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RICHTLIJNEN SPORTKAMPEN 

Belangrijke algemene informatie 

De maatregelen, opgelegd door de federale overheid, dienen altijd gevolgd te worden. Volg daarom de beslissingen van de 
nationale veiligheidsraad op en pas je aan indien noodzakelijk. 

De inhoud van en maatregelen in dit protocol gelden voor juli en augustus 2020 en kunnen op basis van nieuwe evoluties 
altijd wijzigen. 

Inhoud  

Deelnemers van het sportkamp (aanwezigheid, tracing, contactbubbels) 

Organisatie van je aanbod (eigen aanbod, met partners, uitstappen) 

Gebruik van sportinfrastructuur  

Hygiëne  

Noodprocedures 

 

DEELNEMERS VAN HET SPORTKAMP 

Wie mag meedoen? 

We gaan uit van het principe: iedereen kan mee, tenzij men ziek is of was of geen toestemming krijgt wanneer men tot een 

risicogroep behoort. Net als andere jaren staan het aanbod, de activiteiten en de kampen dus open voor alle kinderen en 

jongeren als de draagkracht van de begeleidingsploeg dit aankan. 

Hou rekening met het volgende: 

− Kinderen, jongeren of begeleiders die ziek zijn of waren (o.a. symptomen in de voorbije vijf dagen) 

− Kinderen, jongeren of begeleiders die tot een risicogroep behoren en geen toestemming krijgen, kunnen niet 
deelnemen aan het aanbod. 

Aanwezigheidsregister en tracing 

Verzamel op voorhand de nodige persoonsgegevens. Deze dienen snel beschikbaar te zijn bij een plotse medische 
interventie. 

− VERPLICHT: Wees deze zomer extra alert wat betreft ieders persoonlijke medische fiche met daarin: 
persoonsgegevens, contactgegevens ouders, wie de jongeren brengt naar het kamp en hoe, gegevens huisarts, 
specifieke/noodzakelijke info over de gezondheid kind/jongeren en indien nodig toestemming van de arts indien 
men deel uitmaakt van een mogelijke risicogroep en mag deelnemen. 

− Zorg ervoor dat deze fiches op voorhand zijn ingevuld. Vermijd om dit ter plaatse nog te doen. 

Hou een contactlogboek bij per bubbel (dat kunnen er per kampperiode meerdere zijn als je met meerdere bubbels werkt): 

− VERPLICHT: Deze logboeken dienen weer te geven wat de contacten waren tussen deelnemers en externen. 

− Stel hiervoor een specifieke verantwoordelijke per bubbel aan. 

− Hou deze logboeken zeker tot 1 maand na de laatste kampdag bij. 

− Als een deelnemer na het kamp Covid-19 blijkt te hebben, dan zal aan jouw organisatie het gedetailleerd 
contactlogboek gevraagd worden. 

Benadruk in de communicatie aan ouders dat het belangrijk is om nieuwe besmettingen te melden aan de kamporganisatie 
en de overheid. Zo kunnen de coronatracers hun werk doen. 
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− Ook nadat het kamp van start is gegaan, na thuiskomst, een tweetal weken na de laatste kampdag of bij deelname 
aan andere activiteiten tijdens die periode. 

Contactbubbels – VERPLICHT NA TE LEVEN! 

Alle activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd in contactbubbels van maximum 50 personen. Zorg ervoor dat deze 
opdeling duidelijk is voor iedereen, voor elke leeftijd en elk niveau van betrokkenheid. Dit geldt voor vervoer, eten, sanitair, 
gebruik van (klein) materiaal en alle andere activiteiten. 

Zorg ervoor dat je vooraf duidelijk en nominatief afbakent welke sportkampen/begeleiders/… behoren tot 1 contactbubbel 
van maximum 50 personen. Trek deze lijn al bij de inschrijving, maar ook bij de uitvoering en bij de administratie tijdens 
en nahet kamp. 

Voor activiteiten met wisselende deelnemers blijft een contactbubbel minstens 1 week gelden. Komt een deelnemer maar 

2 van de 5 dagen dan bestaat de bubbel de andere dagen uit 49 personen. 

Maak waar mogelijk de bubbels apart onder of boven de leeftijdsgrens van 12 jaar. Kan dit niet, behandel deze bubbel 
volgens de strengste maatregelen van kinderen boven de 12 jaar. Voor +12 is het dragen van een mondmasker in contact 
met externen noodzakelijk wanneer social distancing niet mogelijk is. Bij +12 is er meer aandacht voor de aard van de 
activiteit. Intensief contact, insmeren (draag t-shirt) of schminken zijn af te raden. 

