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1. Inleiding 
 

Dit protocol sluit aan bij het basisprotocol sport en corona en bevat de specifieke richtlijnen voor 

een veilige organisatie van sportkampen en sportstages tot 24 juni. In de tabel hieronder vindt u 

alvast een beknopt overzicht van wat mogelijk is.   

Respecteer steeds de 10 geboden voor de coronaprotocollen 

• Respecteer de geldende wetgeving 

• Stel een covid-coördinator aan 

• Communiceer-informeer-motiveer 

• Respecteer de social distance maatregelen 

• Zorg voor persoonlijke bescherming 

• Waarborg hygiëne 

• Voorzie in regelmatige reiniging/ontsmetting 

• Ventileer-verlucht 

• Sta in voor beheer besmette personen 

• Zorg voor compliance en handhavingsbeleid 

U vindt een verdere detailuitwerking van deze 10 geboden terug in het basisprotocol sport en 

corona.  

  Tot 13 jaar (° 2008 of 
later) 

Vanaf 13 jaar (°2007) 
tot 19 jaar (°2002) 

Vanaf 1 
april 

• Groepen van max 50 personen 
outdoor en indoor (exclusief 
begeleiders) 

• Outdoor sporten geniet de voorkeur  

• Kinderen hoeven geen afstand te 
bewaren en geen mondmasker te 
dragen  

• Begeleiding draagt mondmaskers  

• Meerdaags aanbod: groepen blijven 
dezelfde tijdens aanbod  

• Indoor lunchen is mogelijk 

• Kleedkamergebruik is toegestaan 

• Overnachtingen zijn niet mogelijk 

• Groepen van max 50 personen 
outdoor en indoor (exclusief 
begeleiders) 

• Outdoor sporten geniet de 
voorkeur  

• Sporten met contact toegestaan 
voor zover dit noodzakelijk is door 
de aard van de sport.  

• Begeleiding draagt mondmaskers  

• Meerdaags aanbod: groepen 
blijven dezelfde tijdens aanbod   

• Indoor lunchen is mogelijk. 
Kleedkamergebruik is toegestaan 
indien noodzakelijk, maar wordt 
tot strikte minimum beperkt.  

• Overnachtingen zijn niet mogelijk 
 

Duiding leeftijden 
 

In de toepassing van de richtlijnen wordt een breuklijn bepaald op de leeftijd van 12 jaar. Er zijn voldoende 
wetenschappelijke studies die een dergelijk onderscheid in de behandeling van jonge kinderen met de overige 
populatie verantwoorden. Om praktische redenen leggen we deze breuklijn gelijk met een geboortejaar waarin 
kinderen 12 jaar oud worden bij aanvang van een sportseizoen. Voor het sportseizoen 2020-2021 is dit het 
geboortejaar 2008. Waar men regels oplegt aan kinderen tot 13 jaar (= tot en met 12 jaar), verwijzen we in de 
richtlijnen voor de sportsector naar jongeren die geboren zijn in het jaar 2008 of later. 

 

https://www.sport.vlaanderen/media/16547/basisprotocol-sport.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/16547/basisprotocol-sport.pdf
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2. Wat Kan?  
 
Sportkampen en sportstages (verder steeds ‘sportkampen’) kunnen doorgaan. De mogelijkheden 
hiervoor zijn afhankelijk van de leeftijd van de deelnemers en het gekozen sportaanbod. In geval de 
groep bestaat uit verschillende leeftijdsgroepen en/of de activiteiten zowel indoor als outdoor zijn, 
worden steeds de strengste maatregelen toegepast.  
 

2.1. Voor deelnemers tot 13 jaar (°2008 of later)  
Sportkampen kunnen doorgaan in vaste groepen van maximum 50 deelnemers, outdoor en indoor, 
exclusief de begeleiders. De activiteiten gaan bij voorkeur outdoor door. Hierbij moeten de 
richtlijnen uit dit protocol voor sportkampen en het basisprotocol sport en corona nauw opgevolgd 
worden.   
Binnen die vaste groep kunnen de kinderen gewoon met elkaar omgaan zonder afstand te houden.   
 
