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1. Algemene richtlijnen corona op kamp 
Op kamp gaan zal er deze zomer iets anders uitzien. Wegens de corona-uitbraak zijn er maatregelen 

genomen die ons allen treffen. Voor de zomerkampen zijn er speciale plannen opgesteld met 

bindende regels en met aanbevelingen over hoe die regels toe te passen op kamp. 

Voor de algemene organisatie van een kamp werd er een protocol (‘jeugdwerkregels’) en een 

draaiboek (‘zomerplan’) opgesteld. Voor kookploegen maakten we dit draaiboek, vertrekkende 

vanuit het protocol, draaiboeken, de richtlijnen voor horeca en andere relevante bronnen. 

Ter voorbereiding van je taak als kok op kamp neem je dus best dit draaiboek door. Ga vooraf zeker 

in gesprek (digitaal of vanop afstand) met de groepsleiding of de kampverantwoordelijke. Vraag na 

welke maatregelen al getroffen worden door de leiding om het kamp coronaproof te maken. Is er al 

een plan voor het verloop van de eetmomenten? Wie is de vaste aanspreekpersoon voor de 

kookploeg? Welke ruimte krijgt de kookploeg? Welke afspraken zijn er gemaakt met de eigenaar of 

uitbater van de kampplaats? Hoeveel bubbels denken ze te moeten maken? … 

Zo ben je als kookploeg van de reeds gemaakte afspraken op de hoogte en kan je eigen plannen 

opstellen conform de algemene richtlijnen en die afspraken. 

Eén principe blijft ongetwijfeld overeind: kampkost wordt duizend keer meer gesmaakt na al dat 

ravotten! Dus als kookploeg zijn jullie nog steeds onmisbaar op een kamp en we vertrouwen erop dat 

jullie -op een veilige manier- die hongerige maagjes goed kunnen vullen!  

 

2. De kookploeg 
Wie mag mee? 

Er zijn een aantal deelnamevoorwaarden voor de deelnemers van een zomerkamp, dus ook voor de 

kookploeg (en eventuele kinderen van de kookploeg): 

▪ Wie ziek is, kan niet mee op kamp. 

▪ Wie COVID-19 heeft gehad, moet minimaal 7 dagen na diagnose rekenen alvorens terug deel 

te kunnen nemen aan het kamp EN bij terugkeer ook reeds 3 dagen symptoomvrij zijn. 

▪ Wie ziek was (geen COVID-19) voor het kamp moet in de 3 dagen voorafgaand aan deelname 

symptoomvrij zijn. 

▪ Behoort een kok tot een risicogroep m.b.t. COVID-19? Dan mag die mee op kamp als hij/zij 

toestemming heeft van de huisarts of als de ziekte onder controle is door medicatie. Bij 

minderjarigen (bijvoorbeeld een kind van iemand van de kookploeg) moet een ouder of een 

voogd ook toestemming geven. 

▪ Wie een persoon met een COVID-19-besmetting binnen de eigen gezinsbubbel/primaire 

bubbel heeft (kind, partner, ouder...) moet getest worden en moet de termijn voor 

thuisisolatie respecteren vanaf het laatste contact met de coronapatiënt en kan dus niet 

verder deelnemen aan het kamp. 

 

 

 

 

 



De bubbel met de kookploeg 

Een tweede ingrijpende maatregel is dat kampen in bubbels van maximum 50 deelnemers 

georganiseerd moeten worden. Op één kamp zijn meerdere bubbels toegelaten (tenzij de plaatselijke 

overheid strengere regels toepast). 

Bubbels què? 

▪ Contactbubbels (ook gewoon ‘bubbels’ genoemd) zijn groepen van maximum 50 personen die 

een vaste samenstelling hebben gedurende het hele kamp (inclusief voor- en nakamp). 

▪ Binnen een bubbel is contact mogelijk, zonder social distancing of mondmaskers. 

▪ Een kamp kan uit meerdere bubbels bestaan. Tussen bubbels wordt fysiek contact vermeden. 

▪ Ook fysiek contact met externen (buiten de bubbel) moet zoveel mogelijk vermeden worden. 

 

Welke bubbel als kookploeg? 

