Coronakamp TC
Info voor ouders en leden
Vorig jaar pasten we quasi alles aan om in 12 verschillende bubbels op ons groepskamp te
vertrekken. Dit jaar richten we ons op 3 grote bubbels (en één extra kleinere):
o
o
o
o

1 voor al onze jongere takken (KAP t.e.m. SW en TT);
1 voor al onze oudere takken (JV t.e.m. V);
1 voor de kookploeg;
1 kleinere voor de wortel die ook enkel dagen op kamp komt.
Dit scenario is enkel mogelijk als de bubbels van 200 leden worden afgeklopt vanaf 30 juli.
Anders moeten we verminderen naar 100 leden per bubbel, wat de logische verdeling geeft
van alle kapoenentakken samen, welpentakken samen, alle jongverkenners samen… Mocht
het in het slechtste geval toch plots in bubbels van 50 leden moeten, dan vallen we terug op
de verdeling per tak zoals vorig jaar. Echter is ons uitgangspunt wel degelijk 200 leden per
bubbel: 2 ledenbubbels en een kookploeg bubbel. Alle vooruitzichten zien er op dit moment
ook voldoende positief uit waardoor we met quasi zekerheid kunnen zeggen dat we met 200
leden per bubbel op kamp zullen vertrekken.
Dit jaar zal er meer mogelijk zijn en neemt de logge, alomtegenwoordige planning af,
aangezien we niet op ieder moment van de dag moeten zorgen dat 12 bubbels op hetzelfde
kampterrein elkaar moeten vermijden. Echter blijft er nog steeds extra discipline en
waakzaamheid noodzakelijk om de het kamp zo veilig mogelijk te laten verlopen met de 3
aparte bubbels.
Een zo veilig mogelijk kamp is het doel van de organisatoren. Het kamp zal nog steeds op
ieder aspect gecontroleerd zijn in de mate van het mogelijke, met mondmaskers, hier en daar
verspreide locaties en tijdstippen, alcoholgel, handenwassen overal waar mogelijk. Kortom de
kinderen kunnen rekenen op een veilig kamp!
Zoals je ziet zal het dit jaar eigenlijk ‘twee kampen/ledenbubbels op één kampterrein zijn’.
Enkel samen op de belangrijke momenten (totemavond, kampvuuravond) en gescheiden voor
de rest (zo ook formatie) echter blijft er een gezamenlijke coherentie bestaan tussen de beide
ledenbubbels.
Link naar Ambrassade brochure:
https://ambrassade.be/files/attachments/.2961/COM_20200522_zomerplan_jeugdbeweging
en_DEF.pdf

Link SGV infopagina: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/corona/de-zomerkampen
Link SGV wat als iemand ziek is:
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/corona/de-zomerkampen/wat-als-iemand-ziek-wordt

Link Noodprocedures:
https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/noodprocedure
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1 Algemeen
Enkele algemene zaken, al de rest volgt verderop in het bestand.
-