Overnachting is niet toegelaten. Er zijn dus geen internaatskampen mogelijk.  
Indoor lunchen is wel mogelijk. Kinderen mogen gebruik maken van de kleedkamers, maar dit moet 
tot een minimum beperkt worden. Douches blijven gesloten. 
De kinderen hoeven geen mondmasker te dragen.  Het dragen van een mondmasker wordt wel 
aangeraden voor kinderen vanaf °2010, wanneer ze niet aan het sporten of lunchen zijn.  
Begeleiders zijn wel verplicht een mondmasker te dragen en afstand te houden met de deelnemers.  
 
Sportkampen kunnen doorgaan ongeacht de organisator.   

 

2.2. Deelnemers vanaf 13 (°2007) tot 19 jaar (°2002)  
Sportkampen kunnen doorgaan in vaste groepen van maximum 50 deelnemers, outdoor en indoor, 
exclusief de begeleiders. De activiteiten gaan bij voorkeur outdoor door. Hierbij moeten de 
richtlijnen uit dit protocol voor sportkampen en het basisprotocol sport en corona nauw opgevolgd 
worden.   
Binnen die vaste groep kan men sporten met contact voor zover dit noodzakelijk is door de aard 
van de sport. Buiten de sportactiviteiten en de lunch tracht men zo veel mogelijk de veilige afstand 
te respecteren.   
 
Overnachting is niet toegelaten. Er zijn dus geen internaatskampen mogelijk.  
Indoor lunchen is wel mogelijk. Deelnemers mogen gebruik maken van de kleedkamers, maar dit 
moet tot een minimum beperkt worden. Douches blijven gesloten. 
Het dragen van een mondmasker wordt aangeraden voor deelnemers, wanneer ze niet aan het 
sporten of lunchen zijn.  
Begeleiders zijn wel verplicht een mondmasker te dragen en afstand te houden met de deelnemers.  
 
Sportkampen kunnen doorgaan ongeacht de organisator.   
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3. Organisatie  
3.1. Tijdens voorbereidingen 

Hou er steeds rekening mee dat op dit niveau een plotse sluiting van een sportaccommodatie of 
annulering van een sportkamp tot de mogelijkheden behoort.  
 
Raadpleeg de toegelaten sportactiviteiten zoals omschreven in het basisprotocol sport en corona. 
  

3.1.1. Wie mag mee?  
In principe mag iedereen mee, tenzij men ziek is, symptomen vertoonde op minder dan drie dagen 

voor de start van het kamp of tot een risicogroep behoort. 

Kinderen met extra ondersteuningsnoden kunnen na overleg tussen de organisatie, de deelnemer, 

de ouders en de behandelende arts mee. Hou voor hun voor verzorging rekening met extra 

beschermingsmaatregelen.  

Van elke deelnemer wordt een medische fiche opgevraagd met daarin de persoonsgegevens, 

contactgegevens ouders, gegevens huisarts, specifieke/noodzakelijke info over de gezondheid 

kind/jongeren en indien nodig toestemming van de arts indien men deel uitmaakt van risicogroep 

en mag deelnemen. 

3.1.2. Organisatorische maatregelen 

Alle activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd in vaste kampgroepen, steeds inclusief 

begeleiders. De toegelaten grootte van de kampgroep vindt u in de tabel in de inleiding. 

Elke groep heeft zijn eigen vaste begeleidingsteam.  

 
Binnen één vaste groep kan je kleinere groepen samenstellen die aparte en gezamenlijke activiteiten 
organiseren.  

 

3.1.3. Veiligheids- en voorzorgsmaatregelen  
• Zorg ervoor dat de opdeling in groepen duidelijk is voor iedereen, voor elke leeftijd en elk 

niveau van betrokkenheid. Dit geldt voor vervoer, eten, wassen, gebruik van (klein)  
materiaal en alle andere activiteiten. Het werken met kleurpictogrammen en gekleurde 
armbandjes helpt om de vaste groepen en opdeling in kleinere groepen visueel te maken. 

