevallen uitsluitend indien de al vliegende piloten hiervan op de hoogte worden gebracht. 
 
2. De volgende eisen worden aan modelvliegtuigen en helikopters gesteld: 
 

 Het op een afstand van 7 meter gemeten geluidsdrukniveau bedraagt maximaal 80 dB(A). 
 Het maximale toegestane startklare gewicht bedraagt 25 kg. 
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 De naam en het adres van de eigenaar moeten onuitwisbaar in of op het model zijn aangebracht. 
 Nieuwe modellen dienen vóór de 1e vlucht gekeurd te worden. Dit keuren gebeurt door een ervaren 

instructeur a.d.h.v. een door de H.M.V. opgestelde checklist. 
 Modellen die minder dan 500 gram wegen hoeven niet gekeurd te worden, maar men wordt toch 

aangeraden ook deze modellen vóór de 1e vlucht a.d.h.v. de checklist te (laten) controleren. 
 Modellen (m.u.v. < 500 gram) dienen te allen tijde te voldoen aan deze checklist. Alleen met een 

goedgekeurd model mag gevlogen worden. Dit betekent dat een gerepareerd of gemodificeerd model 
opnieuw ter keuring dient te worden aangeboden. 

 Deze keuring ontslaat de eigenaar in geen geval van aansprakelijkheid voor de technische staat van het 
model. 

 Modellen met turbine aandrijving zijn in principe niet toegestaan, maar in overleg met het bestuur kan 
een uitzondering gemaakt worden. 

 
3. De volgende eisen worden aan model auto’s gesteld: 
 

 Het op een afstand van 10 meter gemeten geluidsdrukniveau bedraagt maximaal 88 dB(A). 
 
4. Gasten: 
 

 Moeten toestemming vragen voor het besturen van een model aan een van de aanwezige club leden. 
 Moeten W.A. verzekerd zijn, en zijn aansprakelijk voor alle door hen veroorzaakte schade. 
 Moeten zich houden aan de club regels en het vlieg- en rijgebied. Ze dienen voor het vliegen/rijden 

eerst contact op te nemen met het bestuur van de H.M.V.  
 Als er gastvliegers/rijders op het veld komen om een model te besturen dient er te allen tijde een 

clublid aanwezig te zijn. 
 
5. Algemeen: 
 

 Ieder lid (zowel vliegers als rijders) dient W.A. verzekerd te zijn. 
 Er mag niet gevlogen/gereden worden op onderstaande tijden (conform regelgeving en afspraken 

gemaakt met de gemeente): 
o Zondag voor 13.00 uur 
o Na zonsondergang 

 
 Ieder lid wordt geacht de accomodatie netjes achter te laten. In verband met het maaien van het gras 

dienen alle afgebroken delen uit het gras verwijderd te worden. 
 
6. Publiek: 
 

 Betreden van het veld is voor niet-leden (uitgezonderd gastvliegers/-rijders) niet toegestaan i.v.m. de 
veiligheid. Betreden van de overige faciliteiten is voor eigen risico. De vereniging en haar leden zijn 
niet aansprakelijk voor eventuele schade aan mens dier en/of materiaal. 

 
 Dieren moeten zodanig aangelijnd zijn dat de modellen en of apparatuur niet bereikt kunnen worden. 
 
 Bezoekers dienen de aanwijzingen van de leden op te volgen. 
 
 
 
Namens de vereniging: 
 
Het bestuur 
18 April 2009 
 