-

-

-

-

-

Kampthema dit jaar is: TC in de Oudheid
Er worden 2 ledenbubbels gecreëerd op het kampterrein (KAP tem TT, JV tem V). De
kookploeg vormt een aparte bubbel en kookt zoals normaal voor alle jongste takken (kapoenen
tot en met Tik Tak)
Data van het kamp:
● Voorkamp (enkel voor leiding en kookploeg): 31 juli t.e.m. 2 augustus
● Kamp: 3 of 6 augustus t.e.m.13 augustus
● Nakamp (enkel voor leiding en kookploeg): 14 augustus.
Wortelkamp (enkel oud-leiding):
● Toegelaten en zijn reeds inschrijvingen voor.
● Vormen een aparte bubbel.
Kampuur geldt nog steeds: eens aangekomen op het terrein draait elke tak de klok een uur
terug. Zo is het op de klok sneller donker en moet er minder lang gewacht worden voor er een
avondspel in het donker kan gespeeld worden.
De leiding zorgt voor genoeg rustmomenten in de planning en steekt de leden ook op tijd in
bed. Genoeg rust en slaap zorgt ervoor dat leden minder gemakkelijk ziek worden (los van
Corona) en zeker op kamp kunnen blijven.
Per bubbel wordt er een contactenlogboek bijgehouden waarin alle contacten ingeschreven
worden met personen van een andere bubbel. Bijvoorbeeld: iemand van de kookploeg komt
een vraag stellen aan de takleider van de Welpen. De kookploeg draagt op dat moment een
mondmasker en houdt afstand. Dit contact wordt daarna in beide logboeken genoteerd.
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2 Vóór het kamp
2.1 Wie mag er mee op kamp
We zouden liefst iedereen meenemen op het kamp. Echter moeten we nog steeds op veilig
spelen, zeker dit jaar. In navolging van het advies van Scouts en Gidsen Vlaanderen en de
Vlaamse regering kiezen we ervoor geen testen af te nemen of te verplichten voor het
vertrek.
We overwogen om iedereen, of vanaf een bepaalde leeftijd, te verplichten een test te laten
afnemen voor het kamp. Die overweging kwam er niet zomaar gezien we bij verschillende
personen en instanties advies hebben opgevraagd. Uiteindelijk besloten we dit toch niet te
doen voor het kamp. Enerzijds is de praktische uitwerking ervan zeer lastig en ook kostelijk.
Anderzijds geeft een negatieve test nog steeds geen zekerheid en is het niet zo zaligmakend
als het op het eerste zicht zou lijken. Met een groep zo groot als de onze blijft de kans ook
bestaan dat er één iemand op vijfhonderd toch met een vals negatief resultaat op kamp zou
vertrekken, wat het belang van alle andere afgenomen testen weer in vraag stelt.
Alles samengenomen zouden bij een grootschalige testactie voor het kamp de kosten de baten
overtreffen. Daarom hebben we dan ook besloten dit niet te doen.
In plaats van preventieve testing, zetten we alles in op de “spelregels” die zijn vastgelegd aan
het begin van de zomer, net zoals vele andere jeugdkampen ook doen. Bijgevolg nemen we
dan ook de onderstaande regels in acht over wie er wel of niet mee mag op kamp, dit alles om
de kans dat er een besmet kind meegaat op kamp te beperken.
-

-

Alle kinderen die de drie dagen voor het kamp géén enkel ziektesymptoom vertoonden,
mogen mee op kamp.
Als iemand binnen de gezinsbubbel besmet is en/of in quarantaine verblijft, gelden de
bijhorende maatregelen ook voor de rest van de gezinsleden. Zolang iemand in het
gezin in quarantaine verblijft, mag je dus niet mee op kamp.
Als een deelnemer voor het kamp positief test op corona, dan moet die de
quarantaineperiode uitzitten voor die alsnog mee op kamp mag vertrekken.
Als ouders dragen jullie de uiteindelijke verantwoordelijkheid of jullie jullie kinderen al dan niet
laten meegaan op het kamp. Twijfel je? Vraag dan advies aan een dokter.
We willen jullie echter wel met aandrang vragen om ook dit jaar eerlijk te zijn en het zekere
voor het onzekere te nemen. Probeer dan ook niet de veiligheid van ieder uit het oog te
verliezen. Wij hebben alle vertrouwen in jullie, hopelijk jullie ook in ons.
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2.2 Voorbereidingen kamp
Er gaat uiteraard heel wat organiserend werk vooraf aan een kamp, door de leiding en
groepsleiding en ook door ‘kampgroepjes’ die verantwoordelijk zijn voor het kamplied,
kampdansje, algemene zichtbaarheid in functie van het kampthema, etc. Zij kregen de
opdracht om alles als volgt voor te bereiden:
Probeer bovendien datgene wat online kan ook effectief online te doen en als je op de scouts afspreekt
behoud je social distancing. Als dit niet lukt, zet je preventief een mondmasker op.
Wees tenslotte ook extra aandachtig voor symptomen als je net uit het buitenland komt. De Delta variant
doet de ronde onder jongeren en is zeer besmettelijk. Het staat vast dat een ziek persoon niet kan
deelnemen aan het kamp.
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Vorig jaar werden er heel wat kampgroepjes geschrapt. Dit jaar zal het eerder beperkt blijven, nl.
woudloperskeuken annuleren we wegens onhaalbaar met huidige maatregelen.
Het team van woudloperskeuken wordt herverdeeld over de andere teams. Er is/was vooral volk nodig
bij team stopperscadeau en team kampaandenken.
De andere groepjes bereiden zich op het kamp voor als volgt:
-

