Tips voor een veilige organisatie van sportkampen tijdens de kerstvakantie 2021
Tijdens de kersvakantie van 2021 kunnen enkel sportkampen zonder overnachting doorgaan. Het
overlegcomité van 22 december 2021 heeft kampen met overnachting verboden. De algemeen
geldende coronamaatregelen uit het KB van 28 oktober, laatst aangepast via KB van 24 (tbc) december
2021, moeten wel opgevolgd worden. Deze maatregelen staan specifiek voor de sportsector geduid in
het basisprotocol Sport en Corona en moeten vanzelfsprekend ook tijdens de sportkampen opgevolgd
worden.
Om organisatoren aanvullend op deze algemene maatregelen een extra houvast te bieden in functie
van een veilige organisatie van deze kampen, geven we via dit document nog enkele nuttige tips mee.
Deze kunnen toegepast worden in functie van de eigen lokale context en noodzaak.
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1. Organisatie van kamp
Bubbels van maximum 50
o Een bubbel van 50 kan opgedeeld worden in meer dan 1 referentiegroep
o Een referentiegroep is een groep die voor een langere periode risicocontact maakt. Dit zijn
groepen die voor langere periode dicht bij elkaar (kleine) binnenruimtes delen: groep die
kleedkamer deelt, een tafel deelt voor het eten, …
Contact tussen bubbels moet maximaal vermeden worden
o Zorg voor fysieke scheidingen: aparte loopwegen, eigen tijdsloten, …
o Zorg dat er tussen bubbels steeds een veilige afstand kan bewaard worden
Mondmasker voor lesgevers en waar mogelijk afstand bewaren
Geen mondmasker voor deelnemers binnen de bubbels, wel wanneer er contact is met derden
Aan lesgevers wordt gevraagd om voor aanvang van het kamp een zelftest/sneltest af te nemen
Outdoor activiteiten genieten de voorkeur op indooractiviteiten waar mogelijk
Indien in het dagprogramma indooractiviteiten zijn opgenomen, moet de focus duidelijk op
sportactiviteiten liggen.
2. Hygiëne
Voorzie de nodige maatregelen om een goede hygiëne te waarborgen.
Voldoende de handen wassen met water en zeep, of ontsmetten met alcoholgel, blijft een goede
praktijk. Zorg als organisator dus voor voldoende vloeibare zeep, handgel, papieren doekjes, … Het
gebruik van stoffen handdoeken of elektrische drogers blijft afgeraden.
Moedig waar mogelijk het gebruik van eigen materiaal aan. Zeker op het vlak van drinken tijdens
de sport blijft het gebruik van eigen drinkbussen een aanbeveling.
Verspreid actief algemene informatie en sensibilisering m.b.t. tot hygiëne (handen wassen, in je
arm niezen, papieren zakdoeken gebruiken, …).
3. Ouders
Ouders komen kind afzetten/ophalen volgens Kiss and Ride systeem
Geen afsluitende demo’s voor ouders op afsluitende (vrijdag)namiddag
Stuur geen kinderen met symptomen (of die wachten op een testresultaat) naar een kamp
Neem indien mogelijk een zelftest af bij je kind vooraleer je het op kamp stuurt
4. Besmettingen
Merk je dat een kind zich ziek voelt tijdens het kamp, beperk dan maximaal de onveilige contacten
(dragen mondmasker, afstand houden, …) en breng de ouders op de hoogte
Contacteer een arts voor advies. Een arts kan adviseren om een kind te laten testen.
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Het kan nuttig zijn om een set zelftesten of sneltesten ter beschikking te hebben om een meer
accurate inschatting van de situatie te kunnen maken. Let op bij sneltesten, deze mogen enkel
afgenomen worden door medisch gekwalificeerd personeel.
Wanneer een test positief is, bepaal je de referentiegroep met de contacten met het hoogste
risico. Dit is niet noodzakelijk de volledige groep van 50 personen (zie punt 1 voor de omschrijving
van een referentiegroep) . Te bepalen in functie van de lokale context.
Laat deze referentiegroep asap testen.
Van zodra er twee positieve gevallen zijn binnen de referentiegroep, moet het kamp voor die
referentiegroep worden stopgezet.