Ook als koks moet je in een bubbel meegeteld worden. Er zijn verschillende manieren om als 

kookploeg opgenomen te worden in het bubbelsysteem. Pols daarvoor zeker bij de leidingsgroep, zij 

hebben hier mogelijks al over nagedacht. De volgende opties zijn mogelijk: 

▪ De kookploeg vormt een eigen bubbel. Dan moeten zij zich als externen zien t.a.v. de andere 

bubbels waarin leden en leiding zitten. 

▪ We raden dit systeem aan om verschillende redenen: de koks komen vermoedelijk het vaakst 

in contact met externen (leveranciers, winkel…) en hebben een scharnierfunctie tussen 

verschillende bubbels (onder andere door eten te voorzien voor alle bubbels). Bovendien 

behoren er mogelijks leden van de kookploeg tot een risicogroep. 

▪ De kookploeg maakt volledig deel uit van één van de bubbels waar ook deelnemers toe 

behoren. 

▪ De kookploeg kan dus nauwer contact hebben met deelnemers binnen die bubbel. Dat zorgt 

ervoor dat kinderen van de kookploeg bijvoorbeeld kunnen meespelen met de leden van die 

bubbel of dat je als kookouder troost kan bieden aan die leden op moeilijke momenten. 

▪ De kookploeg splitst zich op per bubbel. Hou er rekening mee dat de kookploeg dan niet 

gelijktijdig kan werken in dezelfde keuken, wat het complex maakt. Als er meerdere keukens 

aanwezig zijn of er wordt gekookt in afzonderlijke tenten, is dat mogelijk.  

 

Aandachtpunten voor kookouders met kinderen 

Kunnen koks hun kinderen, die geen leden zijn, meenemen? 

Ja, maar die kinderen reken je dan best mee in de koksbubbel. Zorg ervoor dat de leden afstand 

bewaren tot deze kinderen. Uiteraard moeten ook voor deze kinderen de deelname-afspraken onder 

“2a. Wie mag mee?” gevolgd worden.  

Wat met kookouders waarvan hun kinderen op kamp mee zijn als lid? Mogen zij contact hebben? 

De kookploeg vormt best een bubbel op zich. Als kinderen van koks mee zijn op kamp, behoren die 

tot een andere bubbel en gelden dezelfde maatregelen als bij externen/andere bubbels. Vanop 

afstand kan dus gezwaaid worden, maar er mag geen nauwer contact zijn. 

 

 

 

 



3. Hygiënische maatregelen 
Drie checks zijn cruciaal: 

▪ We wassen onze handen grondig en regelmatig. 

▪ We respecteren een afstand van anderhalve meter tegenover externen, ook tegenover 

personen van andere bubbels. 

▪ We dragen een mondmasker wanneer dat nodig is (onder andere wanneer de afstand van 

anderhalve meter niet gegarandeerd kan worden). 

Verder zijn er richtlijnen opgesteld zowel voor persoonlijke hygiëne als hygiëne van materiaal en 

infrastructuur. We focussen in dit draaiboek op de richtlijnen die toegespitst zijn op de kookploeg. 

We zullen vaak onderscheid maken tussen reinigen en ontsmetten van oppervlakken en materiaal: 

▪ Reinigen is steeds met ontvettende zeep en/of allesreiniger. 

▪ Ontsmetten gebeurt met alcoholspray of een oplossing met bleekwater. Je kan voor bepaalde 

oppervlaktes werken met verneveling (spray), maar dan laat je het minstens 5 minuten 

inwerken. 

Persoonlijke hygiëne 

Algemene hygiëne 

Een goede kok is een propere kok! Was dus regelmatig je handen. Kook niet in smerige kleren. Lange 

haren doe je beter in een staart, leg juwelen misschien even aan de kant en bedek wondjes met een 

pleister. Zorg ervoor dat een pleister niet huidkleurig is. Een opvallende kleur pleister zorgt er 

namelijk voor dat je die meteen ziet in je eten, moest die loskomen. 

Voor een zieke kok is het simpel: gedaan met koken. Dan treedt het stappenplan bij ziekte in 

werking. Meld dat meteen aan de EHBO-verantwoordelijke van de leiding. 