Kamptoneeltje
= Formatie is eigenlijk twee formaties met afstand tussen tegenover elkaar => toneeltje mogelijk

-

Bezinning
= Volgens jaarthema
= Rekening houden met 8 leidingsbeloftes

-

Team kampvuur avond
= Idem scenario als vorig jaar, groepen geschrankt zetten

-

Groepsspel
= Behouden, is steeds enkel jongere takken en zijn nu één bubbel
= Eerstejaars leiding van oudere takken helpen uiteraard mee voorbereiden

-

Kamplied en -dansje
= Formatie is eigenlijk twee formaties met afstand tussen tegenover elkaar => mogelijk

-

Algemene zichtbaarheid
= Idem zoals andere jaren
= blijven inzetten op pictogrammen (zie website Ambrassade ter inspiratie)

-

Sjorwerken
= Terug normale sjorwerken, kan in grotere bubbels
= Bereid makkelijke HUDO-constructies voor (1 KAP’s +TT, 1 W’en, 1JV’s, 1V’s)
= GRL maakt inventaris op van balken en wijst de oudere groepen een aantal balken toe. Daarmee
bouw je je takhoek op. Houd hier dus rekening mee.

-

Aandenkens
= Begin hier tijdig mee en doe dit steeds buiten
= Hou er rekening mee dat je er tijdens kamp niet aan verder kan werken
= Budget per persoon bij Pinty navragen

-

Afscheidscadeaus
= Begin hier tijdig mee en doe dit steeds buiten
= Hou er rekening mee dat je er tijdens kamp niet aan verder kan werken
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2.3 Inladen camion
Normaal vragen we jongverkenners en verkenners om mee te helpen inladen. Ook dit jaar
doen we dat niet omdat er dan te veel volk op de scouts rondloopt en afstandsregels moeilijker
zullen zijn. We vragen enkel de leiding en VT’s (want die zijn voor het eerst echt leiding op
kamp) om te komen inladen. Zo kunnen we een gestructureerde planning bedenken waarbij
het mogelijk is om met minder personen de camion toch ingeladen te krijgen. Uiteraard
verloopt dit met mondmaskers en (werk)handschoenen.
Indien geïnteresseerd, dit is wat we de leiding meegeven:
Net zoals vorig jaar starten we op 30 juli om 10u met het inladen van de camion. Voorzie zelf voldoende
mondmaskers (zweten kan al eens gebeuren), veiligheidshandschoenen en lunch. Tijdens het inladen
blijf je inzetten op social distancing.
JV’s en V’s komen dit jaar niet helpen, daarom worden jullie allemaal verwacht om 10u. Op deze manier
hopen we omstreeks 17u klaar te zijn met het inladen. De GRL zal de leiding nemen en zeggen wie
wat moet inladen. Wij gaan hier zelf niet te veel bij helpen en gaan er vooral voor zorgen dat alles onder
controle blijft. Met andere woorden: wij delegeren, jullie voeren uit.
Eerst alles klaarzetten per tak en bij de zone van de juiste camion, zie systeem vorig jaar + vermijden
van door elkaar lopen. De GRL zet een verdeling online in Leiding TC.
betonplexen plaatsen binnenkant camion
bakken inladen + fiske leeghalen (trommel)
klaarzetten tafels en banken tegen de camion, nadien inladen
klaarzetten tafels en banken tegen de camion, nadien inladen (Na ULDK)
Adelaarsnest leeghalen met KP verantwoordelijken
Wolvenhol leeghalen
Blauwe container leeghalen
Mierennest leeghalen
Knutselkot leeghalen
Koelkasten uitkuisen en klaarzetten aan camion Citernes uitkuisen
Verantwoordelijke inladen camion jongere takken: X
Verantwoordelijke inladen camion oudere takken: Caraya
➔ Document van hoe dit moet komt online te staan + GRL helpt jullie hier bij
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2.4 Voorkamp
Het voorkamp is niet voor leden. Enkel leiding, VT’s en kookploeg gaan op voorkamp vanaf
31 juli om het kampterrein voor te bereiden tegen 3 augustus. Ook hier gelden reeds strikte
regels omdat we de leiding reeds opsplitsen in hun eigen kampbubbels.
Indien geïnteresseerd, dit is wat we de leiding meegeven:

