
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draaiboek – Kamp 2021 
Hoe kunnen we op een veilige manier 

een scoutskamp organiseren? 
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1. Scoutskamp in tijden van Corona  
 

Dit jaar hadden we er meer vertrouwen in dat een scoutskamp mogelijk zou zijn. Welke 

richtlijnen hieraan verbonden waren, konden we nog niet voorspellen. Op 12 mei volgde er 

een voorzichtige vreugdekreet, er is namelijk de mogelijkheid dat wij met 100 leden op kamp 

kunnen gaan.  

Indien tegen 1 juli 60% van de bevolking een eerste vaccin heeft gekregen en er minder dan 

500 covidpatiënten op IC liggen, zou het mogelijk zijn om met 100 (excl. Begeleiding) op 

kamp te gaan. Indien deze voorwaarden niet voldaan zijn, zullen we vermoedelijk in bubbels 

van 50 leden (excl. Begeleiding) op kamp vertrekken.  

Ook dit jaar kwamen er bij de beslissing een hele reeks richtlijnen en regels kijken. Hoe 

organiseer je een zomerkamp in tijden van corona? Geen vraag die je in 1,2,3 kan oplossen.  

In dit draaiboek staan alle richtlijnen en regels die voor en tijdens het kamp zullen gelden. We 

hopen hiermee duidelijkheid te brengen aan jullie. We focussen vooral op de bubbels van 

100 leden, maar geven ook meer uitleg over de maatregelen die wij nemen bij bubbels van 

50. Indien jullie vragen hebben over dit draaiboek en kamp, mogen jullie altijd contact 

opnemen met iemand van de leiding. 

De info, richtlijnen,… die terug te vinden zijn in dit draaiboek, zijn opgesteld aan de  hand van 

verschillende bronnen, onder andere:  

- Zomerplan jeugdbewegingen – De Ambrassade 

 Samengesteld door alle jeugdbewegingen van Vlaanderen. 

- Online infosessie – Scouts en Gidsen Vlaanderen  

- Website:  www.scoutsengidsenvlaanderen.be  

 

2. Contactgegevens bij verdere vragen 
 

Hoofdleiding: 

Lauren Lambrechts 

- Gsm-nummer: 0471/91 94 27 

- E-mailadres: lrnlmbrchts10@gmail.com 

Lotte Paredis 

- Gsm-nummer: 0471/85 30 56 

- E-mailadres: lotteparedis01@gmail.com  

Verschillende vragen zijn ook beantwoord door verschillende jeugdwerkinitiatieven. Je kan 

dus ook altijd zelf een website raadplegen via onderstaande links.  

- Scouts en Gidsen Vlaanderen: 

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/leiding/ondersteuning/leiding/corona/zo

merkampen  

- De ambrassade: https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/jeugdwerkzomer-faq-ouders  
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3. Op kamp!  

 
Iedereen die meegaat op kamp wordt op de hoogte gebracht van deze richtlijnen, wat kan 

en wat niet. Met z’n allen proberen we een veilig en leuk kamp voor iedereen te maken.  

 

3.1. De dagen voor het kamp 
 

3.1.1. Risicogroepen en medische fiche 

 
Behoort uw kind tot een risicogroep dan moet er toestemming worden gegeven door de 

ouder of voogd, indien nodig ook van de huisarts.  

Om deel te nemen aan het kamp, zal iedereen de medische fiche opnieuw in orde moeten 

brengen. Hierin zullen extra vragen i.v.m. Corona worden gesteld.  

 

3.1.2. Ziek vóór kamp 

 
Elke ouder is medeverantwoordelijk om geen zieke kinderen of jongeren mee op kamp te 

sturen.  

Leden of begeleiding die vooraf ziektesymptomen vertonen, kunnen niet deelnemen aan 

het kamp. Je mag pas deelnemen als je 3 dagen symptoomvrij bent. 

Indien je besmet bent met COVID-19 of onder 1 dak woont met een besmet persoon, kan je 

niet deelnemen tijdens de opgelegde quarantaineperiode. 

 

3.1.3. Kamp na Kamp 

 
Mogen leiding en kinderen vlak na elkaar op verschillende kampen gaan?  