Een kamp/activiteit kan bestaan uit meerdere contactbubbels tegelijk. Er is geen maximum aantal voor de totaliteit van 

een kamp/activiteit. De bubbels hebben geen contact met elkaar = bubble distancing. Organiseer dus zeker geen 

activiteiten met fysiek contact tussen bubbels zoals massaspelen, talentenjacht, … misschien kan je hier wel creatief mee 

omgaan: een spel over de bubbels heen maar zonder dat contact tussen de bubbels nodig is. 

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

Je hoeft broers en zussen niet in dezelfde bubbel te steken, beschouw hen als twee aparte deelnemers. Dit geldt ook voor 
goeie vrienden, BFF’s en liefjes. Spreek dit zeker vooraf door om hieromtrent problemen te vermijden, dit kan emotioneel 
zwaar zijn voor sommige jongeren. Hou hier op voorhand rekening mee. 

Praat bij de start en ook later in je bubbel over het belang van hygiëne en vertel hen waarom dat belangrijk is. 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. 
Versterk daarin het belang van zo’n bubbel. Want in de bubbel mag je samen sporten, bewegen en spelen en hoef je geen 
afstand houden. 

Binnen een contactbubbel geldt geen social distancing en elke contactbubbel heeft zijn eigen vaste begeleiding. Als de 
begeleiding een overkoepelend briefingsmoment volgt, dan dienen de regels van social distancing gevolgd te worden. Heb 
tijdens zo’n moment ook de nodige aandacht voor het welbevinden van de vaste begeleiding. Zorg ervoor dat zij, net als 
de deelnemers, de ruimte heeft om hierover te praten. 

Ophalen en brengen van kinderen gebeurt meteen bij de bubbel waarin het kind terecht komt en met volledige 
inachtneming van sociale afstand om virusoverdracht tussen ouders onderling of tussen ouders en begeleiding te vermijden. 
Bezorg ook aan de ouders specifieke richtlijnen. Werken met variabele tijdslots kan drukte beperkten, maar ook een goede 
signalisatie naar verschillende verzamelpunten. Zo neem je de grote aantallen weg in vb inkomhal, gangen. Werk zo veel 
mogelijk met outdoor onthaal- en afspreekplaatsen of denk na over een kiss en ride zone. 

Organiseer deze zomer zeker geen toonmomenten waarbij je ouders en familie verwacht op de locatie. 

Contact met externen buiten de contactbubbels wordt vermeden. Indien dit toch nodig is worden voor de + 12 jarige de 
regels m.b.t gebruik van mondmasker en 1,5m afstand gerespecteerd en wordt het contact tussen de bubbel en de externen 
beperkt tot het absolute minimum. Let er op dat het mondmasker correct gebruikt worden. 

Info contactbubbels voor ouders 

Aan de deelnemers wordt gevraagd om tot slechts 1 bubbel per kampperiode toe te treden (vooral belangrijk bij externe 
kampen en bij initiatieven die zich beperken tot 1 dag of enkele dagen zoals een kliminitiatie of een fietsclinic van 3 dagen). 
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Bouw dit in de mate van het mogelijk ook in in het digitaal inschrijvingssysteem dat door het lokale bestuur gebruikt wordt. 
Herinner je deelnemers door gebruik van affiches of symbolen aan hun eigen verantwoordelijkheid om er op toe te zien dat 
ze maar 1 activiteit/bubbel per week volgen. 

Ouders en jongeren (= ook de begeleiders van je sportkamp) worden geadviseerd geen spreiding van verschillend 
jeugdaanbod te plannen in dezelfde week. 'Shop' je week niet bij elkaar, maar kies dus voor 1 bubbel (bv. Of een sportkamp 
of het speelplein). In het belang van hun eigen gezondheid en die van anderen, is het de bedoeling dat kinderen en jongeren 
in dezelfde week, zo weinig mogelijk contact hebben met anderen buiten hun bubbel (bv. voetbaltraining). Die 
verantwoordelijkheid ligt bij de ouders die de zomervakantie van hun kind plannen, niet bij de sportkamporganisator. 

 Informeer deelnemers en de ouders over het stappenplan bij ziekte. Enerzijds is het belangrijk om dit ter informatie mee 
te geven. Anderzijds wil je ook hun rol hierin duidelijk maken. Ouders worden bv. gevraagd om hun kind/jongere op te 
halen op kamp bij ziekte.  