-

Volgende regels gelden om op het kampterrein te geraken:
Carpoolen binnen bubbel kan zonder mondmasker
Liften naar het kampterrein mag niet
Tak-/bubbeloverschrijdend carpoolen kan met mondmaskers
Probeer maximaal binnen eigen bubbel (gezin of medeleiding) te blijven tot je op het kampterrein bent,
schakel eventueel ouders in om gebracht te worden.
Op 31/7 wordt de leiding allemaal verwacht op het kampterrein om 12u ’s middags. GRL is er al om
10u. We beginnen dan met een kleine rondleiding op het terrein zodat iedereen weet hoe de indeling
eruit ziet.

-

-

Voorkamp is zoals gewoon kamp, dat betekent in aparte bubbels. Je werkt de taken af binnen die
bubbel.
De taken hoeven niet meer per leidingsploeg. GRL zal op dag 1 per bubbel oplijsten wie wat doet en na
elke dag wordt er gekeken wat er al gebeurd is/nog moet gebeuren
Per bubbel laad je de andere camion uit dan degene die je hebt ingeladen. Voorzie ook hier voldoende
mondmaskers en veiligheidshandschoenen
Per bubbel zijn er enkele HUDO’s voorzien:
Jongste bubbel: 1 voor KAP en TT, 1 voor Welpen takken
Oudere bubbel: 1 voor JV’s, 1 voor V’s
Het materiaal behouden we waar mogelijk per bubbel. Als je toch materiaal van een andere bubbel
nodig hebt, ontsmet je deze. Indien mogelijk worden ook al zo veel mogelijk van de eigen tenten
rechtgezet.
Op de eerste dag geven we voorrang aan de HUDO’s en de taktenten. Hierdoor kan elke leidingsploeg
al slapen en naar de HUDO gaan. Mast, poort, quarantaine… zijn minder belangrijk en kan op de tweede
en derde dag gemaakt worden, alsook de overige tenten in de takhoeken van de jongere takken. De
eettenten zouden best pas de derde dag opgezet worden. Een exacte takenlijst wordt door de GRL
opgesteld en uitgelegd tijdens het voorkamp.
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2.5 Vertrek
Wanneer de voorbereidingen achter de rug zijn, kunnen de leden ook vertrekken op kamp. Dit
ziet er als volgt uit:
De verkenners vertrekken op 2 augustus met de fiets. Ze worden met een fietsrugzak om 8u
op de scouts verwacht. Reminder, op 30 juli moeten de verkenners hun grote zakken naar de
camion brengen. De verkennerleiding spreekt met de leden af hoe dit praktisch zal verlopen.
Het vertrek met de bus is op 3 augustus opgesplitst in 2 verschillende momenten:
-

9u – vertrek van jongverkenners (JV1, JV2, JV3 + verzamel zeker al om 8.45u ter plaatse)
10u – vertrek van welpen takken (jongwelpen, welpen, seniorwelpen en TT Bagheera’s)
De bussen zullen vertrekken vanaf de grindparking tussen de Nekker en de cinema. Die
parking is groot genoeg om telkens 2 uithoeken te gebruiken zodat de groepen niet met elkaar
in contact komen.
We roepen bovendien hulp in van VZW-leden of KP om het vertrek met de bussen mee in
goede banen te leiden. Indien KP, dan kunnen deze mensen samenwerken zonder
afstandsregels en daarna samen richting kampterrein vertrekken.
Sommige groepen worden met de auto gebracht op 6 augustus: Kap 1, Kap 2, TT: 8u45
verzamelen op scouts, 9u vertrekken

