
CORONA PROOF KAMP 2020 
 

DRAAIBOEK  
 

BASIS – ALGEMENE REGELS 
 

1. WIE MAG ER MEE OP KAMP? 
 
Iedereen mag mee op kamp zolang je tot 5 dagen ervoor geen ziektesymptomen hebt vertoont.  
 
Zijn er leden die tot een risicogroep behoren?  
 

- Indien dit het geval is, hebben we toestemming van beide ouders nodig en ook van de 
huisarts. We werken samen met de ouders een plan uit van hoe we dit aanpakken. Een 
risicokind heeft bijvoorbeeld best 1 begeleider gedurende het hele kamp (om zonnecrème te 
smeren, enzovoort,...). Het is belangrijk dat dit zeer duidelijk vermeld wordt op de medische 
fiche.  

- Een lid dat al lange tijd met atsma kamp, moet geen attest van de dokter hebben aangezien 
dit perfect met de nodige medicatie onder controle gehouden kan worden. Het is wel nog 
steeds belangrijk dit te vermelden op de medische fiche. 

  



2. BUBBELS 
 
We maken bubbels van maximum 50 personen. In eerste instantie is het best om iedere tak zoveel 
mogelijk afzonderlijk te houden. Dit is duidelijk en relatief gemakkelijk.  
 
Onderstaande bubbels zijn uitzonderlijk voor bv. het gebruik van knutselmateriaal, het gebruik van 
sanitair, enzovoort,... 
 
BUBBELS 
 

In totaal 6 bubbels : We werken hier met een kleurencode!  

 

KAPOENEN + LEIDING  36 GROEN  

WELPEN  + LEIDING  34 BLAUW 

WOLVEN + LEIDING 32 GEEL 

JVK’S + VK’S + LEIDING  48 ROOD 

JINS + LEIDING  8 WIT 

FOURAGE + LEIDING  10 ROZE 

 
Alle kinderen krijgen een bandje in de kleur van hun bubbel.  
 
 
Binnen je bubbel vermijd je zoveel mogelijk fysiek contact (bubbel distancing). Dit vooral voor de 
takken met kinderen boven de 12 jaar , hier moeten we strenger zijn wat betreft hygiëne!  

- Het is belangrijk om aanrakingen tussen handen en het gezicht te vermijden.  
 
Externe personen behoren niet tot de bubbel. Ouders dragen steeds een mondmasker (bij het 
afzetten en ophalen van de kinderen)! Ook als je met je tak in contact komt met derden, draag je 
steeds een mondmasker en hou je je aan de voorgeschreven regels bv. op openbaar vervoer! 
 

Hoe behouden we de bubbels overdag?  

 
- Iedere tak speelt apart spelletjes (met uitzondering van de jongverkenners en verkenners).  
- We tekenen op het grondplan uit welke tak zich waar bevindt op het kampterrein tijdens het 

spelen van spelletjes.  
- We voorzien 3 materiaal tenten die we dan opdelen in 6 stukken (elke tent in 2), zodat elke 

bubbel apart zijn haar deel heeft met spel- en knutselmateriaal. Elke bubbel kan op die 
manier langs elk een aparte kant binnen in de tent. Materiaal dat toch gedeeld wordt, moet 
ervoor en erna ontsmet worden.  

- Het algemeen materiaal gaat beperkt gebruikt worden. Bv. grondboor, hamers,... deze 
materialen worden apart bewaard en zijn enkel bruikbaar door leiding. Deze worden TELKENS 
voor en na gebruik ontsmet. 

- Vermijd waar mogelijk het aanraken van het gezicht van kinderen, zeker bij +12-jarigen. 
Insmeren - en schminken bij –12-jarigen kan, laat andere kinderen het zelf doen. 

 



Soort activiteiten?  

 
- Zo veel mogelijk buiten, in openlucht. Zwemmen (openlucht) en waterspelletjes spelen mag.  
- Activiteiten op verplaatsing mag mits het volgen van de regels. Als je naar een externe plaats 

gaat, contacteer je op voorhand deze mensen in informeer je je goed wat betreft de 
maatregelen. Steeds mondmaskers dragen in dit geval! Alles noteren in contacten logboek.  

