
 

YoY corona protocol 
 
Wat een feest dat de kinderkampen dit jaar gewoon kunnen plaatsvinden! Een verzameling 
van kamp organisaties heeft hard gewerkt aan een algemeen kamp-protocol, welke 
ondertussen is goedgekeurd in de Tweede Kamer. In dit protocol staan globaal de 
voorwaarden uitgelijnd waarbinnen we kamp kunnen houden. In grote lijnen zal er niet veel 
veranderen voor de kinderen. Voor ons als leiding, en voor de ouders vergt het wel wat 
aanpassingen. We willen je vooral aanmoedigen om ook het volledige protocol te lezen (op 
https://wijgaanopzomerkamp.nl/) Maar dit document is een beknopte aanvulling om het 
protocol concreet te maken, specifiek toegespitst op YoY situaties. 
 
Het uitgangspunt bij al het onderstaande: probeer over het algemeen zoveel mogelijk buiten 
te doen, en zorg dat het binnen ook goed geventileerd blijft.  

https://wijgaanopzomerkamp.nl/
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De 1,5 meter 
Allereerst de anderhalve meter. Deze hoeft bij de kinderen onderling niet gehanteerd te 
worden. Ook als leiding hoeven wij geen afstand te houden tot de kinderen. In het protocol 
staat: leiding hoeft geen afstand te houden tot kinderen, maar beperk fysiek contact als dat 
mogelijk is. Dit sluit aan bij de richtlijnen van het basisonderwijs. Een kind troosten, 
meedoen met een spel of een aai over de bol geven is dus mogelijk. We hoeven hier dus 
niet heel krampachtig mee om te gaan, maar let er op dat als het niet hoeft, het misschien 
beter is om het te beperken! 
 
De 1,5 meter geldt wel voor de leiding onderling. Hierbij is er natuurlijk een uitzondering voor 
huisgenoten. Als je elkaar toevallig een keer kruist in de hal is er geen man overboord. 
Vooral bij de “stilstaande situaties” moet de anderhalve meter wel worden aangehouden. Ga 
dus ruim zitten bij de dagstart en teamvergadering, en ga ook niet direct naast elkaar zitten 
bij het eten, of in de dienst. 

De “bubbel” 
Je hebt het vast al gehoord; we gaan dit jaar op kamp in een bubbel! Deze bubbel heeft als 
idee dat als je met z’n allen gezond de bubbel ingaat, en je de hele week geen contact hebt 
met mensen buiten je bubbel, je ook weer gezond de bubbel uitgaat. Hiermee beperk je dus 
de risico’s. Belangrijk om te weten is dat je niet later bij de bubbel mag aansluiten, kinderen 
en leiding kunnen dus niet een dag later aankomen bijvoorbeeld. Hierbij is de 
voorbereidingsdag niet meegenomen. Houd er ook rekening mee als je de foto’s gaat 
afdrukken (probeer de foto’s bijvoorbeeld van te voren te bestellen bij de Hema) en probeer 
te voorkomen dat je tussendoor nog boodschappen moet doen. Op die manier beperk je de 
contacten met mensen buiten de bubbel. Meng tijdens de kampweek ook niet met de andere 
kampen op het terrein. Ook als je als leiding overlegt moet dit op anderhalve meter afstand. 
Broertjes of zusjes van het andere kamp mogen ook niet even op bezoek komen. 

Aankomst 
De aankomst wordt dit jaar een beetje ingewikkeld. Normaal gesproken vragen we of de 
ouders of ze nog even willen blijven om gezamenlijk te beginnen. Dit jaar is dit helaas niet 
mogelijk, en zullen er een aantal dingen anders zijn. De ouders krijgen een tijdslot om aan te 
komen, opgesplitst in een aantal groepen. We willen het ook niet té veel uitspreiden, dan 
gaat het lang duren om ruim 30 kinderen af te leveren. Om het afstand houden iets 
makkelijker te maken, vragen we de ouders om zoveel mogelijk alleen te komen.  
 