• Pas je programma van activiteiten in de mate van het mogelijke aan om zoveel mogelijk in 

de openlucht te doen. Blijf zoveel als mogelijk op jouw locatie. Zoek daarom vooraf naar 

alternatieven voor activiteiten die niet op de locatie zelf kunnen doorgaan (zoals gaan 

zwemmen, …)  

• Afstand houden tussen volwassenen. 

• Afstand houden tussen personen vanaf 13 jaar is aangeraden, tenzij tijdens sportactiviteiten 

en lunch 

• Afstand houden tussen personeel en deelnemers 

• Geen afstand houden tussen deelnemers van eenzelfde vaste groep van kinderen tot 13 jaar 

• Lesgever draagt mondmasker  

• Het dragen van een mondmasker wordt sterk aangeraden voor deelnemers vanaf 13 jaar, 

tenzij tijdens de sportactiviteiten of lunch. 

• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondmasker te dragen. Het wordt wel aangeraden 

voor kinderen vanaf °2010 of ouder (tenzij tijdens het sporten of lunch). 

 

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/draaiboek-2020-2021-gewoon-en-buitengewoon-basisonderwijs
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voorzorgsmaatregelen
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3.1.4. Materiaallijst  
• Maak voor je activiteit een overzicht van de materialen die nodig zullen zijn en door wie ze 

voorzien worden. Bekijk vooraf goed welke materialen je zelf voorziet als organisatie, wat 

je aan ouders vraagt en luister ook eens bij de eigenaar van het gebouw wat deze al heeft 

voorzien. Voorzie extra hygiënisch materiaal: 

o Handgels en zeep 

o Papieren zakdoeken + afgesloten vuilnisbakken 

o Mondmaskers 

o Papieren handdoeken 

o Reinigingsproducten 

o Handschoenen 

3.1.5. Vervoer  
• Plan je vervoer ook naargelang de vaste groepen.  

• Maak je gebruik van het openbaar vervoer (De Lijn, MIVB, NMBS, TEC) kijk dan goed na welke 

maatregelen van toepassing zijn voor groepen.  

• Wordt gekozen voor privaat vervoer (auto’s, bus) bewaak dan het behoud van de vaste 

groepen en hou rekening met hygiëne maatregelen t.a.v. de chauffeur(s). Maak goede 

afspraken vooraf. 

• Bekijk vooraf of de verplaatsingen ter plekke met de kinderen te voet of per fiets kunnen 

gebeuren. 

• Gemeenschappelijk vervoer via eigen personenwagens van ouders wordt vermeden. 

 

3.1.6. Administratie  

De medische fiche van alle deelnemers moet snel beschikbaar zijn bij een vereiste medische 

interventie tijdens het sportkamp. Check vooraf of je beschikt over alle gegevens voor een 

noodgeval en zorg indien nodig voor aanvullingen: persoonsgegevens, contactgegevens 

ouders, gegevens huisarts, specifieke/noodzakelijke info over de gezondheid van de 

deelnemer.  

  

3.1.7. Communicatie 

Intern  

• Zorg zeker voor voldoende communicatiemateriaal over alle maatregelen. Maak gebruik van 

posters/pictogrammen. 

• Plan vooraf externe en interne communicatie, wanneer je een vermoedelijke besmetting op 

je sportkamp hebt 

Ga na: 

o Hoe ga je op een integere manier omgaan met vragen vanuit de groep. 

o Welke informatie vertrekt naar de gemeente waar je sportkamp plaatsvindt. 

o Hoe communiceer je naar de ouders.  

o Bespreek vooraf met het begeleidingsteam hoe je omgaat met de vragen van andere 

deelnemers wanneer een eventuele besmetting wordt vastgesteld. Bespreek hoe je 

hen hiervan op de hoogte brengt, bereid antwoorden voor op hun vragen… 

o Bewaak bij communicatie steeds de aandacht voor privacy en geef dit ook op 

voorhand mee aan ouders.  

https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/pictogrammen
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• Communiceer met het team begeleiders over te volgen procedures, over de opdeling in 
groepen voor vervoer, eten, wassen, gebruik van (klein) materiaal en alle andere 
activiteiten en over wat zij verondersteld worden te doen bij ziekte  

• Spreek goed af hoe de begeleiders die vooral instaan voor omkadering: materiaal/eten… 
zich verhouden in of t.a.v. de vaste groep en welke maatregelen gevolgd worden op welke 
momenten. 
 

met  de ouders: 

• De afspraken over deelname bij ziekte en bij risicogroepen. 