- Op tijd rusten! Vermoeidheid vermijden aangezien je dan vatbaarder bent voor het virus. 
Communiceer dit ook naar de kinderen toe! 

- Avond/nacht spelen mogen doorgaan. Je plant de dag erna dan wat extra rustmomenten in.  
- Geen 2-daagse, geen vuile dag, geen Vlaamse kermis :(  
- Leden zijn NOOIT alleen op stap!  

 

Wat als het regent?  

 
Dit tekenen we ook uit op het grondplan. Kapoenen en welpen hebben in het gebouw voldoende 
plaats. Wolven, jongverkenners en verkenners hebben elk hun eigen tent. Moest dit niet 
voldoende zijn, zijn we ook voorzien van 3 extra shelters die we zullen opzetten in geval van regen.  
 
 
 

Hoe behouden we de bubbels tijdens etenstijd?  

 
Fourage wordt gezien als een aparte bubbel, contact wordt dus vermeden met de rest van de 
bubbels.  
 

- Bij het koken : Op voorhand handen en contactoppervlakken goed ontsmetten, 
handschoenen en mondmaskers dragen.  

- Bij het opscheppen van eten : Handen ontsmetten, handschoenen en mondmaskers dragen, 
lepels veranderen/afwassen tussen elke bubbel, uitscheppen op min. 1,5 afstand 

 
 
De fourage heeft een tijdschema van wanneer welke tak zal aanschuiven om te komen eten. Elke 
tak/bubbel komt apart. Iedere tak/bubbel heeft zijn aparte tafels en banken om aan te zitten. 
 

Ochtend 

9u: Kapoenen 

9u15: Welpen 

9u30: Wolven 

9u45: JVK en VK 

10u : Jins 

Middag 

12u: Kapoenen 

12u15: Welpen 

12u30: Wolven 

12u45u: JVK en VK 

13u : Jins 

Avond 

18u: Kapoenen 

18u15: Welpen 

18u30: Wolven 

18u45: JVK en VK 

19u : Jins 

 
AFWAS 
 
We voorzien 4 kranen per bubbel. Elke persoon komt zijn/haar eigen gamel, bestek en beker 
afwassen. Deze worden na de afwas, voor de kapoenen en welpen, bijgehouden in een bak. De 



andere takken, houden deze zelf bij in hun bagage. Drogen gebeurd door open lucht, NIET met 
handdoeken.  
 
 

Hoe behouden we de bubbels tijdens het slapen?  

 
Kapoenen en welpen hebben elk hun eigen slaapruimte in het gebouw en hiervoor een aparte 
in/uitgang. Kapoen- en welpenleiding zal het lokaal hiernaast slapen (apart).  
 
Wolven, jongverkenners en verkenners hebben elk hun eigen tent. Jins slapen apart in kleine 
tentjes net zoals de fourage. Wolven leiding en jvk en vk leiding zullen samen een tent delen maar 
elke bubbel aan zijn eigen kant van de tent.  
 
 

Hoe behouden we de bubbels binnen de leiding?  

 
’s Avond zo veel mogelijk per bubbel zitten. De regels zijn duidelijk, geen contact met elkaar. Wel 
praten rond het kampvuur met afstand. Iedereen neemt zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. 
 
 

Wat met familieleden / koppels binnen de scouts?  

 
Koppels houden zich 10 dagen apart en zijn solidair met de rest.  
 
Afspreken met de kinderen dat als ze hun broer/zus willen zien, ze eerst naar de leiding komen, wij 
kunnen ze dan ergens apart zetten (op 1,5 m afstand van elkaar). Hiervoor voorzien wij een 
rendez-vous plekje :-)  Dus je mag dit zeker al communiceren naar de kindjes. 
 
