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Dit draaiboek wordt opgesteld om onze sportkampen een leidraad 
te geven in de heropstart. 

De bepalingen zijn afhankelijk van de algemeen geldende 
veiligheidsmaatregelen. 
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1. Inleiding 

Dit adviesdocument moet onze club helpen in het opstarten van de sportkampen in deze corona 
crisis. De sportkampen worden toegelaten. Daar zijn we uiteraard heel blij om, maar dat het 
organiseren van onze sportkampen de nodige en extra voorzorgmaatregelingen neemt. 

Op advies van het protocol dat Sport Vlaanderen opgesteld heeft nemen we als club dit protocol 
nauw ter harte en willen we al onze deelnemers aan het sportkamp, de ouders en de begeleiders 
op een gepaste wijze informeren.  De heropstart van de onze sportkampen zal ook een duidelijk 
stappenplan hebben  

Afhankelijk van de adviezen kan dit document ook nog aangepast worden.  

 

Katrien Van Hoef 

Voorzitster 
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2. Algemene aandachtspunten 

2.1. Algemene aandachtspunten hygiëne en afstand 
• Blijf thuis als je ziek bent  
• Beperk je contacten met andere mensen, hou steeds een veilige afstand zolang het 

nodig is (minstens 1,5m)  
• Zorg dat je voortdurend goede hygiënische reflexen hebt (regelmatig handen wassen, 

papieren zakdoeken gebruiken, …)  
• Wees aandachtig voor risicogroepen: personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen 

met hart-, long- of nieraandoeningen en personen met een verzwakt immuunsysteem.  
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2.2. Algemene aandachtspunten sportkampen 

Wie kan deelnemen aan de OKS-sportkampen? 

2.2.1. Deelnemers 

Ieder kind van 5 jaar tot en met 12 jaar kan deelnemen aan onze sportkampen is, tenzij het 
kind ziek is of was of geen toestemming krijgt wanneer het tot een risicogroep behoort. 

2.2.2. Risicogroepen en zieke kinderen 

Ieder ingeschreven zal door de ouder(s)/voogd vooraf een medische fiche overhandigen voor 
de start.  De medische fiche bevat de volgende info: persoonsgegevens, contactgegevens 
ouder(s)/voogd, gegevens huisarts, specifieke/noodzakelijke info over de gezondheid, 
eventuele toestemming van de arts als het kind tot een risicogroep behoort, maar toch mee 
mag.  

2.2.3. Corona-tracking-gegevens 

OKS-vzw verzamelt alle contactgegevens van de deelnemende kinderen, begeleiders en 
vrijwilligers zodat deze gevens indien nodig snel ter beschikking zijn voor Corona-tracing. 

2.3. Organisatorische maartregelingen 

2.3.1. Contactbubbel 
De OKS-vzw-sportkampen bestaan uit één contactbubbel van maximaal 50 deelnemers, 
inclusief begeleiding. 

In deze contactbubbel worden de deelnemers nogmaals verdeeld volgens leeftijd en/of 
niveau.  Binnen de contactbubbel geldt geen sociale distancing.  

Ophalen en brengen gebeurt met volledige inachtneming van sociale afstand om 
virusoverdracht tussen externen en begeleiding te vermijden.  

Contact met externen (buiten de contactbubbel) wordt vermeden. Als contact toch nodig is, 
worden voor de +12-jarige de regels m.b.t het gebruik van een mondmasker en 1,5m afstand 
gerespecteerd en wordt het contact tussen de bubbel en de externen beperkt tot het absolute 
minimum.  

2.3.2. Noodprocedures  

Er is een standaard generieke noodprocedure voorzien: 

- quarantaine bij ziekte,  
- arts en testing,  
- activiteit verlaten,  
- ziekte van een gezinslid, 
- enz. 
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OKS vzw voorziet:  

- een plek om zieke deelnemers/begeleiding in “isolatie” te plaatsen.   
- OKS vzw voorziet een noodprocedure in hun draaiboek/checklist. 
- OKS vzw voorziet een ondersteuningspermanentie. 

2.3.3. Communicatie over maatregelen   

Alle betrokkenen worden geïnformeerd en er worden duidelijke afspraken gemaakt met 
deelnemers, begeleiders, ouders, Gemeente Beersel en mogelijke nog andere externen.  