• De afspraken voor deelnemers die niet mee kunnen. 

• De procedures in geval van ziekte tijdens een sportkamp: de kinderen worden in isolatie 

gezet en worden door de ouders afgehaald.  

• De procedures in het geval van een noodsituatie. 

• De verschillende activiteiten die worden voorzien en de daarbij horende 

organisatorische maatregelen en afspraken over eten, douchen, …. 

• De wijze waarop de verplaatsingen naar en tijdens het sportkamp gebeurt en met welke 

maatregelen er rekening wordt gehouden. 

• Materiaal dat ouders zelf meegeven waaronder een drinkbus, papieren zakdoeken, 

voldoende mondmaskers. Vraag aan ouders om aan hun kind iets mee te geven voor het 

opbergen van de mondmaskers en om de maskers te labellen.  

 

met de uitbater van de locatie: 

• De uitbater en organisator zorgt voor voldoende verluchting en ventilatie.  

• De organisator bezorgt aan de uitbater de opdeling van groepen, o.a. voor de organisatie 
van maaltijden e.d.  

• Zie erop toe dat er, zoveel als mogelijk, afzonderlijke wasplaatsen zijn voor verschillende 
vaste groepen. 

o Zijn afzonderlijke wasplaatsen niet mogelijk?  Hou er dan rekening mee in je 
activiteitenprogramma door geschrankt gebruik van infrastructuur en materiaal. 

• De mogelijkheden om de vaste groepen/onderverdelingen onder te brengen in de 

infrastructuur, hoe sanitaire ruimtes, buitenruimte, enz. verdeeld kunnen worden én hoe 

deze visueel duidelijk gemerkt kunnen worden (zie ook hierboven).  

• Het frequent poetsen van de ruimtes waarin de deelnemers en begeleiders verblijven en 

de reiniging en desinfectie met extra aandacht voor oppervlakken die regelmatig worden 

aangeraakt, zoals deurknoppen, lichtschakelaars, enz. Maak afspraken met de uitbater 

voor   een tussenreiniging/ontsmetting vooraleer een andere vaste groep dit materiaal 

gebruikt. 

• De mogelijkheden voor ventilatie/verluchting van zowel sporthal, gemeenschappelijke 

ruimten, kleedkamers, …. 

• Het ter beschikking stellen van voldoende handgels/zeep en voorzien van voldoende 

wasbakken.  Zie erop toe dat bij het binnengaan van sanitaire ruimtes, bij de eetruimtes 

en in de buurt van activiteiten de handen gewassen of gereinigd kunnen worden om 

besmetten van contactoppervlaktes te vermijden. Water en zeep zijn in principe 

voldoende.  

• Het ter beschikking stellen van een ruimte voor de deelnemers die tijdens het sportkamp 

ziek kunnen worden. 

• EHBO-materiaal dat ter plaatse mag gebruikt worden. Zorg voor een afzonderlijke EHBO-

koffer per vaste groep en voorzie daarin de volgende zaken: 

https://ambrassade.be/files/attachments/.3062/Finale_flowchartStappenplanNoodprocedure_16_juni.pdf
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o Noodzakelijk: handschoenen, alcoholgel, koortsthermometer + 

ontsmettingsmiddel, mondmaskers (hier wegwerp) steeds 1 voor de zieke en 1 

voor de verzorger 

o Aan te raden: face shields/veiligheidsbril, contactloze thermometer. 

• Het coronaproef opzetten van de bedeling van de maaltijden en het afwassen. 

• Het voorzien van in-en uitstroomrichtingen voor verschillende activiteiten. 

• De maatregelen die worden genomen in de doucheruimtes om zich te wassen en te 

douchen. 

• Gesloten vuilnisbakken (liefst te openen zonder ‘handcontact’) voor de vuile zakdoeken.  

• Het gebruik van extra speelweides of bos gebruikt kunnen worden om maximaal gebruik 

te maken van de ruimte of de inzet van een extra overdekte buitenruimte door tenten 

(indien mogelijk openstaand) of shelters, ook bij regenweer. 