 

Handhygiëne  

Extra aandacht tijdens deze kampperiode gaat naar een goede handhygiëne. Als kok was je minstens 

je handen: 

▪ bij aanvang van het koken, 

▪ voor en na elke pauze, 

▪ na ieder toiletbezoek, 

▪ na het hoesten, niezen, snuiten van de neus…, 

▪ na het aanraken van mogelijks besmet of niet-ontsmet materiaal, 

▪ na het aanraken van rauwe producten van dierlijke oorsprong, 

▪ als ze vuil zijn. 

Op de website van WHO vind je deze instructies om correct je handen te wassen (duurtijd: 40-60 

seconden). Elke KSA-groep kreeg ook enkele affiches met deze instructies mee via de kampmap.  



 

Maatregelen in de keuken(tent) 

Hygiëne in de keuken is altijd belangrijk, nu des te meer! Er zijn enkele extra aandachtspunten voor 

het koken tijdens deze kampperiode. 

Tijdens het koken 

Zoals reeds gezegd moet je regelmatig de handen wassen. Raak tijdens het koken zeker je gezicht 

niet met de handen aan! Betrap je jezelf erop je gezicht aangeraakt te hebben, was dan eerst je 

handen voor je verder gaat met het koken. 

Een mondmasker dragen is verplicht bij: 

▪ het klaarmaken van koude bereidingen of bij eten dat daarna niet verhit wordt (bv. fruitsalade, 

pastasalade, charcuterie voor op de boterham openen…), 

▪ intensief koken (boven de potten of braadsledes hangen). 

Bij het snijden van ingrediënten die daarna verhit worden (koken, bakken, frituren…) is een 

mondmasker dragen niet verplicht, al wordt het wel sterk aangeraden. 

Handschoenen dragen is niet verplicht. Er kan een vals gevoel optreden dat je hygiënischer te werk 

gaat met handschoenen, maar je zal misschien nonchalanter omspringen met hygiëne en minder je 

handen wassen. Ook met handschoenen mag je bijvoorbeeld je gezicht niet aanraken of besmet 

materiaal aanraken en daarna verdergaan met koken. 

Als leden wensen mee te helpen bij het koken dan kan je hen laten werken met ingrediënten die nog 

verhit moeten worden, zoals aardappelen schillen of groenten snijden. Uiteraard moeten zij ook voor 

en na het helpen hun handen grondig wassen! 

 



Materiaal in de keuken 

Het materiaal dat gebruikt wordt in de keuken moet in de koksbubbel blijven. Op kamp gebeurt het 

wel eens dat leiding materiaal zoals een pollepel komt ontlenen om te gebruiken tijdens een spel. 

Dat is deze zomer uit den boze, tenzij het tussen het gebruik grondig gereinigd wordt. 

Contactoppervlakken (klinken, schakelaars, handgrepen van lades en kasten, materiaal dat vastgehouden 

wordt zoals mixers, potten…, buffettafel, het aanrecht, de werktafel en het kookfornuis, evt opdienkarren…) 

moeten regelmatig gereinigd worden. Zowel tijdens het kamp als aan het einde ervan wordt extra 

tijd besteed aan het ontsmetten van die oppervlakken, zodat nieuwe bubbels kunnen ‘starten’. Hou 

daarbij steeds in het oog: “beter een goede schoonmaak dan een slechte ontsmetting”. 

Tip: Voorzie een globaal plan dat duidelijk vastlegt wie wat schoonmaakt, met welke frequentie en 

met welke producten, niet alleen voor de keuken maar voor alle ruimtes en materialen. 

 

Reiniging van de keuken(tent): overzicht 

Tijdens het kamp Voor en na het kamp, of bij een bubbelwissel 

Meermaals per dag verluchten Grondig laten verluchten 

Dagelijks reinigen van contactoppervlakken. 
Regelmatig ontsmetten is ook wenselijk 

Ontsmetten van alle contactoppervlakken 

Dagelijks reinigen of ontsmetten van alle 
toestellen en oppervlaktes 

Reinigen van vloeren en ontsmetten van 
oppervlaktes, toestellen … 

Dagelijks vuilnis verwijderen Grondig reinigen van alle eetgerief, kookpotten 
en -pannen, toestellen, werkoppervlakken… 

Dagelijks vloeren reinigen  

Potten, pannen en kookgerief mogen niet 
gewisseld worden tussen bubbels, tenzij het 
telkens gereinigd wordt aan minimum 60°C.  
Die reiniging gebeurt bij voorkeur machinaal. 
Met de hand kan ook: reinigen met heet water, 
detergent en proper spoelwater. 