- Pictogrammen en informatie worden zichtbaar opgehangen.   
- Informatie/draaiboek wordt gepubliceerd op onze club website en zal ter beschikking zijn 

tijdens de activiteiten van het sportkamp. 

2.4.  Hygiëne-maatregelen   

2.4.1. Persoonlijke hygiëne  
Buiten de algemene aandachtspunten hygiëne (zie punt 2.1.) zijn dit extra verplichte 
maatregelingen: 

- Dagelijks handen reinigen gebeurt bij de start en bij het einde van het sportkamp, voor en 
na de maaltijden en voor en na een toiletbezoek.  

- Infrastructuur, planning en materiaal worden maximaal afgestemd op handhygiëne.   
- Hoesten in de elleboog, enkelvoudig gebruik van zakdoeken en voorzien van gesloten 

vuilnisbakken op publieke gemeenschappelijke plaatsen.  
o Oks vzw vraagt aan de deelenmers en begeleiders om persoonlijke 

wegwerpzakdoeken mee te brengen. 
- Als het niet anders kan: in contact met externen door +12-jarigen mondmaskers dragen.  

2.4.2. Hygiëne, materiaal sportzaal en Budo zaal 

- OKS vzw zal regelmatig de Budo zaal en de sporthal verluchten. 
- Het gebruikte sportmateriaal wordt enkel aangeboden binnen de bubbel. 

2.5. Specifieke maartregelingen 

2.5.1. Indoor & Outdoor activiteiten  
- De bubbel wordt tijdens Indoor & Outdoor activiteiten nogmaals verdeeld over de 

activiteiten en ruimtes zodat er een maximale spreiding is. 
- Er worden vaste tijdstippen voor pauzes ingelast 
- EHBO set is aanwezig 
- Iedereen brengt zijn eigen drinkbus, maaltijden en tussendoortjes mee 
- We vragen om persoonlijke beschermzalf tegen de zon mee te brengen  
- Iedereen komt in sportuitrusting naar het sportkamp  
- Geen judo, karate of ju-jutsu pak 
- Net sportschoenen voor in de sportzaal  
- Extra sportschoenen voor Outdoor activiteiten 
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2.5.2. Fysiek contact 

Fysiek contact is vaak een wezenlijk onderdeel van heel wat sporten en is ook mogelijk binnen 
de structuur van de bubbel.  

De leeftijdscategorie op onze sportkampen is beperkt tot 12 jaar waardoor contact is 
toegestaan. 

Toch gaan we dit zoveel mogelijk beperken: 

- We zorgen voor activiteiten/oefeningen/spelvormen waar dit contact occasioneel blijft.  
- Lessen/oefeningen waar er fysiekcontact gemaakt wordt zullen afgelost worden met  

2.5.3. Uitstappen 
- Er worden geen uitstappen gemaakt met openbaar en prové vervoer 
- Alleen wandelingen worden gemaakt naar bossen, weiden of speelterrein 
- Extern bubbels maken we geen contact mee en indien nodig verplaatsen we de activiteit  

 

3. Specifiek “Het trainingsplan” Indoor – Fase 4 

3.1. Hygiëne 
- Bij de sportkampen zal ontsmettingsmateriaal aanwezig zijn. 
- Bij de trainingen biedt de locatie de mogelijkheid om handen te wassen.   
- De club voorziet extra ontsmettingsmateriaal indien nodig. 
- Leden worden gemotiveerd om hun eigen ontsmettingsgel mee te brengen 
- De oefenruimtes worden voor, tijdens en na de trainingen verlucht 
- Het team beheert de stock en voorziet dat alles ter plaatse is  

 
3.2. Trainingslocatie  

 
3.2.1. Budo Zaal 

Dworp 

- Zal plaatsvinden op de volgende locatie:  
o Budo Zaal – Sportzaal Kerkstraat 13/17, 1653 Dworp 

- Afmetingen Budo Zaal 
o 21 meter op 12 meter (252 vierkante meter) 
o Veilige Judomatten 

- De Budo Zaal voldoet voldoende ruimte om 20 sporters te laten trainen  
o In deze fase 10 vierkante meter per persoon 