  



3. HYGIËNE 
 
HANDEN WASSEN 
 
Hiervoor hebben wij enkele momenten vastgelegd waarbij de handjes zeker gewassen moeten 
worden. Deze lijst zal dan ook overal opgehangen worden en de leiding zal erop toezien dat deze 
wordt nageleefd. 
 

 
 
Dankzij David De Vits, de papa van Charlotte en Anouk, hebben wij voor elke bubbel 4 kranen ter 
beschikking. David gaat voor ons enkele bidons omtoveren tot kranen. Dikke merci hiervoor! 
 
ALGEMENE CHECKLIST  
 
Elke ochtend is de takleiding verantwoordelijk voor deze onderstaande puntjes. Dit wil niet zeggen 
dat die persoon deze checklist op zich moet nemen maar die zorgt er opnieuw wel voor dat dit 
gebeurt. 
 

 
(Sanitair = Toiletten + HUDO) → Allebei kuisen!  
 
⇨ Elke tak/bubbel is hiervoor verantwoordelijk!  



VOORZIENINGEN QUA HYGIËNE  
 
We voorzien voor het binnengaan van sanitaire ruimtes, bij de eetruimtes en in de buurt van 
activiteiten dat handen gewassen of gereinigd kunnen worden.  

- Wat wordt er voorzien : Water, zeep, eventueel desinfecteergel, papier om te drogen. (Kan 
stilstaand water zijn, in dit geval, regelmatig verversen).  

- Afwasbakken liefst per bubbel OF regelmatig desinfecteren!  
 
We voorzien gesloten vuilnisbakken (liefst te openen zonder ‘handcontact’) voor de vuile zakdoeken. 
 
Fourage voorziet dat keukenhanddoeken dagelijks gewassen of vervangen kunnen worden. 
 
Lijst qua extra voorzieningen : 
 

- Afwasbakken 

- Handgels  

- Handzeep 

- Zakdoeken  

- Afgesloten vuilnisbakken (contactloos afval weggooien) 

- Mondmaskers (elk kind neemt zelf 3 mondmaskers mee, daarnaast voorzien we zelf ook 

mondmaskers voor fourage, ehbo,…)  

We leggen op voorhand aan de kindjes uit hoe ze die moeten opzetten. 
- Papier (in de plaats van handdoeken)  

- Reinigingsproducten 

- Handschoenen 
 
 
SANITAIR 
 
Liefst per bubbel apart. Indien niet mogelijk, steeds desinfecteren.  
 

- Er zijn 6 toiletten aanwezig op het terrein. We mogen ook nog een extra hudo graven. Met 
posters zal duidelijk gemaakt worden welke wc gebruikt kan worden door welke bubbel/ 

 
 
Douches worden gemengd gebruikt (want er zijn er maar 2).  

- We spreken goed op voorhand af, wanneer welke tak de douches zou gebruiken. 
- Voor en na het gebruik door een bubbel, worden de douches ontsmet en gereinigd.   



4. ADMINISTRATIE 
 
Takleiding is verplicht een map bij te houden, voor, tijdens en na het kamp met alle administratie.  
 
Wat houdt dit in?  
 

- Een aanwezigheidsregisters (een lijst met alle kinderen die ingeschreven zijn voor het kamp + 
contactgegevens)  

 
- Het “deel 1” en “deel 2” van je kampplanning  
 
- Algemene contacten in geval van nood (dichtstbijzijnde dokter, apotheker, ziekenhuis,...) met 

telefoonnummer en adres 
 
- Alle medische fiches (met eventuele toestemming van ouders/huisarts dat hun kind mee mag op 

kamp) 
→ De medische fiches worden op voorhand uitgeprint door de hoofdleiding en bijhouden 

per tak. Ook leiding en fourage vult dit in.  
 