-

Over het algemeen proberen we carpoolen dit jaar te minimaliseren. Een ouder mag andere
kinderen meenemen:
Als iedereen mondmaskers draagt
Of als de ouder de kinderen in hun persoonlijke bubbel hebben
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2.6 Aankomst op terrein
Aankomst op 3 augustus
De bussen vertrekken per bubbel met een uur tussen, dus worden ook met ongeveer een uur
tussen op het terrein verwacht.
Takken die aankomen op het terrein met de bus krijgen alle karren die er zijn om hun bagage
zo snel mogelijk in de takhoek te krijgen. Als de bagage daar is, moeten de karren zo snel
mogelijk terug naar de KP gebracht worden om daar ontsmet te worden en klaar te zetten voor
de volgende bussen die aankomen.
Aankomst op 5 augustus
Ouders mogen hun kapoenen & TT Baloes NIET installeren in de tenten, enkel afzetten aan
poort. Het afscheid zal hard zijn, maar daarom vragen we de Kap&TT-leiding om iets te
voorzien om de kinderen snel af te leiden van de ouders. De kapoenen zullen zich één voor
één installeren met hulp van een leider. De rest moet wachten, maar uiteraard kan er een spel
gespeeld worden ondertussen.
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3 Op kamp
3.1 Takken
Hieronder volgt een opsomming van alle regels en richtlijnen wat de takken betreft. De puntjes
zijnalfabetisch gerangschikt:
-

Contactenlogboek
Dagtochten
Formatie ‘s ochtends en vlag ‘s avonds
Hygiëne en handen wassen
HUDO
Materiaal
Sancties
Spel en activiteiten
Tenten
Terrein
Totemdag
Vergaderingske
Wassen in de beek
Ziekte

11

3.1.1 Contactenlogboek
Per tak zal er 1 persoon verantwoordelijk zijn voor het contactenlogboek. Dit maakt het
overzichtelijker voor mogelijke contacttracing achteraf. Bovendien gaat elke tak ook wel eens
op dagtocht/3-daagse en dan is het logischer om per tak een lijst bij te houden.
Voor leiding:
Elke dag op het vergaderingetje wordt dit contactenlogboek opgevraagd ter controle. Zorg dat het
contactlogboek goed bewaard wordt in jullie kampkaften en trek af en toe een foto opdat je zeker bent
dat er niets verloren gaat. Indien mogelijk kan je zelfs een online lijst bijhouden. Keuze genoeg dus.

3.1.2 Dagtochten

-

Oef, dit jaar vinden de gewone tochten, inclusief meerdaagse, opnieuw plaats. De spelregels
zijn als volgt:
Als 12+’er heb je voldoende mondmaskers op zak. Geef je kind dus voldoende mondmaskers
mee voor op kamp
De slaapplaatsen van de leden zijn op voorhand bezocht door de leiding. Zo zijn we zeker dat
het om een veilige plek gaat. De leiding slaapt bovendien bij de leden op die plek
De takken houden aan samenlevingsregels: bijv. mondmasker dragen op drukke plekken of
als je water gaat halen
Dit jaar mogen leden opnieuw alleen wandelen. Het is traditie dat jongverkenners en
verkenners tijdens hun 3-daagse 1 dag zonder leiding stappen. De groep wordt hierop
voorbereid door de leiding en ze krijgen voldoende uitleg over het traject, de Coronaregels en
de bereikbaarheid van de leiding.

3.1.3 Formatie ‘s ochtends en vlag ‘s avonds
Dit jaar doen we wel een gezamenlijke formatie in tegenstelling tot de formatie vorig jaar. De
formatie zal bestaan uit twee grote vierkanten (één per bubbel) langs weerskanten van de
mast.
De leiding van de jongere en oudere takken staan met de rug naar de mast, maar elk langs de andere
kant van de mast. Bijgevolg staat de leiding van de jongere takken met de rug naar de rug van de leiding
van oudere takken met de mast tussen de twee. De gebruikelijke volgorde van roepen blijft behouden
beginnend bij KAP1.
Hierdoor kunnen we wel een gezamenlijk kamplied en dergelijke doen en verloopt de vlag zoals
gebruikelijk. Er is elke dag 1 tak van ere.