• Een circulatieplan met duidelijke tijdslots, eventueel eenrichtingsverkeer in bepaalde 

gangen 

 

3.1.8. Waar let je op bij activiteiten? 
 

• Hou bij het uitwerken van je programma rekening met: 

o Tijd nodig voor het poetsen en verluchten/ventileren van sanitaire en andere 

ruimtes en materiaal   

o Voldoende pauzemomenten overdag om de kans op ziekte omwille van uitputting 

te vermijden  

o Voldoende tijd voor:  

▪ Een versnapering  

▪ Hand-was-sessies  

▪ Sanitaire stops  

o Regelmatige pauzes bij indooractiviteiten om eens naar buiten te gaan om een 

luchtje te scheppen  

o Lesvoorbereidingen en activiteiten worden aangepast in functie van beschikbaar 

materiaal en tijdslots  

• Bewaak een maximale spreiding van de deelnemers in de accommodatie.  

• Activiteiten worden zo veel mogelijk op de locatie gehouden. 

• Activiteiten worden zoveel mogelijk in de buitenlucht georganiseerd. Zet maximaal in 

op het gebruik van de overdekte en niet-overdekte buitenruimte, maak gebruik van je 

creativiteit om oplossingen te vinden. 

• Maak steeds de bedenking of indooraccommodatie nodig is, sommige indooractiviteiten 

kunnen ook perfect outdoor.   

• Maak goede afspraken met deelnemers: ifv schoeisel, kledij, materiaal, zodat onnodige 

circulatie doorheen de infrastructuur vermeden wordt. 

• Voorzie indien nodig tijd om groepen/vaste groepen te laten wisselen en eventueel vaste 

materiaal te ontsmetten (vb gymnastiekmateriaal, volleybalpalen, …) 

• Zorg bij indooraccommodatie altijd voor voldoende verluchting/ventilatie. Zorg voor 

een fysieke scheiding indien 2 vaste groepen in eenzelfde indoor sportaccommodatie 

sporten (vb scheidingswand, scheidingsnetten, …). Werk met variabele tijdslots om de 

druk op bepaalde accommodaties te ontlasten.   
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• Zorg voor een verluchting van de zaal na het sporten en bewaak dat deelnemers niet 

blijven hangen in de indooraccommodatie. Ontruim de indooraccommodatie 

onmiddellijk na de activiteit.  

• Bewaak ook een fysieke scheiding van vaste groepen tijdens andere activiteiten. Pas je 

programmatie hierop aan.  

• Bespreek steeds goed met het begeleidingsteam uit andere vaste groepen welke 

ruimtes/locaties jullie wanneer gaan gebruiken om contact te vermijden. 

 

• Hou bij indooractiviteiten rekening met: 

o Maximale spreiding van de deelnemers over beschikbare ruimtes. 

o Gebruik van lesmateriaal per groep. Eigen materiaal blijft zoveel mogelijk binnen 

de vaste groep. Indien materiaal toch van de ene naar de andere vaste groep 

gaat worden contactoppervlakken ontsmet.  

o Bij gebruik van sportmateriaal aangeboden door externen moet men erop 

toezien dat deze worden aangeboden en/of geleverd binnen de hygiënische 

maatregelen. 

o Tracht je sanitaire pauzes te organiseren per vaste groep. Indien dit niet mogelijk 

is, maak hierover duidelijke afspraken. 

o Kleedkamers worden toegekend per vaste groep.  

o Werken met variabele tijdslots en goede signalisatie kan de druk op bepaalde 

gemeenschappelijke punten ontlasten vb inkomhal, gangen, …   

o Werk zoveel als mogelijk met outdoor afspreekplaatsen.  