Benadruk in de communicatie aan ouders dat het belangrijk is om nieuwe besmettingen te melden aan de overheid. Zo 
kunnen de coronatracers hun werk doen: ook nadat het kamp van start is gegaan en na thuiskomst (of bij deelname aan 
andere activiteiten). 

 

ORGANISATIE VAN JE AANBOD 

Vervoer van en naar kamp 

− Raad zoveel mogelijk aan om met de fiets of te voet te komen. Tracht ook voor fietsers een kiss and ride zone te 
voorzien. 

− Carpoolen is nog steeds afgeraden, ook voor kinderen die sporten in dezelfde bubbel. Ouders maken immers 
geen deel uit van die bubbel. Voorzie gerust een veilige en vlotte kiss and ride zone. 

− Benadruk nog meer dan anders aan ouders en kinderen om tijdig aanwezig te zijn. Zo vermijd je onnodig 
vermengen van personen en bubbels. Hetzelfde geldt voor vroegtijdig afhalen. 

Eigen aanbod 

− Bij voorkeur vinden activiteiten plaats in openlucht/outdoor en op het eigen terrein. 

− Indoor activiteiten zijn ook mogelijk. Deze vragen om een aantal extra organisatorische ingrepen in lesopbouw, 
maar ook organisatorisch naar verluchting en hygiëne. Ook typische indoorsportdisciplines kunnen mits creatieve 
invulling outdoor georganiseerd worden.  

− Fysiek contact is ook mogelijk binnen de structuur van de bubbel. Zorg voor activiteiten/oefeningen/spelvormen 
waar contact occasioneel blijft. Zijn er oefeningen met occasioneel fysiek contact, wissel dan regelmatig af met 
oefeningen zonder fysiek contact. 

− Beperk continu fysiek contact boven de 12 jaar. Deze regel kan onder invloed van nieuwe evoluties altijd 
wijzingen. 

− Spelen met water kan en houdt geen extra risico’s in, uiteraard in afstemming met eventuele waterschaarste. 
Ook in de sportsector denken we aan duurzaamheid. 

− Hou in je voorbereiding rekening met een regen- en noodweerplan, welke ruimtes en lokalen kan je innemen 
per bubbel bij noodweer? Denk daar op voorhand over na. 

− Typisch voor sport is het delen van hetzelfde sportmateriaal. Binnen de bubbel kan het sportmateriaal gedeeld 
worden. Regelmatig ontsmetten van het materiaal en handen wassen van de deelnemers zullen kans op 
besmetting zeer sterk beperken. Je kan sportmateriaal ook 72 uur in quarantaine houden alvorens je het 
doorgeeft aan een andere bubbel. 

Werken met externe begeleiding en/of opvang - VERPLICHT 

− Activiteiten, workshops georganiseerd door personen buiten de contactbubbel worden vermeden. Tenzij dit kan 
binnen de maatregelen die op dat moment gelden voor de samenleving. 

− Indien contact met externen noodzakelijk is ifv een activiteit zoals bv. huur mountainbikes, begeleiding 
touwenparcours, begeleider circustechnieken … worden de veiligheids- en hygiënevoorschriften zoals voor 
individuen in de samenleving gevolgd of indien bijzondere maatregelen zijn genomen (vb. specifieke opleiding). 
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Vraag aan de organisatie om telkens met de dezelfde lesgever te werken indien deze meerdere keren per kamp 
aanwezig is. 

− Werk je met een vorm van opvang. Tracht hier met hen vooraf afspraken te maken om dezelfde bubbels te 
hanteren. Organiseer zoveel mogelijk de opvang op de locatie van het sportkamp en hou daarbij rekening met de 
bubbels. 

Uitstappen - VERPLICHT 

− Uitstappen kunnen, maar er dienen maatregelen m.b.t. contact met anderen genomen en gevolgd te worden. De 
bubbel blijft behouden, men laat geen externen toe is de hoofdregel. 

− Wanneer men in contact komt met anderen in de openbare ruimte (bossen, sport/speelterreintjes, stadspleinen, 
straten,…) houdt men voldoende afstand t.a.v. degene die niet tot de bubbel behoren. Indien dit niet mogelijk is 
verplaatst men de activiteit of dragen de +12 jarigen een mondmasker. Let er op dat de mondmaskers correct 
gebruikt worden. 

− Zwemmen in open water kan, maar bewaak de geldende regels. Hou nieuwe evoluties op dit vlak steeds in de 
gaten. 

− Bij verplaatsingen met openbaar vervoer (en eventueel ook privébus) worden de veiligheids -en 
hygiënevoorschriften t.a.v. andere passagiers en de chauffeur opgevolgd (zie website van De Ambrassade). 