3.1.4 HUDO

-

Zoals eerder gezegd is er geen HUDO per tak, wel meerderen per bubbel. Het gaat om de
gebruikelijke aantallen van vroeger: één voor KAP+TT, één voor Welpen takken, één voor
JV’s, één voor V’s en een laatste voor KP.
Team sjorwerken bedenkt één type constructie die weinig balken gebruikt voor elke HUDO.
Volgende regels gelden:
Platen vaak ontsmetten (goede gewoonte: elke keer als de leiding er geweest is)
Leiding gaat op plaat van eigen bubbel
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3.1.5 Hygiëne en handen wassen
Hiervoor baseren we ons op de richtlijnen van SGV. Hierover vind je meer info bij de
hygiënemaatregelen. De KP- en EHBO-verantwoordelijken waken erover dat dit goed verloopt
en communiceren alle maatregelen nog eens door naar de leiding tijdens het voorkamp.
Elke tak krijgt een eigen voorraad alcoholgel. Elke tak krijgt een eigen handenwasbadje met
zeep. Na het handen wassen moet dit water ververst worden.
We proberen per leeftijdsgroep een citerne (grote kubus waar 1000L water in kan) in de buurt
te plaatsen zodat er gemakkelijk en vaak vers water kan gehaald worden: meerdere kraantjes
aan 1 citerne, met 2m of 3m tussen. Het is niet de bedoeling dat er aan deze citerne handen
worden gewassen.
Iedereen zal zelf mondmaskers moeten meenemen. Probeer stoffen, wasbare mondmaskers
te voorzien, zo kunnen we deze regelmatig afspoelen met kokend water om de mondmaskers
te reinigen.

-

Volgende regels gelden:
Handen steeds wassen met zeep voor er iets gegeten wordt (maaltijd, 4-uurtje…)
Over het algemeen regelmatig handen wassen. Veel meer dan normaal. Een goede gewoonte:
na elk spel.
Corona symptomen doen zich voor bij een kind; zie noodprocedure Ambrassade
Takleiding verzorgt zelf zo veel mogelijk wonden, enkel grote zaken bij EHBO (EHBO-koffers
in takhoek worden uitgebreid met het nodige materiaal en de nodige instructies)
Elke bubbel moet in een contactenlogboek noteren met wie ze contact hebben gehad van
iemand buiten de bubbel (EHBO en KP doen hetzelfde)

3.1.6 Kampvuuravond
De laatste avond van het kamp houden we naar traditie een kampvuuravond met iedereen
tesamen. Hier wordt dan afscheid genomen van de stoppende leiding. Volgens de richtlijnen
van Scouts en Gidsen Vlaanderen mogen we zo een kampvuuravond organiseren als we ons
aan de afstandsregels houden. Elke tak zal dan op voldoende afstand van andere takken zitten
en niet dicht bijeen gepropt zoals andere jaren. Voor deze avond hebben we ook een
kampgroepje. De leiding dat in dit groepje zit werkt dit verder uit en zal deze avond in goede
banen laten lopen. We kunnen alvast rekenen op de ervaring van vorig jaar.

3.1.7 Materiaal
Proberen al het materiaal zoveel mogelijk in twee op te splitsen zodat het zo weinig mogelijk
van bubbel moet wisselen. Indien toch nodig: ofwel 3 uur laten liggen ofwel ontsmetten. Er is
extra materiaal aangekocht om het doorgeven van materiaal te vermijden. Elke tak krijgt zijn
eigen bijl en zaag voor hout te verzamelen.
Fluohesjes:
Ook dit jaar vragen we om zelf je fluohesje te voorzien om veilig de dag- en meerdaagse
tochten af te werken. Deze kunnen dan, indien nodig, ook gebruikt worden voor een spel met
je eigen tak. Op deze manier moeten er zo weinig mogelijk hesjes worden doorgegeven.
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3.1.8 Sancties
De sancties van vorig jaar blijven behouden. In principe is het nog belangrijker dat je de regels
naleeft aangezien de bubbels groter zijn. De noodprocedure is er om alles in goede banen te
leiden bij een besmetting. Uiteraard proberen we dit zo goed mogelijk te voorkomen. De
sancties helpen ons hierbij:
-