Met als uitzondering hun eigen zoon of dochter houden de ouders zoveel mogelijk afstand 
van alle andere kinderen. Vanwege de anderhalve meter hebben de ouders veel plek nodig. 
Probeer dus een duidelijke plek aan te wijzen waar de kinderen kunnen spelen en zet het 
spelmateriaal wat verderop richting het bos. Of spreek bijvoorbeeld af dat de ouders niet 
buiten een bepaald gebied komen, zodat de kinderen buiten dat gebied kunnen spelen. 



 

 
Als het regent betekent dit dat we nat worden, binnen wordt het erg ingewikkeld om de 
aankomst op een veilige manier te coördineren. 
 
De aankomst ziet er ongeveer als volgt uit: 

1) De ouders gaan eerst langs kampouder 1 (achter een tafel), deze kampouder heet 
hen welkom en bevraagt hen volgens de vragenlijst van het RIVM, en vraagt ook nog 
eens extra of dit helemaal klopt. Als kind en ouders gezond zijn, krijgt het kind zijn of 
haar naamkaartje, en gaat ofwel de meiden, ofwel de jongens gang in met één 
ouder. 

2) De gang is éénrichtingsverkeer; de ouder kan het kind even helpen met een bed 
uitkiezen en deze op te dekken, en loopt vervolgens weer via een andere uitgang 
naar buiten. Per slaapkamer is er op ieder moment maar 1 ouder binnen. Als 
kampouders zou je kunnen kijken of je de kinderen uit 1 kamer zoveel mogelijk kan 
verdelen over de beschikbare tijdsloten. Verder kunnen ouders hier zelf natuurlijk ook 
rekening mee houden. 

3) Als de ouders dit gedaan hebben, komen ze aan bij een plein; hier liggen/hangen 
een aantal gelamineerde a4tjes met de herinnering om afstand te houden (je zou ook 
1,5 meter plekken met pionnen kunnen aangeven op de grond), en kunnen ze 
eventueel nog met andere ouders of wat leiding spreken. Ook zal hier kampouder 2 
achter een tafel staan, waarmee eventuele bijzonderheden overlegd kunnen worden, 
en het medicijn contract en de medicijnen kunnen worden afgegeven (Zorg ervoor 
dat je de medicijnen gelijk netjes in een YoY-tasje met naam erop en/of in een krat 
uit de zon kan leggen). Probeer als kampouder dergelijke gesprekken zoveel 
mogelijk van te voren al telefonisch af te handelen, zodat het hier tot een minimum 
beperkt kan worden. 

4) Hierna zullen de ouders helaas vrij snel al weer naar huis moeten. We schenken wel 
even wat koffie en limonade in wegwerp bekertjes. Deze worden met minimaal 
contact ingeschonken door 1 of 2 leiding, die van te voren natuurlijk hun handen 
hebben gewassen. 
 

  



 

Lipke zijlstra: (kijk even op locatie hoe de indeling precies uitkomt en wat handig is) 
 

 
 
 
Houtduif:  (kijk even op locatie hoe de indeling precies uitkomt en wat handig is) 

 
 

  



 

Handen wassen 
Iedereen moet volgens de richtlijnen minstens 6 keer zijn handen wassen. Dit is natuurlijk 
vrij veel, dus goed om dat proces te stroomlijnen en er vaste momenten voor in te plannen. 
Besmetting via de handen gebeurt vooral als iemand aan zijn gezicht zit, vervolgens aan 
een voorwerp, wat daarna door iemand anders wordt aangeraakt, en die dan weer aan zijn 
gezicht zit. Vooral op momenten dat je gezamenlijk vaak dezelfde dingen aanraakt is het 
belangrijk om je handen goed te wassen. 
Daarom: Handen wassen voor én na het eten, dit omdat je dan met schone handen begint, 
en ook zodat de handen weer schoon zijn nadat je van alles hebt aangeraakt (en dus veel 
indirect “handcontact” hebt gehad). 
Denk verder zelf na wanneer het handig zou zijn om voor een bepaalde activiteit de handen 
te wassen. Ga je bijvoorbeeld een handpop workshop doen? Dan is het misschien wel zo 
fris als de handen schoon zijn! 
Handen wassen doen we met stromend water, als het goed is zijn er zowel in het Lipke 
Zijlstra als in de Houtduif genoeg wasbakken in de badkamers. Laat hier dus de jongens in 
de jongensgang en de meiden in de meidengang hun handen wassen. Als er leiding 
beschikbaar is, kan het handig zijn om even toezicht te houden of de kinderen hun handen 
genoeg inzepen. De handen worden afgedroogd met wegwerpdoekjes (niet met 
handdoeken!). 