Er wordt geadviseerd aan ouders om geen spreiding van verschillend jeugdaanbod te 

plannen in dezelfde week. Jongeren (+12) wordt gevraagd om in 1 week vooral naar 

dezelfde jeugdwerking te gaan. 

Dit zijn echter aanbevelingen, er wordt gevraagd deze te volgen, maar deze zijn niet 

verplicht. Kinderen en jongeren kunnen hierdoor dus meer dan 1 bubbel combineren per 

week. De kinderen, jongeren en/of ouders moeten zich in dat geval zeer bewust zijn van het 

risico dat ze verhogen voor deze bubbels.  

 

3.1.4. Contactlogboeken 

 
De leiding houdt een lijst bij welke kinderen zich in welke bubbel bevinden. Daarnaast zullen 

wij ook een contactlogboek bijhouden. Hierin houden wij bij welke externe contacten tijdens 

het kamp hebben plaatsgevonden.  

Met externe contacten bedoelen we de contacten buiten de bubbels, bijvoorbeeld de 



kampeigenaar, de koks (als deze buiten de eigen bubbel zitten), andere personen buiten de 

bubbel, enz. Dit logboek dient voor de contact tracing.  

Indien er tijdens het kamp een kind symptomen zou ontwikkelen, zullen jullie door de contact 

tracing gevraagd worden om na te gaan met wie het kind voor het kamp reeds in contact is 

gekomen.  

Op kamp in éen bubbel van 100 leden? Dan zal er geen sprake zijn van meerdere bubbels. 

Als we op kamp gaan in bubbels van 50, zal er wel sprake zijn van meerdere bubbels. 

 

3.2. Begin en einde van het kamp 
 

3.2.1. Vervoer naar het kamp 
 

Eerdere jaren brachten ouders de leden zelf naar de kampplaats. Voor het vertrek spraken 

we met iedereen af aan de scoutslokalen in Beverst. Dit is dus wel een grote bijeenkomst van 

ouders en leden.   

Dit jaar werken we terug met het principe van vorig jaar. Om grote samenkomsten te 

vermijden, zal er vooraf niet worden afgesproken aan de scoutslokalen in Beverst. De leiding 

zal 23 juli niet afzakken naar Beverst om met iedereen samen te komen, maar wachten jullie 

op aan de kampplaats in Sint-Pieters-Voeren.  

We zullen ook met twee verschillende uren werken om de aankomsten te regelen. De 

Welpen verwachten we om 14u in Sint-Pieters-Voeren en de Jonggivers en Givers zijn welkom 

vanaf 14u30.  

We zullen werken met een kiss&ride zone. Ouders mogen het kampterrein niet betreden en 

hun kind voor de ingang afzetten. Ouders zullen ook aan social distancing moeten doen. 

Indien dit niet mogelijk is, moet er een mondmasker worden gedragen. 

Carpoolen mag indien alle leden in dezelfde auto behoren tot éen kampbubbel.  

Indien het niet mogelijk is om je kind tot aan de kampplaats te brengen, meld je dit aan de 

leiding. Vragen en info hierover zal je nog terugvinden in de kampinschrijving, die we jullie 

via e-mail zullen bezorgen of op de website kunnen terugvinden.  

Deze richtlijnen zullen ook gelden voor de kapoenen en leden die later aansluiten op kamp.  

 

3.2.2. Bezoekdag: BBQ 

 
Jaarlijks eindigen we het kamp met een BBQ waarop alle familieleden welkom zijn. Ouders 

mogen dan hun kinderen komen ophalen aan de kampplaats en daarbij genieten van een 

heerlijke BBQ in kampsfeer. 

Jammer genoeg is hier dit jaar geen mogelijkheid toe. Bezoekdagen mogen niet 

plaatsvinden op de kampplaats en dat geldt dus ook voor de BBQ. 

  



3.2.3. Vertrek 
 

Op het einde van kamp komen ouders hun kinderen afhalen aan de kampplaats in Sint-

Pieters-Voeren. Aangezien wij dit jaar spreken over een 100-tal leden, kan er mogelijks chaos 

ontstaan wanneer dit op hetzelfde tijdstip plaats zou vinden. 