- De Budo Zaal voldoet aan de mogelijkheid om de trainingslocatie steeds te verluchten 
- De Bar in de Budo-zaal blijft dicht voor toeschouwers en ouders 

o Onze club gaat in deze fase geen consumpties verkopen 
- Budo zaal heeft voor haar leden en trainers een hoofdingang langs de bar, een uitgang langs 

de berging en een nooduitgang. 
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3.2.2. Sportzaal te Dworp  
- Heeft een ruime inkomhal die kan verlucht worden 
- Toiletten met wasbakken 
- 4 kleedkamers die gesloten blijven – niet toegelaten in deze fase 
- 1 scheidsrechterslokaal  

 

3.3. Trainingsdagen en lestijd  
- Van maandag tot en mlet vrijdag 
- Opvang mogelijk van 7u45 tot 17u 
- Sportactivieten van 9u tot 16u 

 
3.4. Sporters 

 
- In deze fase beperken we ons tot jeugdtrainingen -12jaar 
- Maximaal 50 deelnemers (inclusief begeleiders)  
- In deze fase mogen -12jarigen contact maken  

o Toch gaan we dit zoveel mogelijk beperken 
 

3.5. Inschrijven  
 

- Vooraf inschrijven verplicht  
- Nieuwe inschrijvingen tijdens de sportwee worden niet toegelaten in deze fase 
- De info op het reservatie bezit de volgende info: 

o Naam, voornaam, contactgegevens, leeftijd, medische gegevens 

3.6. Materiaal en kledij 

- Oefenmateriaal zoals stootkussens, ballen,  ….worden indien mogelijk niet gebruikt  
- We verplichten de leden om in deze fase  

o In sportuitrusting naar de trainingen te komen 
o Sportschoen aan te doen dat net zijn en niet met schoenzolen die strepen zouden 

kunnen achterlaten 
o Schoenen voor buitenactiviteiten  
o De verplichte hygiënische maatregelingen te volgen 

- Wat laten we nog toe: 
o Persoonlijke handdoek 
o Drinkbus 
o Persoonlijk papieren zakdoeken 
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3.7. Trainers  

Onze hoofdbegeleiders zijn VTS gediplomeerde trainers, monitoren en/of  personen die een 
LO-opleiding volgen                                                              

Trainers die in bij een risicogroep behoren zullen geen lesgeven in deze fase. 

Hoewel de social distancing-regels wegvallen voor de -12jarigen is het niet de bedoeling om 
alle voorzichtigheidsregels overboord te gooien.  We adviseren met aandrang aan onze 
lesgevers  rekening te houden met volgende specifieke richtlijnen:  

- Vermijd niet noodzakelijke contacten tussen de jezelf en de jonge sporters 
- Draag een mondmasker en/of gezichtsbeschermer indien je de afstandsregels tussen 

sporters niet kan garenderen.  
- Blijf voldoende aandacht schenken aan de generieke maatregelen inzake hygiëne voor en 

na het sporten.  
 

3.8. Lesprogramma’s 
 
- Iedere begeleider maakt een lesvoorbereiding 
- Bij de -12jarigen is veel mogelijk, toch adviseren we de lesinhoud voor te bereiden vanuit 

de hieronder geplaatste tabel 

3.9. Verzekering 

- Begeleiders, vrijwilligers, zijn verzekerd voor deze sportkampen door een extra verzekering 
af te sluiten bij de volgende federatie 

o VVA-vzw (Vlaamse Vechtsport Associatie)  

3.10. Begeleiding & Info 

- Aeron De Winter (Opleiding LO-leerkracht) 
- PJ Goossens (monitor en Aspirant 
- Info OKS vzw 

o O476 98 20 52 
o Info@oosterekrijgskunstschool.com 

4. Procedure bij vaststelling van besmetting  

4.1. Stap 1: Schat het risico in  

- Is de besmette persoon binnen een tijdspanne van 2 dagen voor het begin van de 
symptomen tot het einde van de besmettelijkheidsperiode (over het algemeen 7 dagen na 
het begin van de symptomen of langer als de symptomen aanhouden)?  

