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Basisregels 
- Was vaak je handen 

- Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog 

- Schud geen handen 

- Houdt 1.5 M afstand  
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Skydive Rotterdam 
- Maximaal aantal personen vooraf aangemeld. 

> Aanmelden kan via een google form via de website / facebook.  

> Aanmelden kan voor een dag of dagdeel (aangemeld is springen)  

 

- Bij aankomst was en desinfecteer je je handen buiten bij de deur 

 

- Bij eerste betreding per dag vul je de Covid-19 / gezondheidsverklaring in. 

 

- Houdt 1.5 M afstand.  

 

- Houd je aan de huis- en hygiëneregels.  

 

- Volg de aangegeven looproutes.  

 

- Maximaal 3 mensen kunnen binnen vouwen, de rest vouwt buiten. 

 

- Clubmateriaal wordt verplicht gevouwen door een packer.  

 

- Regel zoveel mogelijk via Burble.  

> Check in. 

> Manifest 

https://youtu.be/QEbWIypfmv0 

 

- De sportkantine is gesloten: geen verkoop van drank & etenswaren.  

 

- Publieke ruimte of materialen in publieke ruimte worden na gebruik of zo vaak als 

nodig gereinigd en gedesinfecteerd.   

 

- Spreek elkaar aan op naleving van de regels.  

 

  

https://youtu.be/QEbWIypfmv0
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Tandemspringen 
- Bij de online boeking wordt het volgende gevraagd:  

1). Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de  

volgende klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?  

2). Heb je op dit moment een huisgenoot / gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten? 

3). Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de 

afgelopen 7 dagen vastgesteld? 

4). Heb je een huisgenoot / gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratorium 

test) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot / gezinslid terwijl hij / 

zij nog klachten had?  

5). Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe 

coronavirus is vastgesteld?  

 

- Op de springdag wordt de Covid-19 / gezondheidsverklaring ingevuld.  

o Springen met gezondheidsklachten is verboden.  

 

- Tandempassagiers komen enkel met partner of huisgenoot naar Skydive Rotterdam.  

 

- Overig tandempubliek wordt buiten het clubgebouw gehouden.  

 

- Tandempubliek is welkom op het landingsveld, mits de overheidsrichtlijnen worden 

nageleefd.  

 

- Tandempassagiers mogen plaatsnemen in de wachtruimte boven.  

 

- Tandempassagiers ontvangen een Skydive Rotterdam Buff, welke gedragen wordt 

voor, tijdens en na de sprong.  

 

- Tandempassagier springt in eigen kleding.  

o Indien een cluboverall moet worden gebruikt, wordt deze na gebruik apart 

gelegd en gewassen.  

 

- Tandembriefing vind buiten plaats.  

 

- Elke tandempassagier gebruikt een gedesinfecteerde bril.  

 

- Tandempassagier maakt zoveel mogelijk gebruik van eigen vervoer terug.  

  



  Skydive Rotterdam Corona Protocol 
     Versie 1 | 31 mei 2020 

  

Tandemmaster  
-  Is vooraf aangemeld en gecheckt op:   

1). Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de  

volgende klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 

graden Celsius)?  

2). Heb je op dit moment een huisgenoot / gezinslid met koorts en/of 

benauwdheidsklachten? 

3). Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is 

dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld? 

4). Heb je een huisgenoot / gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een 

laboratorium test) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze 

huisgenoot / gezinslid terwijl hij / zij nog klachten had?  

5). Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het 

nieuwe coronavirus is vastgesteld?  

 

- Vult de Covid-19 / gezondheidsverklaring in voorafgaand aan elke springdag  

o Springen met gezondheidsklachten is verboden. 

 

- Draagt verplicht voor, tijdens en na de sprong een buff.  

o Het dragen van een fullface- of open helm is naar eigen inschatting.  

 

- Het dragen van handschoenen is conform BVR 2020, maar wordt wel sterk 

aangeraden. 

 

- Heeft kennis genomen van het Skydive Rotterdam Corona protocol & VC Nieuwsbrief 

2020-1.  Alsmede de algemene richtlijnen:  https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-

19/werk/contactberoepen 

 

- Zit volgens het opgestelde seatingplan in het vliegtuig.  

 

- Reinigt en desinfecteert aan het einde van de springdag de gebruikte materialen 

conform richtlijn leverancier.  

 

 

 

-  

 

  

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/contactberoepen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/contactberoepen
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Bijlage 1: Gezondheidswaiver 
Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur ? 

      
  

   

   

  

Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten? 

   

Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab) 

   

Heb je een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de afgelopen 14 dagen contact 
met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had? 

  

Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is 
vastgesteld? 
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Bijlage 2: Seatingsplan 
 

 