Om dit vlot te laten verlopen, werken we met verschillende uren. Om het half uur zal er de 

mogelijkheid zijn om een andere tak af te halen. De specifieke uren hiervoor zullen terug te 

vinden zijn in de kamptram (= kampinfoboekje). 

Bij afhaal mogen ouders het kampterrein nog altijd niet betreden. Via dezelfde 

toegangspoort als het begin van kamp kunnen ouders hun kind komen afhalen. Hier zal er 

weer volgens social distancing moeten worden gehandeld. 

Indien ouders kinderen in verschillende takken hebben, zullen wij hiermee rekening houden. 

Wanneer het jongste lid wordt afgehaald, mogen de andere kinderen het kampterrein ook 

verlaten. 

 

3.3. Tijdens het kamp 
 

3.3.1. De bubbels 
 

Indien er éen bubbel van 100 gevormd zal worden: 

Tijdens het kamp wordt er gewerkt in contactbubbels van 100 personen. Deze bubbels 

bestaan uit een vaste samenstelling. Een kind of leiding mag enkel met de personen binnen 

de bubbel in contact komen. Binnen de bubbel gelden geen social distancing regels en 

moeten er geen mondmaskers worden gedragen.  

Indien er bubbels van 50 gevormd zullen worden:  

Tijdens het kamp wordt er gewerkt in contactbubbels van 50 personen. Deze bubbels 

bestaan uit een vaste samenstelling. Een kind of leiding mag enkel met de 50 personen 

binnen de bubbel in contact komen. Binnen de bubbel gelden geen social distancing regels 

en moeten er geen mondmaskers worden gedragen.  

Een kamp kan bestaan uit meerdere bubbels van 50 personen. Tussen twee verschillende 

bubbels zullen de regels van social distancing moeten worden gevolgd. De bubbels zullen 

ten allen tijden een afstand van 1,5m moeten bewaren. Kinderen mogen niet overgaan naar 

een andere bubbel.  

Indien broer(s) of zus(sen) zich in de andere bubbel bevinden, mogen deze gedurende het 

kamp op een afstand van 1,5m onderling contact hebben.  

In geval van 50 leden per bubbel, zullen wij werken met de volgende bubbelsamenstelling:.   

Bubbel 1: Kapoenen + Givers + Kapoenen- en Giverleiding 

Bubbel 2: Jonggivers + Welpen + Jogi- en Welpenleiding + Koks 

Doorheen heel het kamp zullen deze leden en leiding uit de twee verschillende bubbels 

enkel op een veilige afstand met elkaar contact hebben.  

 



3.3.2. Werken met meerdere bubbels op het kampterrein 

 
De hoofdleiding heeft recent het kampgebouw en -terrein bezocht. We hebben vastgesteld 

dat er genoeg mogelijkheid is om voldoende afstand te bewaren tussen de bubbels. 

Indien er zich twee bubbels van 50 personen moeten vormen: 

Bubbel 1, de bubbel van de kapoenen en givers, zal het kampgebouw volledig ter 

beschikking krijgen. Zij gebruiken dus de wc’s, slaapzalen en eetruimte die in het gebouw zijn. 

Buiten is er een voldoende groot speelterrein om aan social distancing te doen. De andere 

bubbel krijgt geen toegang tot  het gebouw.  

Bubbel 2, de bubbel van de welpen en jonggivers, zullen het buitengedeelte ter beschikking 

krijgen. Zij gebruiken tenten als slaapplaats, een aparte wc-ruimte en een aparte eetruimte 

die zich buiten het gebouw bevinden.  

De koks hebben hun eigen slaapzaal binnen het gebouw en maken gebruik van de wc-

ruimte die voorzien is voor bubbel 2. We zullen ons best doen om het contact tussen de 

kinderen en de koks zo beperkt mogelijk te houden. Tijdens intensieve bereiding van het eten 

zullen de koks een mondmasker dragen.  

3.3.3. De activiteiten 

 
De activiteiten zullen tijdens het kamp zoveel mogelijk in openlucht plaatsvinden. Doorheen 

het kamp maken we maximaal gebruik van het beschikbare terrein dat zich rondom het 

kampgebouw bevindt. Indien er veel regen wordt voorspeld, zal er ook de mogelijkheid zijn 

op een overdekt terrein te spelen. 