 

Keukenhanddoeken kunnen gebruikt worden 
als het materiaal correct gereinigd wordt én als 
ze na elk gebruik vervangen en gewassen 
worden, ook aan minimum 60°C. (zie verder) 

 

 

Verluchten 

Door de keuken(tent) en aangrenzende ruimtes voldoende te ventileren verdun je de binnenlucht 

met verse buitenlucht en verminder je zo het aantal virusdeeltjes. Zorg dus voor maximale 

luchtverversing in de gebruikte ruimtes door het debiet van de mechanische ventilatie (indien 

aanwezig) te verhogen en/of door de ramen meer te openen. 

 

Keukenhanddoeken wassen 

Op een kampterrein is de luxe van een wasmachine wellicht niet aanwezig. Keukenhanddoeken kan 

je op onderstaande manier grondig wassen. 

Waarschuwing vooraf: Wees voorzichtig bij het dompelen van de handdoeken in heet water. Niet 

alleen zal de pot erg heet zijn, maar de stoom kan ook op je gezicht slaan en brandwonden 

veroorzaken. Giet het water heel langzaam af om de stoom van je gezicht te houden, en draag 

pannenlappen bij het afgieten van het water. 



▪ Vul een grote pot met water. Zorg ervoor dat er genoeg water in de pot zit om de handdoeken 

volledig onder te dompelen. 

▪ Zet de pot op het vuur en verwarm het water tot minstens 60°C. 

▪ Voeg wasmiddel toe. Een gemiddelde emmer van 20 liter heeft ongeveer een eetlepel (15 ml) 

wasmiddel nodig, maar kijk voor de zekerheid op de instructies van het wasmiddel. Zijn de 

handdoeken erg vuil, voeg dan iets meer toe. 

▪ Plaats handdoeken in het water. Gebruik een tang met een lange steel om de handdoeken 

voorzichtig in het water te duwen zodat ze volledig onder water komen te staan. 

▪ Laat de handdoeken al sudderend weken, afhankelijk van de vervuiling en de hoeveelheid 

wasgoed. Modderige, of een grote hoeveelheid, handdoeken moeten zeker 40-60 minuten 

weken, terwijl een minder vuile lading in een paar minuten klaar is. 

▪ Draai het vuur na het weken uit. Haal de handdoeken met een tang uit het water, of laat het 

hete water en de handdoeken uit de pot voorzichtig in een gootsteen lopen. Let daarbij goed 

op dat je de stoom ontwijkt want die is heet! 

▪ Laat de handdoeken volledig afkoelen in de gootsteen, tot je ze vast kan pakken met je handen 

om ze uit te wringen. Wring elke handdoek in beide richtingen uit, terwijl je probeert er zoveel 

mogelijk water uit te persen. 

▪ Spoel de handdoeken uit onder schoon, koud water en laat ze er 5 minuten in weken. Spoel, 

wring en roer de handdoeken tot ze schoon zijn. Herhaal het proces. Wanneer de handdoeken 

klaar zijn, moet het water vrij zijn van vuil en zeepresten. Als je zeepresten op de handdoeken 

laat, zullen ze stijf worden en slecht water opnemen 

▪ Wring de handdoeken zo goed mogelijk uit. Wanneer de handdoeken schoon en helemaal vrij 

zijn van zeepresten, draai ze dan door de wringer of gebruik je handen. Doe dat een aantal 

keren om zoveel water te verwijderen als mogelijk is. 

▪ Hang de handdoeken op om te drogen.  

 

Maatregelen in de eetzaal/eettent 

De te nemen maatregelen in de eetzaal of eettent zijn afhankelijk van hoe de kookploeg is 

opgenomen in het bubbelsysteem. 

Op kamp is er maar één bubbel, want er zijn in totaal maximum 50 deelnemers op kamp. 

De kookploeg zit gewoon in dezelfde bubbel als alle leiding en alle leden. De zaal of tent moet dus 

niet opgedeeld worden. 

Op kamp zijn er twee bubbels: eentje met leden en leiding en eentje met de kookploeg.  