Eten 
Vóór en na het eten wast iedereen zijn of haar handen.  
Tijdens het eten zit de leiding anderhalve meter uit elkaar. 

Drinkmomenten 
Zorg ervoor dat alle kinderen hun eigen beker gebruiken, schenk zelf van te voren de bekers 
in. Als er bijgevuld moet worden, pak dan niet de beker aan, maar laat het kind de beker op 
tafel zetten. Voor en na het drinken inschenken wast de leiding die inschenkt de handen. 

Snoepwinkel 
Bij de snoepwinkel wast de leiding die deze bemand van te voren de handen. Deze leiding 
doet het snoep in een zakje voor het kind, waarna het zakje wordt overhandigd. Let erop dat 
je in de snoepwinkel ook 1,5 meter uit elkaar staat wanneer deze door meerdere leiding 
wordt bemand. 

Bijbeltijd 
Bijbeltijd is net als anders. Mocht je een Bijbeltijd groepje met 2 leiding doen, dan houdt 
deze leiding natuurlijk anderhalve meter afstand tot elkaar. 



 

De dienst 
Ook dit jaar hebben we weer een super leuk programma voor de diensten. We gaan een 
toneelstuk opvoeren waarin we de kinderen iedere dag verder meenemen in een verhaal, en 
de leiding mag wat vertellen over het verhaal van Paulus. Hierin kunnen we de kinderen een 
hoop meegeven! 
De kinderen mogen dit jaar gewoon zingen. De leiding mag op het moment van schrijven 
nog niet mee zingen. (Al mogen koren per 1 juli weer oefenen). Meezingen met de mp3 is 
hier mogelijk een mooie uitkomst. 
Het zingen gaat mogelijk iets moeizamer dit jaar dus. Probeer dit jaar de kinderen extra te 
betrekken als je het bijbelverhaal vertelt: stel vragen, verzin een leuke quiz, of een klein 
spelletje voor tussendoor. Ook de schoonmaak typetjes of een kampjournaal kan een leuke 
afwisseling zijn. 
Het is ook niet erg als de dienst wat korter is dan andere jaren. Let erop dat de zaal goed 
geventileerd wordt tijdens de dienst! Alle deuren en ramen open! 

Spaarproject 
Voor het spaarproject komt normaal gesproken iemand langs om te vertellen. Dit is dit jaar 
vanwege de contactbubbel niet verstandig. Er zal iets ter vervanging worden geregeld, een 
filmpje, spel en/of een voorbereid verhaal. 

Bonte avond 
De bonte avond kan doorgaan, onder dezelfde voorwaarden als de diensten. Ook hier geldt 
weer: heel goed ventileren! Volgens het gezamenlijke kamp protocol moet de bonte avond 
buiten. Maar gezien we in verband met de apparatuur ook binnen de dienst houden, zou het 
gek zijn om de bonte avond opeens verplicht buiten te houden. In een klaslokaal zitten de 
kinderen immers ook binnen dicht bij elkaar. Mocht het je leuk lijken om toch een bonte 
avond buiten te proberen, dan is dit wel een heel goed jaar voor dat experiment! 

Zegenavond 
Voor de kinderen volgt de zegenavond dezelfde regels als voor een normale dienst. De 
zegen van de kampouders op leiding wordt dit jaar op 1,5 meter uitgereikt. We vragen altijd 
of we onze hand op het kind mogen leggen als we ze zegenen, dit mag dit jaar ook. 