- Heeft de besmette persoon de afstandsregels en alle nodige voorzorgsmaatregelen niet 
gevolgd? 
 

o Indien niet, hoeven de ander betrokken binnen het sportkamp niet als 
contactpersoon te worden opgegeven voor contact tracing 
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o Indien wel, dan moeten de andere betrokken binnen het sportkamp wel worden 
opgegeven voor contact tracing  
 

4.1.1. Wordt er een deelnemer ziek tijdens het sportkamp 
o Wordt deze deelnemer afgezonderd van de groep 
o Wordt de ouder/voogd onmiddellijk gecontacteerd om de deelnemer op te komen 

halen 
o Wordt de ouder/voogd gevraagd  

§ om de deelnemer te laten testen bij huisarts 
§ om ons op de hoogte te brengen van het resultaat 
 

4.2. Stap 2: Contactpersonen  

- We houden contact met de besmette persoon om de situatie op te volgen.  
- We helpen de besmette persoon met het opstellen van een lijst met contactpersonen, dit 

zijn personen die contact hebben gehad met een bevestigd COVID-19 geval.  
- Volg op of de besmette persoon is gecontacteerd door het Covid-19 Contact Tracing  

4.3. Stap 4: Communicatie  

- Indien het Contact Tracing Team niet snel opstart, overleggen we met de besmette 
persoon om de leden met een direct risico, samen te informeren.  

 

5. Draaiboek per sportkamp 
 

Hieronder wordt het stappenplan beschreven voor, tijdens en na de les: 

5.1. Reservatie 

De deelnemers schrijven zich voor de start van het sportkamp in  

5.2. Aanwezigheid van begeleiders, monitoren en/of vrijwilligers 

De begeleiders en/of, coördinator(s), vrijwilliger(s) zijn 15 minuten voor aanvang sportkamp 

aanwezig  

5.3. Toegang 

- “Kiss & Ride”  
§ Deelnemers worden aan de ingang van de sportzaal afgezet en opgehaald  

o Afgezet tussen 7u45 – 9u 
o Opgehaald om 16u of om 16u45 

- De personen die de deelnemers afzetten  
§ Wachten na het afzetten buiten, verplaatsen zich of gaan terug naar huis 
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§ Deze personen adviseren we een mondmasker te dragen bij het afzetten aan de 
ingang van de sportzaal. 

- Opvang van de sporters door vrijwilligers, coördinator(s) en/of trainers  
§ Handen worden ontsmet en/of gewassen 
§ Schoeisel en/of jas/pul, … uitgedaan  
§ Daarna onmiddellijk naar de oefenzaal gebracht. 

5.4. De effectieve les 

- De begeleiders, monitoren, vrijwilligers zorgen voor een goede les bij de activiteiten 
- Zorgt ervoor dat alle voorschriften gevolgd worden tijdens zijn les 
- De begeleiders, monitoren, vrijwilligers begeleiden de deelnemers tot aan de uitgang van 

de sportzaal na de dagactiviteit  

5.5. Het verlaten van de sportzaal 

De begeleiders en/of, coördinator(s), vrijwilliger(s): 

- Houden toezicht of sporters hun handen wassen en/of de hygiëne-sets gebruiken 
- Grijpen actief in bij situaties die niet conform zijn aan de hygiëne- en veiligheidsregels.  
- Brengen de sporters -12 jaar naar de afgesproken ophaalplaats, hoofdingang sportzaal 
- Nadat de sporters -12 jaar de zaal verlaten hebben kunnen we de zaal indien nodig 

opkuisen. 
 
We vragen dat de sporters -12jaar en/of ouders: 

 
- Niet te blijven staan aan de sportzaal 
- Niet rond te blijven hangen aan de sportzaal maar onmiddellijk de afspraakplaats en de 

parking van de sportzaal te verlaten 
- Ouders die in kinderen komen ophalen stipt aan het eind uur van de les buiten hun 

kind/kinderen op te wachten 
 

5.6. Evaluatie 

De trainer(s) en/of, coördinator(s), vrijwilliger(s) evalueren hun taken en indien nodig, 
Rapporteren deze evaluatie aan het bestuur van de club via:  
info@oostersekrijgskunstschool.com 
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6. Informatiebronnen 
 

- https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/ 
- https://www.vlaamsesportfederatie.be/coronavirus 
- www.info-coronavirus.be 
- www.crisiscentrum.be   
- www.coronaviruscovid19.be  
1. https://www.apb.be/APB%20Documents/NL/All%20partners/CORONAVIRUS_DESINFECTIE

_ HANDEN_OPPERVLAKTEN_31_03_20.pdf    
2. https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-

Corona/Wetenschappelijk/Pages/zeep-zonder-zeep.aspx 
 

 

 