Dit kamp zullen de activiteiten zoveel mogelijk op de kampplaats zelf plaatsvinden. Toch 

zullen 1-, 2- en 3-daagse terug mogelijk zijn. Het contact met externen zal zoveel mogelijk 

vermeden moeten worden en er mag niet van deur tot deur worden gegaan. Onze 

slaapplaatsen worden vooraf bepaald, zodat we hierop zijn voorbereid.  

Indien we een uitstap maken, is het verplicht aan +12-jarigen om een mondmasker op zak te 

hebben, geldt social distancing en moet er zo weinig mogelijk contact met externen 

plaatsvinden. 

 

3.3.4. Eetmomenten 

 
In geval van meerdere bubbels:  

Elke bubbel heeft zijn eigen eetgerief ter beschikking. De borden, bestek, etc. worden niet 

verwisseld doorheen het kamp.  

Het eten wordt uitgeschept door de leiding die zich in de bubbel bevindt. Zo kan het contact 

met de koks worden beperkt/vermeden. 

De afwas vindt plaats binnen de eigen bubbel. Elke bubbel heeft zijn eigen 

keukenhanddoeken.  

 

 



3.3.5. Rust 
 

Besmetting van het virus heeft meer kans bij mensen die heel vermoeid zijn. Kampdagen zijn 

erg vermoeiend voor iedereen, waardoor we extra rekening zullen houden met 

rustmomenten. 

Na het middageten en de dagelijkse taken zal er een uur platte rust plaatsvinden. De 

kinderen en jongeren zijn dan verplicht binnen hun tent of kamer te blijven en zich rustig 

bezig te houden.  

 

3.3.6. Vermoeden van besmetting tijdens het kamp 

 
Indien er een vermoeden van besmetting van het virus is tijdens het kamp, zullen wij 

handelen volgens een voorbereid stappenplan. Er is ook een kamppermanentie vanuit de 

koepel Scouts en Gidsen Vlaanderen waarmee we in deze situatie contact kunnen 

opnemen en waarvan wij dan begeleiding krijgen. Natuurlijk hopen we hiervan geen gebruik 

te moeten maken. 

Op het kamp wordt er een corona-verantwoordelijke voorzien. In geval van mogelijke 

besmetting ontfermt deze leiding zich over de zieke. Op de kampplaats voorzien wij een 

kind- en jongerenvriendelijke quarantaineruimte. 

Wanneer dit vermoeden wordt vastgesteld, zal er snel contact worden opgenomen met de 

ouders. Wij vragen aan de ouders om in dat geval hun kind de dag zelf te komen ophalen 

van het kampterrein. 

4. Hygiëne 

 
Hygiëne en jeugdwerk is niet altijd de beste combinatie, maar dit jaar zal hier noodzakelijk 

meer aandacht aan worden besteed. 

De richtlijnen over handen wassen, social distancing, etc. gaan we visualiseren aan de hand 

van pictogrammen en stappenplannen die we verspreiden over de kampplaats. Je kan deze 

terugvinden als bijlage achteraan dit draaiboek.  

Doorheen de dag zullen er verschillende momenten worden ingepland om onze handen te 

wassen. Bv. bij aankomst, bij elke maaltijd, voor elke activiteit,…  

Binnen de bubbel moeten er geen mondmaskers worden gedragen. Indien er externe 

contacten zouden plaatsvinden, is dit wel nodig . Hiervoor vragen we dat elk kind een eigen 

mondmasker meebrengt. 

Niet enkel persoonlijke hygiëne wordt een aandachtspunt, maar ook de focus op 

contactoppervlakken. De kamers en tenten verluchten we overdag zoveel mogelijk. 

Daarnaast zullen we deurklinken en andere veel gebruikte contactoppervlaktes dagelijks 

een poetsbeurt geven. 

  



5. Bijlage 
 

5.1. Symptomen 

  



5.2. Wat moet een kind of jongere weten wanneer die naar een 

jeugdactiviteit gaat in de zomer? 

 