-

Regel voor leden -12 jaar (jonger dan JV): leden aanspreken en op fout wijzen. Zij beseffen
nog niet ten volle waarom al die maatregelen nodig zijn.
Regel voor leden + 12 jaar (JV en V): eerste keer een waarschuwing en verwittiging van
ouders (ouders krijgen dan de kans om hun kind ook te spreken en op het belang van de
maatregelen te wijzen). Tweede keer naar huis.
Regel voor leiding: sowieso naar huis.
→ We zijn van mening dat leiding de hoogste verantwoordelijkheid heeft binnen het
bubbelsysteem. Leiding is in principe constant bezig met de afstandsmaatregelen.
Een onbedoelde fout lijkt ons hier niet mogelijk.

3.1.9 Spel
Ook nu kunnen we gebruik maken van een groot kampterrein. Bovendien zijn de bubbels
groter waardoor je al sneller een spel door elkaar kan spelen. Een planning maken voor
spelterreinen lijkt ons dit jaar niet nodig. Het kampterrein is omringd door bossen en de boer
wil ons extra speelvelden ter beschikking stellen.
Tijdens het kamp kunnen we altijd herevalueren en naar oplossingen zoeken indien nodig.
De leiding kreeg de raad om aandachtig te zijn om geen spellen met intens fysiek contact
tussen verschillende takken te organiseren. De noodprocedure ziet dit als criteria om anderen
in quarantaine te zetten (zie noodprocedure Ambrassade)
De leiding van elke tak probeert zo veel mogelijk spelmateriaal zelf te voorzien, zodat er zo
weinig mogelijk moet worden doorgegeven.

3.1.10 Tenten
Er zijn 6 extra patrouilletenten nodig dit jaar. Deze regelen we bij andere jeugdbewegingen
waarmee we contacten hebben.
Daarnaast vragen we ook aan iedere leidingsploeg om een extra kleine tent mee te nemen.
Deze dient dan als isolatie-/quarantainetent. Mocht er iemand ziek zijn in een tak moet deze
persoon geïsoleerd worden van de rest van de tak en in de aparte tent slapen. Doorheen het
kamp kan de extra tent daarnaast ook dienst doen als extra taktent voor de takkoffer
bijvoorbeeld.
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3.1.11 Terrein
Het terrein wordt in 2 grote zones (bubbels) + een KP zone + zone wortelweekend opgedeeld.
Dit is al heel wat makkelijker dan al die zones van vorig jaar.
Het aanduiden van de bubbels wordt visueel zichtbaar gemaakt met wat we op dat moment
hebben: spray, paaltjes of zelfs de oranje netten.
We kiezen opnieuw niet voor een heimwee zone: als een lid wil praten met broer/zus dan moet
er via de leiding een broer-zus moment geregeld worden en moeten de leden zich ook aan de
afstandsregels houden.

3.1.12 Totem
Tijdens dit kamp zijn er geen verkenners die hun totem doen. Zoals geweten gaan de
verkenners een totemweekend organiseren in september. Dit geeft de leiding de kans om de
kinderen nog beter te leren kennen na een moeilijker Corona jaar.
1 TT’er krijgt wel z’n totem tijdens het kamp. Het moet voor hem een unieke ervaring zijn dus
we bouwen alles op maat van 1 totemer. De organisatie van die totemdag + avond ligt
voornamelijk in de handen van de TT leiding. Begin daarom tijdig met de voorbereidingen en
zorg ervoor dat iedereen weet wat ie moet doen.