• Als je uitstappen onderneemt (bos, park, natuurdomein, museum, …) houd je hele vaste 

groep zich aan de geldende samenlevingsregels m.b.t. mondmaskers, afstand, 

hygiënemaatregelen 

o Dit geldt in elke situatie waarin je zelf toevallig in contact kunt komen met 

mensen die niet in je vaste groep zitten en waarbij afstand houden niet 

gegarandeerd kan worden (dus ook bij wandelingen of natuuruitstappen in 

drukkere gebieden). Wees steeds voorzien op een mondmasker bij dergelijke 

uitstappen en/of hou voldoende afstand. Hou steeds rekening met de van kracht 

zijnde maatregelen. 

o Gaat het echt over uitstappen waar externen sowieso deel van uitmaken: een 

museum, bezoekerscentrum, … dan volg je de maatregelen zoals deze voor elke 

individuele bezoeker zijn opgelegd.  

o  Zorg ervoor dat de deelnemers weten dat ze bepaalde voorzorgsmaatregelen 

zullen moeten nemen bij het verlaten van het terrein en bepaal wat ze daarvoor 

nodig hebben en wie dit voorziet. 

• Indien contact met externen noodzakelijk is i.f.v. een activiteit zoals bv. huur 

mountainbikes, begeleiding touwenparcours, en de afstand niet gegarandeerd kan 

worden, worden de veiligheids- en hygiënevoorschriften gevolgd volgens de regels die 

in de samenleving gelden. 

3.2. Tijdens het sportkamp  

3.2.1. Communicatie  

• Maak bij de start van het sportkamp goede afspraken met de deelnemers. Informeer hen 

goed over: 
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o De manier waarop je de vaste groep hebt ingedeeld en in stand wil houden m.b.t. 

infrastructuur, materiaal, contact met andere vaste groepen.   

o Wie welke groep begeleidt en bij wie ze met vragen terecht kunnen.  

o Ruimtes waar ze wel en niet mogen komen. 

o Welke afspraken er zijn bij het delen van ruimtes. 

o De genomen voorzorgsmaatregelen 

o Afspraken over het gebruik van de lift indien deze beschikbaar is (alleen wanneer 

noodzakelijk).  

o Regels bij het gebruik van materiaal, lunchen e.d. 

o Afspraken zodanig dat er vlot gepoetst kan worden.  

o Maak gebruik van pictogrammen tijdens je verblijf voor afspraken voor alle 

deelnemers.  

• Zorg voor voldoende communicatie in je begeleidingsteam.  

• Voorzie een dagelijkse briefing tussen het begeleidingsteam. Neem hierbij de nodige 

voorzorgsmaatregelen door afstand te bewaren en mondmaskers te gebruiken of zorg 

voor 1 afgevaardigde per vaste groep die overlegt mits voorzorgsmaatregelen. 

3.2.2. Administratie  

• Hou in een logboek bij wie externen waren met wie er contact was. (bv. levering van 
voedsel, arts op terrein voor wonde/ziekenhuisbezoek…) Hou hierbij altijd rekening met 
voorzorgsmaatregelen.  

• Een goed contactlogboek ziet er als volgt uit: 
o Een overzicht van de leden per vaste groep. 

o Een overzicht van contacten met personen van buiten de vaste groep en welke 

voorzorgsmaatregelen hierbij genomen worden. bv. wegloper uit bepaalde vaste 

groep, begeleider die moet invallen voor een zieke begeleider, contact met 

externen i.f.v. activiteiten, leveringen… 

o Als je met meerdere vaste groepen in hetzelfde verblijf zit, zorg dan voor een 

duidelijk overzicht van de maatregelen die je nam om het contact tussen de 

vaste groepen te vermijden. Geef aan hoe elke vaste groep zich verhoudt t.a.v. 

de andere vaste groepen. Bv.: er wordt op verschillende plekken gegeten of in 

verschillende shiften in dezelfde ruimte (mits reiniging),  

o De begeleiders uit diverse vaste groepen die verslag uitbrengen bij elkaar 

waarborgen de regels rond social distancing, … 

o De begeleiders brengen eventuele calamiteiten in kaart inzake het doorbreken 

van de vaste groep en sturen bij waar nodig. 

o Binnen elke vaste groep wordt een verantwoordelijke aangeduid om het 

contactlogboek bij te houden. 

