
Gedragsregels op onze vliegvelden 
 

 

Klompenhorstweg te Didam 

 

Gedragsregels: 
 

Alle dagen van de week mag er gevlogen worden, indien er aan de volgende regels voldaan wordt: 

1. Het MCZ-bord aan het begin van het vliegveld op “BLAUW” staat. 

2. De auto in de berm wordt geparkeerd zodat het lokale verkeer een vrije doorgang heeft. 
3. Het veld waar bij voorkeur gevlogen wordt is het veld dat evenwijdig aan de Klompenhorstweg 

ligt. Op de “T” kruising staat rechts van de weg het MCZ-bord met informatie waar in de volgende 

punten naar wordt verwezen. 

4. In principe is het toegestaan op alle velden van boer Hendriksen te vliegen, echter het parkeren 
dient altijd plaats te vinden langs de Klompenhorstweg. 

5. Het vliegen met verbrandingsmotoren en of ducted-fanmotoren is verboden. 

6. Het vliegen met drones is verboden. 

7. MCZ heeft een materiaalkast ter beschikking met daarin alle spullen voor het kunnen starten van 
modellen zonder motor (startrubbers en lier) en hulpmiddelen voor het houden van de 

clubwedstrijden. Deze materiaalkast staat op het erf van boer Hendriksen achter de kleine stal die 

links op het erf staat. 

8. Alle materialen zijn vrij door de clubleden te gebruiken en dienen na gebruik weer in de 

materiaalkast worden teruggebracht. Eventuele gebreken dienen dezelfde dag nog te worden 
gemeld bij de vliegcoördinator. 

9. Het halen en brengen van de materialen mag met één auto plaats vinden die stapvoets het erf op 

en af rijdt. 

10. Wanneer er door het lopen in de weide loopsporen ontstaan is dit een teken dat het gras zo lang 
is geworden dat het gebruik van een lier en of startlijn niet meer is toegestaan. 

11. Als het MCZ-bord op “ROOD” staat mag er alleen nog met elektromodellen worden gevlogen die 

vanaf de zijkant van het veld worden gestart en zo kort mogelijk weer bij deze zijkant worden 

geland. Indien een model toch verder op het veld geland wordt, dient men de kortste weg, vanaf de 
zijkant, naar het model te kiezen. 

12. Indien het MCZ-bord op “ROOD staat kan het zo zijn dat het gras in het veld langs de 

Klompenhorstweg te lang is en dat een ander veld al is gemaaid, dan moet er gebruik gemaakt 

worden van dat veld met het kortste gras. 

13. Vliegen in een weide waar ook nog koeien grazen is natuurlijk niet toegestaan. Ook is het 
vliegen in een weide naast een weide met koeien niet gewenst. Alleen als er ruim afstand tot de 

koeien gewaarborgd is kan dit plaats vinden. 

14. Alleen piloten met een vliegbrevet zijn gemachtigd om solo te vliegen. De piloten zonder dit 

brevet mogen alleen onder begeleiding van een vlieginstructeur of een vlieger met een geldig brevet 
de lucht in. 

15. Indien een model voor het eerst de lucht in gaat, dient de technische staat van het model 

voorafgaand aan deze vlucht geïnspecteerd te zijn door een piloot met een vliegbrevet c.q. de 

vlieginstructeur. 
16. Indien er bij een landing of anderszins onderdelen van een model zijn verdwenen, dient men het 

vliegen met dit model te staken en er zorg voor te dragen dat geen enkel onderdeel of stukken 

daarvan, achter blijft op het veld. 

17. Het vrij laten loslopen van honden op de weilanden is strikt verboden. 
18. Het betreden van het vliegveld door niet leden van MCZ mag alleen plaats vinden onder 

begeleiding van een clublid van MCZ. Bij voorkeur het aantal vreemden beperken tot 2 personen per 

keer. 

19. Na het vliegen wordt het vliegveld schoon achtergelaten en dit is ook van kracht voor de bermen 

langs de Klompenhorstweg. Alle afval wordt thuis ontzorgt! De gebruikte clubeigendommen worden 
weer (schoon) opgeborgen in de materiaalkast. 

20. Indien er behoefte is aan vervanging c.q. uitbreiding van de beschikbare materialen kan hierover 

contact worden opgenomen met een bestuurslid van MCZ. 

  



 
 

 

Rozendaalseveld in Rozendaal 

 
Gedragsregels: 

 

Alle dagen van de week mag er gevlogen worden, indien er aan de volgende regels voldaan wordt: 

1. Het Rozendaalseveld dat als vliegveld gebruikt mag worden, ligt direct bij de brandtoren. Voor het 
bereiken van het Rozendaalseveld dient men gebruik te maken van de wegen over de Posbank en de 

aanliggende parkeerplaatsen. 

2. Men dient te allen tijde de richtlijnen van de overheden te volgen inzake de toegang tot de 

Posbank c.q. het Rozendaalseveld. 
3. Het vliegen met modellen met een verbrandingsmotor is verboden. 

4. Het Rozendaalseveld mag gebruikt worden door meerdere modelvliegclubs, te weten: VMCR uit 

Rheden, ALC uit Arnhem, NijAC uit Nijmegen en MCZ uit Zevenaar. Daarnaast mag de KNVvL er de 

landelijke vrijevluchtwedstrijden organiseren. 

5. Leden van de bovengenoemde clubs dienen zich te kunnen legitimeren als zijnde lid van één van 
deze clubs. 

6. Er mag gevlogen worden in de periode van zonsopgang tot zonsondergang. 

7. Men dient gebruik te maken van de parkeerplaats aan het einde van de weg en die ligt naast het 

ruiterpad bij de brandtoren. 
8. Het is verboden met open vuur te werken. 

9. Men maakt zoveel mogelijk gebruik van de aanwezige wandelpaden. 

10. Men laat geen afval achter op de parkeerplaats dan wel op het vliegveld. 

11. Men volgt de instructies op die door de toezichthouder worden aangegeven. 

 