3.1.13 Vergaderingske
Een dagelijkse vergadering met 1 vertegenwoordig per tak, de KP en de GRL blijven we
behouden. Het is handig om informatie uit te wisselen en om bepaalde afspraken te maken.
Waar mogelijk doen we het vergaderingske buiten. Als het weer niet toe laat om buiten te
zitten, verhuizen we naar een grotere eettent of de camion.
Meestal start het vergaderingske tijdens het avondeten dus bereid je hier op voor zodat je niet
met een lege maag de avond moet starten.

3.1.14 Wassen in de beek
Het kampterrein ligt opnieuw volledig naast een rivier. Tot nu toe hebben we al minstens 3
volwaardige beekplaatsen gezien. In principe is er dus eentje per bubbel. Perfect dus!
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3.1.15 Ziekte
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3.2 Kookploeg
3.2.1 Eten
Eten gebeurt nog steeds bij de kookploeg in eettenten voor de jongere takken. De oudere
takken eten nog steeds in hun takhoek, waar ze hun eigen potje koken.
Ontbijt gebeurt in 1 shift, andere maaltijden in 2 shiften. Met twee shiften is het sowieso minder
druk bij de kookploeg, dit is ook beter voor het aanschuiven en uitdelen van eten.
JV’s en V’s komen hun bakken met eten niet halen tussen alle tenten maar op een soort
afhaalpunt naast de kooktenten. Zo lopen ze niet tussen alle jongere takken door.

-

Volgende regels gelden:
Steeds goed handen wassen voor en na het eten/koken
Afwassen per tak achter de tent, de leiding van de tak doet afwaswater naar de afvalput.

3.2.2 EHBO:
Net zoals vorig jaar zal de leiding zelf zo veel mogelijk wondjes moeten verzorgen. Eerder
deze maand kregen ze daarom nog een EHBO-cursus. De leiding krijgt hiervoor het nodige
materiaal en instructies in de EHBO-koffers.
Bij grotere wonden of problemen kan met uiteraard terecht bij de EHBO verantwoordelijken
van de kookploeg. Dit zijn professionele verplegers die zich uitermate aan hygiënische
voorschriften zullen houden. Zij behoren ook tot de kookploeg-bubbel dus moeten in functie
van het bubbelsysteem ook extra voorzichtig zijn.
Er zal een apart EHBO contactenlogboek zijn.
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4 Afronden van het kamp
Anders dan vorig jaar duurt het kamp deze keer wel tot 13 augustus en vindt er een nakamp
voor leiding plaats tot 14 augustus.
Alle leden vertrekken op 13 augustus terug huiswaarts. We werken toe naar volgend
vertrekschema
16u echte tijd – vertrek bubbel jongere takken (KAP, W en TT) – aankomst rond 18u op de
grindparking van UGC cinéma te Mechelen
17u echte tijd – vertrek oudere takken (JV en V) – aankomst rond 19u op de grindparking van
UGC cinéma te Mechelen
De leiding houdt extra rekening die dag met:
-

-

11u echte tijd vertrekt de camion met tenten naar ULDK Nossegem. Ook de auto(‘s) met leiding dat de
tenten zal uitladen moet tijdig vertrekken. Regel tijdig je vervoer!
➔ ’s ochtends breek je als eerste je tenten af! Zorg dat alles tijdig tot bij de camion
geraakt.
Het vertrek met de bus zal in 2 delen verlopen: de jongere takken vertrekken als eerste, de oudere
takken als laatste. Zij kunnen ons nog helpen met de afbraak van het terrein. Zie vertrek uren!

4.1 Nakamp op kampterrein (14 aug)
Tijdens het nakamp worden de laatste zaken op het terrein opgeruimd zodat de boer ons met
een gerust hart kan uitzwaaien. Ter verduidelijking: het nakamp is enkel voor leiding, VT’s en
kookploeeg.

4.2 Camion uitladen (15 aug)
Zelfde als inladen, enkel met leiding en VT’s: jongverkenners en verkenners hoeven hier niet
bij te zijn. Iedereen werkt met handschoenen en bij voorkeur met mondmasker. Start om 14u.
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