−  Uitstappen naar recreatieplaatsen (andere sportaccommodatie) worden niet aangeraden en kunnen enkel onder 
de maatregelen die op dat moment gelden voor de samenleving. 

 

GEBRUIK VAN SPORTINFRASTRUCTUUR 

Maak afspraken met de beheerder  

Maak afspraken met de beheerders van sportinfrastructuur. Bespreek de voorziene planning en verdeling van groepen zodat 
deze, samen met jou, kan kijken of en hoe het sporthalpersoneel kan ondersteunen. Kan het poetspersoneel inspringen 
tijdens en na pauzes? Of hoe kan er een taakverdeling zijn tussen begeleiders en toezichters? 

Voorzie zowel buiten als binnen een maximale spreiding van de deelnemers in de sportaccommodatie. Gebruik maximaal 
de beschikbare ruimte voor je activiteit, zowel outdoor als indoor, alsook de misschien niet zo alledaagse openbare en 
private ruimtes waar je toch kan sporten en bewegen. Gebruik je creativiteit maar let natuurlijk steeds op de veiligheid 
voor sporters en begeleiders.  

Zorg voor een sterke fysieke afscheiding tussen de sportvelden wanneer meerdere bubbels aanwezig zijn in dezelfde indoor 
accommodatie. Ook bij het sporten in open lucht is een fysieke afscheiding tussen meerdere bubbels wenselijk. Dit kan met 
lint, kegels of enkele hekkens. 

Waar mogelijk vermijd je het gebruik van de kleedkamers. Gebruik je ze toch, tracht je omkleedruimtes dan te organiseren 
per bubbel. Indien dit niet mogelijk is, maak hierover duidelijke afspraken in functie van reiniging en desinfecteren. 
Stimuleer de deelnemers en begeleider om bij voorkeur in gepaste sportkledij naar de activiteit te komen. Voorzie wel 
ruimte en tijd om een schoenwissel te doen in geval van wissel van outdoor naar indoor of specifieke ondergrond (vb 
kunstgras). Maak daarover goede afspraken met deelnemers, zodat onnodige circulatie doorheen de infrastructuur 
vermeden wordt. 

Voorzie een basis EHBO set per bubbel. Je kan de standaard set best aanvullen met wegwerp papieren zakdoeken 
handschoenen, alcoholgel, koortsthermometer + ontsmettingsmiddel, wegwerp mondmaskers, steeds 1 voor de zieke en 1 
voor de verzorger. Deze zaken zijn ook aangeraden als aanvulling: face shields/veiligheidsbril (aan te raden bij EHBO actie 
bij +12 deelnemers) en een contactloze thermometer. 

Nijlense infrastructuur - VERPLICHT 

Het is belangrijk dat iedereen de looplijnen respecteert. 

Je mag niet verzamelen in het gebouw (ouders dan vooral)! 

https://ambrassade.be/nl/nieuws/op-kamp-met-trein-of-bus-deze-zomer
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Verenigingen/organisatoren zijn zelf verantwoordelijk om al hun materiaal klaarte zetten en na gebruik ook ontsmetten. 

Ivm het sanitair: 

− in Nijlen zijn de WC’s beneden exclusief voor de gebruikers van de sporthal en mag er maar 1 persoon in de 

toiletruimte per keer, dit staat ook telkens zo aangegeven. 

− De toiletten binnen exclusief voor de gebruikers van de sporthal. 

 

HYGIENE 

Maak van hygiëne een rode draad – VERPLICHT 

Handen reinigen gebeurt minimaal bij start en einde activiteit, voor en na maaltijden en voor en na toiletbezoek. Maak 
hier een routine van. Tracht je sanitaire voorzieningen en lunchruimte te organiseren per bubbel. Indien dit niet mogelijk 
is, maak hierover duidelijke afspraken in functie van reiniging en desinfecteren tussen het gebruik door twee verschillende 
bubbels in. 

Infrastructuur, planning en materiaal wordt maximaal afgestemd op handhygiëne. Laat voldoende tijd tussen het gebruik 
van een ruimte door verschillende bubbels. Voorzie in de planning dus tijd voor reiniging en verluchting op bepaalde 
tijdstippen. 

Materiaal blijft zoveel mogelijk binnen de bubbel, indien materiaal toch van de ene naar de andere bubbel gaat worden 
contactoppervlakken ontsmet tijdens een tussenreiniging/ontsmetting. Bij gebruik van sportmateriaal aangeboden door 
externen moet men erop toezien dat deze worden aangeboden en/of geleverd binnen de hygiënische maatregelen. 