3.2.3. Organisatorisch  

Verluchting 

• Laat veelgebruikte deuren in de infrastructuur open staan om te vermijden dat deze 

voortdurend aangeraakt worden. Hou hierbij rekening met brandveiligheid 

(branddeuren mogen niet openstaan) en doe het in overleg met de uitbater van het 

verblijf. Verlucht heel regelmatig de gebruikte lokalen,  … volgens de instructies die je 

kan terugvinden in het basisprotocol sport en corona (4.2.8.). Op de website van het 

Agentschap Zorg en Gezondheid vind je ook heel wat extra tips inzake verluchting, 

ventilatie en CO2. 

https://www.sport.vlaanderen/media/16547/basisprotocol-sport.pdf
https://www.zorg-en-gezondheid.be/ventilatie-en-verluchten-en-covid-19
https://www.zorg-en-gezondheid.be/ventilatie-en-verluchten-en-covid-19
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Vaste groepen  

• Het is cruciaal dat de vaste groepen tijdens het sportkamp niet met elkaar in contact 

komen. Speel daarom geen spelen waarbij materiaal (al dan niet al spelend) van de ene 

naar de andere vaste groep of samen wordt gebruikt. Dit kan ook niet als de vaste 

groepen gescheiden staan: wedstrijdje tussen twee vaste groepen … 

• De organisatie start in geval van vermoeden van besmetting de procedure op en zorgt 

voor de vooraf afgesproken communicatie.  

Materiaal  

• Materiaal blijft zoveel mogelijk binnen de vaste groep, indien materiaal toch van de ene 

naar de andere vaste groep gaat, zie er dan op toe dat contactoppervlakken worden 

gereinigd of ontsmet of dat het minstens drie uur buiten omloop gelaten en niet 

aangeraakt wordt.  

• Ook is het belangrijk dat het visueel zichtbaar is welk materiaal aan welke vaste groep 

toebehoort. Label je materiaal, steek het steeds in eenzelfde bak, berg het op dezelfde 

plaats op, ...  

• Elke deelnemer gebruikt bij voorkeur zoveel mogelijk eigen of toegewezen 

sportmateriaal: fiets, bal, racket, bat, hesje…. 

• Maak een checklist voor het reinigen van materialen  

• Als deelnemers behoefte hebben aan extra kledij kunnen deze voorzien worden als ze 

voor en na gebruik gewassen zijn/worden. Voor hergebruik zeker op de maximale 

temperatuur wassen. 

• Respecteer de voorschriften bij materiaal van externen en zie erop toe dat dit materiaal 

gereinigd is voor gebruik.  

 

Contact met externen  

• Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van leveringen. Als tijdens je activiteit externe 

personen voor leveringen (bv. van eten of materiaal) op locatie komen, worden alle 

maatregelen gevolgd die in de samenleving gelden (mondmaskers, hygiëne, enz.). 

• Als je uitbater of verantwoordelijke van je locatie tot de risicogroepen behoort, beperk 

je je contacten met deze persoon in de mate van het mogelijke en volg je de geldende 

maatregelen. 

• Indien het noodzakelijk is om zelf naar de winkel te gaan tijdens je activiteit, kies je er 

bij voorkeur voor dit door dezelfde personen te laten doen en worden alle geldende 

maatregelen gevolgd.  

 

3.3. Na het sportkamp  
• Hou rekening met een aantal laatste aanbevelingen om een veilige terugkeer en 

thuiskomst te garanderen: zowel voor de kinderen, het begeleidingsteam, ouders en 

dichte omgeving. 

 

3.3.1. Administratie  

• Bewaar het contactenlogboek 14 dagen na het sportkamp. Als een deelnemer na het 

sportkamp corona heeft, kan de organisatie gecontacteerd worden om je logboek te 

delen. 

https://ambrassade.be/nl/attachments/view/finale%20flowchartstappenplannoodprocedure%2016%20juni
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3.3.2. Communicatie  

• Communiceer dit aan ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken dat de personen 

met wie de besmette persoon in contact geweest is en die niet in quarantaine moeten, 

extra aandacht moeten hebben voor de voorzorgmaatregelen zoals extra handhygiëne 

en voldoende afstand of mondmasker voor volwassenen. Indien dit niet het geval was, 

zijn er geen bijkomende maatregelen nodig.  
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