- Een klein overzicht (zie excel), met je leden, en de belangrijkste informatie die je nodig hebt 
 
- Een contact logboek bijhouden. Alle personen (zowel intern als extern) die je in je bubbel zitten 

en met wie ze (eventueel) in contact zijn gekomen 
 

- Identiteitskaarten (KIDS-ID : identiteitskaart + verzekeringskaart in 1) van de kinderen 
 

- Verzekeringspapieren Ethias (NL)  
 

- Extra mapjes  
 
Een goed contact logboek ziet er als volgt uit:  
 
In dit contact logboek moet een ledenlijst zitten met contactgegevens van alle leden op het kamp. 
Met de data waarop ze aanwezig waren op het kampterrein. 
 
Een overzicht van contacten met personen van buiten de bubbel en welke voorzorgsmaatregelen 
hierbij genomen worden bv. wegloper uit bepaalde bubbel, begeleider die moet invallen voor een 
zieke begeleider, contact met externen i.f.v. activiteiten, leveringen… 
 
Bewaar het contact logboek tot minstens 1 maand na de activiteit.  
 
→ Dagelijkse vergadering met tak- en hoofdleiding om belangrijke zaken te overlopen en het 
contact logboek goed bij te houden.  
  



5. PROCEDURES 
 

NOODPROCEDURE  

 
To do : Op voorhand contact opnemen met lokale huisarts, wat is mogelijk in welke situatie?  
 

1. Er wordt een plek voorzien voor personen die plots ziek worden, zodat deze daar kunnen 
wachten vooraleer ze terug naar huis kunnen. Kindvriendelijke plek!  

 
2. Het is belangrijk dat iedereen rustig blijft. Je wilt andere kinderen geen angst aanjagen. 

Ook is het aan de leiding om dit zo discreet mogelijk op te lossen.  

 
3. Probeer erover te babbelen op een rustige manier.  

 
4. Per tak is de TAKLEIDING op dat moment verantwoordelijk om zichzelf eerst en vooral te 

beschermen en hierna het kind apart in quarantaine te zetten.  

 
5. De takleiding en de hoofdleiding zullen op dat moment de ouders bellen.  

 
6. Ouders halen hun kind op BUITEN het kampterrein! 

 
7. Ouders MOETEN ten allen tijde beschikbaar zijn om zijn/haar kadee de dag zelf te komen 

ophalen.  

 
 

In geval van een wonde,… (TAKLEIDING = EHBO VERANTWOORDELIJK) 

 
1. EHBO staat op een aparte (rustige) plek  

 
2. Begeleider beschermt eerst en vooral zichzelf (mondmasker, handschoenen, handen 

desinfecteren,..)  

 
3. Verzorging 

 
4. Materiaal deftig ontsmetten en proper terug wegleggen en opbergen  

 
 

Wat als er iemand valt, naar de dokter moet, en de fourage heeft deze persoon naar de dokter 
gebracht?  

 
Fourage zit vooraan met mondmasker, kind en takleiding van achter met mondmasker. Achteraf 
wordt de auto ontsmet. 
 



 

Contact met externen?  

 
Contact met externen wordt vermeden. Indien toch nodig (bv. levering van voedsel, arts op terrein 
voor wonde/ziekenhuisbezoek,… ) hou dan rekening met voorzorgsmaatregelen, hanteer 
mondmasker en hou 1,5 meter afstand, bouw extra handhygiëne moment in.  
 
Voedsel leveringen worden aangeraden. To do: Nagaan of we bv. brood kunnen laten leveren, 
bestellen bij collect&go,...  
 
Brieven versturen en ontvangen is oké aangezien die meestal reeds 48u onderweg zijn.  
 
 
 
Deuren zoveel mogelijk laten openstaan zodat de klinken zo min mogelijk worden aangeraakt 
(met uitzondering van branddeuren die wel gesloten blijven).  
 
 

Wat met pipi kledij / pipi slaapzakken?  

 
Deze worden gewassen door fourage.  
 
 
Onderstaande regels omhoog hangen in het gebouw.  
 

 
 

- Voor de kleinere takken, is het belangrijk om hun zo min mogelijk te belasten met alle 
maatregelen. De belangrijke zaken leggen we uit op een rustige, duidelijke en speelse 
manier. Je laat deze kinderen best zo weinig mogelijk een mondmaskers dragen aangezien dit 
voor sommige mogelijks traumatiserend kan werken.  