Enkelvoudig gebruik van papieren wegwerpzakdoeken en voorzien van gesloten vuilnisbakken die bij voorkeur zonder 
handcontact geopend kunnen worden op publieke gemeenschappelijke plaatsen. 

Indien het niet anders kan: in contact met externen door +12-jarigen mondmaskers dragen. Let er op dat de mondmaskers 
correct gebruikt worden. 

Reiniging en desinfectie intensiveren met extra aandacht voor oppervlakken die regelmatig worden aangeraakt, zoals 
deurknoppen, lichtschakelaars, enz. Werk waar mogelijk zoveel mogelijk met open deuren. 

Sporthal, gemeenschappelijke ruimten, kleedkamers regelmatig verluchten is de boodschap. Voorzie regelmatig een 
pauze en verplaats de bubbel naar buiten of naar een ruimte die zeer goed verlucht is. Waar mogelijk vermijd je het 
gebruik van de kleedkamers. Kleine ruimtes die niet kunnen verlucht worden vermijd je zo veel mogelijk. 

Warme Dagen – ZIE INFOBUNDEL 

Voorzie regelmatig pauzes. Oververmoeidheid geeft het virus immers meer kans om toe te slaan. De pauzes kan je 
gebruiken voor een handen-was-sessie met de bubbel, een collectieve sanitaire stop of het nuttigen van een versnapering. 
Zorg ervoor dat deelnemers elk hun eigen drinkbus/drank meebrengen. Stimuleer de deelnemers en ouders om een goeie 
nachtrust te voorzien. Dit om de kans op ziekte omwille van uitputting te vermijden. 

Vergeet de klassiekers niet als je buiten sport. Schaduw, t-shirt, petje, drinken, zonnecrème! Bescherm de deelnemers 
en begeleider tegen de zon. Vraag hen om eigen zonnecrème mee te brengen. 

 

NOODPROCEDURES 

Er wordt iemand ziek! – VERPLICHT NA TE LEVEN 

Voorzie een plek om zieke kinderen/jongeren/begeleiding in “isolatie” te plaatsen. Belangrijk om dit op een zachte veilige 
kindvriendelijke manier te organiseren. Verwerk deze stap in een duidelijke noodprocedure (oa ouders komen kind halen op 
kamp/activiteit bij ziekte, …). 
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Voorzie een ondersteuningspermanentie bij een eventuele besmettingsuitbraak, in samenwerking met medische 
professionals en op basis van het persoons- en contactgegevensregister en/of de medische fiches. 

Alle deelnemers, vrijwilligers, begeleiders en niet-begeleiders (vb zaalwachter, poetspersoneel) die rechtstreeks betrokken 
zijn bij de activiteiten worden geïnformeerd en gevormd over afspraken, risico’s en maatregelen. Er worden duidelijke 
afspraken gemaakt met ouders, mogelijke externen en veiligheidsdiensten. 

Communiceer duidelijk vooraf 

Duid bij voorkeur 1 persoon aan binnen elke bubbel die in geval van vermoeden van besmetting de taak op zich neemt om 
zich over de zieke te ontfermen en de nodige stappen te ondernemen. Zorg voor gepast beschermingsmateriaal 
(handschoenen, alcoholgel, ontsmettingsmiddel, wegwerp mondmasker en/of faceshield, contactloze thermometer) voor 
deze persoon en de zieke. Duid gerust ook 1 persoon aan binnen elke bubbel die waakt over de hygiënische afspreken. Je 
kan deze persoon een ludieke naam geven zoals Mr. Proper. Of misschien bedenken die (jonge) kinderen wel zelf een leuke 
naam. 

Communiceer duidelijk naar de ouders wat je van hen verwacht. Maak afspraken over bijvoorbeeld een vervroegde 
stopzetting van het kamp en eventuele maatregelen tijdens en na het kamp of de activiteit. Zorg voor een duidelijke 
communicatie van deze regels via het KISS-principe (keep it simple but smart). 

Stem af met de lokale huisartsenkring of ziekenhuis wie je op elk moment kan contacteren wanneer je vermoeden hebt 
van een besmetting. Neem de contactgegevens op in je stappenplan. Neem al eens contact op met hen om te kijken wat 
kan tijdens het kamp. 

Blijvend informeren 

De pictogrammen maken deel uit van elk zomerkamp, activiteit, …  - ZIE INFOBUNDEL 

 