Corvee 
Corvee gaat net als alle andere jaren, met 1 kleine toevoeging. Tijdens de corvee momenten 
gaat 1 leiding met een emmertje sop even alle contactoppervlakken af. Dit zijn vooral 
deurklinken en kranen. Dus 1x na het ontbijt, 1x na de lunch, en 1x na het avondeten. 



 

Sanitair 
Het sanitair wordt 3x per dag schoongemaakt door de paasheuvelgroep: ‘s ochtends, ‘s 
middags en ‘s avonds. Stem dit even af met de paasheuvelgroep, zodat wij zoveel mogelijk 
uit de gangen zijn als dit gebeurt, zodat de schoonmaker ook netjes op afstand zijn werk kan 
doen. 
Als leiding moet je apart sanitair gebruiken, dat niet door de kinderen wordt gebruikt. Dit 
wordt voor de eerste week gemarkeerd. 
YoY voorziet in hygiënische schoonmaakdoekjes, waarmee iedere leiding na gebruik van 
het sanitair even alle oppervlakken schoonmaakt. 

Bedtijd 
Alle slaapkamers moeten dit jaar goed geventileerd worden. Dus: ramen en deur open! De 
ouders worden hier op voorhand op gewezen, zodat de kinderen eventueel een wat 
warmere pyjama mee kunnen nemen, of bijvoorbeeld muggenspray. 
Wat de kinderen betreft is de bedtijd verder net als alle andere jaren. 
Voor de leiding ziet het er iets anders uit. De leiding moet van het gezamenlijk kamp protocol 
zo veel mogelijk individueel slapen. Als je samen een huishouden vormt mag je wel bij 
elkaar liggen. Zo niet, dan moet je in je eentje in een tent. Van de paasheuvelgroep mogen 
we zelf tentjes bij zetten. Een deel van de leiding zal hier waarschijnlijk gebruik van moeten 
maken. In een slaapzaal mag leiding eventueel gezamenlijk slapen mits er ruim anderhalve 
meter aangehouden kan worden, en de kamer voldoende geventileerd wordt. 
Leiding mag niet bij de kinderen op de kamer slapen! Dit zou sowieso in strijd zijn met het 
YoY-beleid, en is dit jaar al helemaal niet de bedoeling! Er moet natuurlijk wel minstens 2 
leiding op een slaapzaal in de jongensgang, en 2 in de meidengang liggen als 
aanspreekpunt in de nacht. 
Goed uitgeruste mensen worden een stuk minder snel ziek! Dus zeker als leiding, let erop 
dat je genoeg slaapt. Ook met een simpel griepje of griepverschijnselen moet je naar huis, 
en ook daarvoor ben je vatbaarder als je moe bent. 

Het ophalen van de kinderen 
Aan het einde van de week worden de kinderen weer opgehaald. Hiervoor hoeven de 
ouders het kampgebouw niet in; de kinderen kunnen buiten al klaar staan met hun tas. Ook 
hiervoor krijgen de ouders weer een tijdslot waarin ze mogen komen, maar dit hoeft weer 
niet té uitgespreid, anders duurt het erg lang. Ook nu is het weer wenselijk als er weer 
zoveel mogelijk per kind maar één ouder komt. 
Leg en hang weer een aantal gelamineerde a4tjes met de herinnering om afstand te houden 
op de plek van aankomst (je zou ook 1,5 meter plekken met pionnen kunnen aangeven op 
de grond). Ga als leiding een beetje verspreid over het afhaal-terrein staan. De ouders 
zullen het leuk vinden om even met je te kletsen en te peilen hoe het gegaan is, hier even 
kort over praten is natuurlijk helemaal prima, op afstand. 



 

Leg, als het weer dit toelaat, de tassen vast buiten. Zo kunnen die makkelijk worden 
meegenomen, en hoeft niemand weer naar binnen. 
Er is dus geen gezamenlijk afscheidsmoment, en ook foto’s laten zien of iets dergelijks is 
niet handig, want dit werkt in de hand dat ouders langer blijven hangen. De ouders zullen zo 
snel mogelijk een link naar een google foto’s album krijgen met alle foto’s (met een bericht 
erboven dat deze alleen voor eigen gebruik zijn en niet gedeeld mogen worden op social 
media). Vervolgens kan de gebruikelijke selectie op de website.  
 