 
 

UITWERKING KAMP 
 

1. VOORBEREIDING  
 

Hoe laden we de container in?  

 
Op donderdag 25/06 om 19u30! 
 
Taken verdelen per bubbel. Materiaalmeesters zetten minsten 5 dagen op voorhand alles klaar in 
de middengang, gelabeld per kleur. Knutselmeesters doen hetzelfde. Tentenmeesters labelen de 
tenten en tentpalen per kleur. Fourage zet hun bakken volledig klaar in de middengang.  
 
Ongeveer 3 dagen op voorhand laden we met de leiding alles in de container. Dit zo logisch 
mogelijk (met vooruitzicht om het uitladen van de container). Dit zal met mondmaskers gebeuren.  
 
 

Hoe zetten we de tenten op?  

 
Per bubbel tenzij met mondmasker.  
 
 

2. VERVOER  
 
Ouders brengen en halen hun kinderen zelf naar en van het kampterrein. Dit zal op verschillende 
tijdstippen gebeuren. Zussen en broers mogen samen komen en dan zelf een van de 2/3 mogelijke 
tijdstippen uitkiezen (liefst het laatste).  
 
Carpoolen wordt afgeraden aangezien ouders NIET tot de bubbels behoren.  
 

HEEN (01-07) 
 
15u: Jongverkenners en Verkenners  
15u30: Wolven 
16u: Welpen 
16u30: Kapoenen 
 
 

TERUG 
 
KLEIN (07-07) 
11u: Kapoenen  
11u30: Welpen  
12u: Wolven 
 
GROOT (10-07) 
12u: JVK en VK 

 
Ouders zetten hun kinderen af MET mondmasker aan, aan het begin van het kampterrein. Ouders 
gaan niet verder dan een vooraf bepaalde afstand (zal duidelijk zijn op het moment zelf) op het 
grasveld. De leiding zal dan per bubbel de kinderen ontvangen en de ouders vertrekken zowel 
meteen terug naar huis.   



3. EERSTE DAG  
 
Leiding komt als eerst toe op het kampterrein  

- Het is gemakkelijk om per bubbel een auto + chauffeur te hebben (niet verplicht), in dat geval 
moeten de auto’s niet ontsmet worden achteraf!  

 
Leiding laadt volgens de regels, de container al zo veel mogelijk uit, probeert de tenten op te zetten 
en reeds zo veel mogelijk dingen te organiseren/regelen qua structuur (papieren ophangen, 
aanwijzingen maken,…)  
 
Vooraleer de kinderen aankomen, doet de leiding een gezamenlijke toer om nog eens 1 keer alles 
zeer duidelijk te maken.  
 
Achteraf doen de takken deze rondleiding nog eens apart. Alles wordt duidelijk uitgelegd en 
besproken. Doe dat steeds op maat van kinderen en jongeren. Maak het speels, experimenteel, 
avontuurlijk, creatief,… Focus op spelen, sporten en de activiteiten. Geef ruimte aan kinderen en 
jongeren zodat ze niet te veel hinder ondervinden van de bubbels. 
 
Qua fysiek contact, vinden we het belangrijk dat we dit nog steeds geven aan de kinderen.  
Wij zijn op kamp nog steeds een vervangen van de ouders. Sommige kinderen hebben nood aan 
wat affectie en liefde en het is belangrijk dat we hen dit ook kunnen geven. 
 

4. LAATSTE DAG 
 
Met iedereen samen alles reinigen.  
 

5. LEIDINGSDAG  
 

- VK geeft leiding aan JVK zoals altijd 

- Leiding blijft op het kampterrein om te vergaderen maar uit het zicht van de kinderen 

- Fourage kookt 

 

6. ADJECTIEVEN / TOTEMISATIE / BELOFTES  
 
Met afstand – geen scouts handen geven.  
 