Lipke zijlstra 

 
 
De houtduif 

 



 

Wat te doen bij klachten? 
Als een kind of leiding benauwdheidsklachten of koorts krijgt, gaat hij of zij zo snel mogelijk 
naar huis. Zet het kind met klachten apart, bedenk van te voren even waar een handige plek 
is. Heb je nog een lege slaapkamer? Of zet hem of haar even neer in de zaal van het Lipke 
Zijlstra als die niet in gebruik is. Hier kan het kind wachten totdat het wordt opgehaald. De 
leiding die het kind apart heeft gebracht, kan het kind nog wat verzorgen. Maar let erop dat 
het contact zoveel mogelijk beperkt blijft! Was je handen heel goed als je er weg blijft, en 
probeer zoveel mogelijk afstand te bewaren! 
 
Bel eerst even het bestuur van YoY: 0637352418. Vervolgens belt de kampouder met de 
ouders. De eventuele verzorging voor het kind wordt door 1 leiding gedaan. Deze leiding 
houdt zo veel mogelijk afstand. In het EHBO-pakket vind je dit jaar mondkapjes en 
handschoenen. Het gezamenlijk kamp protocol zegt dat minder dan 15 minuten contact 
geen kwaad kan. 
 
Als het kind weg is, wordt de plek waar hij of zij heeft gewacht goed schoongemaakt. 
De kampouder zal ook aan de ouders vragen om het kind zo snel mogelijk te laten testen. 
Ook als leiding dien je zo snel mogelijk een corona test te laten doen, mocht je klachten 
krijgen. Mocht er inderdaad corona worden vastgesteld, dan voert de GGD 
contactonderzoek uit, en zal de GGD eventueel contact opnemen over wat er verder moet 
gebeuren. 
Vanwege dit contact onderzoek is het belangrijk dat de overzichten van wie er op welke 
kamer slapen kloppen. Wisselen van slaapkamer mag wel, maar houd dit dan goed bij! 

Hooikoorts, chronisch verkouden en asthma. 
Dit jaar letten we natuurlijk extra goed op de gezondheid van de kinderen. Het is daarom fijn 
als de leiding weet dat een kind hooikoorts of andere luchtwegklachten heeft. Deze zijn 
natuurlijk geen reden om het kind naar huis te sturen. De kampouders zullen hier extra naar 
informeren voor aanvang van het kamp. 

Bidden & vertrouwen 
Natuurlijk mogen we tijdens een YoY week ook vertrouwen op de zegen van de Heer! Deze 
ervaren we ieder jaar weer, en we mogen weten dat de week door veel gebeden wordt 
gedragen. Dit neemt natuurlijk niet weg dat we ook gezegend zijn met ons gezond verstand. 
Laten we daarom dit protocol zo goed mogelijk in acht nemen. Dit zal op zijn tijd wat 
beperkend aanvoelen, maar laten we ons dan juist richten op de vrijheid die God ons geeft! 
Zo kunnen we zonder zorgen, zorg dragen voor de kinderen onder onze hoede en onze 
medeleiding, en ook dit jaar weer mooie, gezonde en gezegende kampen draaien!  



 

Gezondheidschecklist 
Bij aankomst op het kamp wordt een gezondheidscheck gedaan. Wanneer één van de 
vragen met JA wordt beantwoord, mag de begeleider of deelnemer niet deelnemen aan het 
kamp. Bij de check worden de controlevragen van het RIVM gesteld: 
 
1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende 
(milde) klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 
benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak? 
 
2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of 
benauwdheidsklachten? 
 
3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is 
dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld? 
 
4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een 
laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze 
huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had? 
 
5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het 
nieuwe coronavirus is vastgesteld? 
 
Ga bij de gezondheidscheck daarnaast na of deelnemers de maatregelen begrijpen en of 
ouders dit met hun kind hebben doorgenomen. 