Je moet rekening houden met extra richtlijnen (zie verder) wanneer je in contact komt met de 

andere bubbel, bijvoorbeeld tijdens het opdienen, het afwassen… 

Op kamp zijn er meerdere bubbels met leden en leiding en een aparte bubbel met de kookploeg. 

Je moet rekening houden met extra richtlijnen (zie verder) tijdens het opdienen, het afwassen, het 

opdelen van de eetruimte, het eventueel eten in shiften… 
 

Veilig opdienen 

Zit je kookploeg in een aparte bubbel, dan moeten er maatregelen getroffen worden bij het 

opscheppen of opdienen van het eten. Bespreek met de leiding welk systeem jullie geschikt vinden, 

maar hou rekening met volgende punten: 

▪ Schept de kookploeg op, dan moet je de drie checks naleven: handen wassen, afstand 

bewaren, mondmasker dragen. 

▪ Moeten de leden aanschuiven, dan zorg je voor een systeem waarbij de leden gemakkelijk 

afstand van jou en het eten kunnen bewaren (de ervaring leert dat hongerige kinderen 



namelijk heel erg enthousiast zijn en daardoor dichtbij komen). Je kan daar creatief in zijn: 

afbakeningslint, een sluissysteem… Uiteraard is het niet toegelaten om meerdere bubbels 

tegelijk aan te laten schuiven (zie verder). 

▪ Heb je voldoende keukenmateriaal, dan kan je misschien potten en opschepmateriaal per 

bubbel voorzien. Je kan vragen aan de leiding van de bubbel om op te scheppen. Dat kan ook 

aan tafel. 

▪ Heb je niet voldoende keukenmateriaal, dan moet het gebruikte materiaal gereinigd worden 

voor het door een andere bubbel gebruikt mag worden. 
 

De maaltijd organiseren 

Zorg ervoor dat de deelnemers van verschillende bubbels geen enkele kans krijgen om zich met 

elkaar te vermengen. Eten met meerdere bubbels op hetzelfde moment in dezelfde eetzaal of 

eettent kan, maar op voorwaarde dat: 

▪ de eetruimte groot genoeg is om de bubbels plaats te geven met 2 meter ertussen, 

▪ de bubbels gecoördineerd aanschuiven. 

Stel dat er maar één bubbel in de eetzaal of eettent kan, zal je met verschillende tijdsblokken moeten 

werken om iedere bubbel te laten eten. Houd er rekening mee dat tussen de tijdsblokken of shiften 

contactoppervlakken moeten ontsmet worden: tafels, stoelen, klinken… 

Heb je meerdere eetruimtes? Dan kan je een timing afspreken: welke bubbel eet in welke ruimte, 

welke bubbel komt eerst aanschuiven of wordt eerst bediend… . Vermijd contact tussen bubbels 

onderling door goede afspraken te maken (ook bv binnenkomen via de gang). 

 

Reinigen van de eetruimte 

Tijdens het kamp Voor en na bubbel 

Dagelijks (meermaals) verluchten Grondig laten verluchten 

Dagelijks reinigen contactpunten Ontsmetten van alle contactpunten 

Dagelijks vuilniszakjes verwijderen Grondig reinigen: stof verwijderen, vloeren 
reinigen.. 

Regelmatig vloeren reinigen 
 

 

Contactoppervlakken: klinken, schakelaars, tafels, stoelen, zitbanken, kranen en wastafels, vuilnisbakken zonder 

voetpedaal, leuningen. 

 

Wat met de afwas? 

▪ Afwassen in een afwasbak binnen de bubbel kan. 

▪ Eetgerief mag niet over bubbels heen gebruikt worden. Als dat toch gebeurt en/of aan het 

einde van een kamp en/of voor de wissel naar een nieuwe bubbel wordt alles ofwel grondig 

gereinigd (bij voorkeur machinaal, maar kan ook perfect door te wassen met heet water, 

afwasmiddel en proper spoelwater), ofwel drie dagen niet gebruikt. 

▪ Keukenhanddoeken mogen enkel gebruikt worden per bubbel en als ze na elk gebruik 

gewassen worden. Leden mogen hun handdoeken niet wegstoppen en bij de volgende afwas 

weer boven halen. Spreek af met de leiding om de handdoeken van de leden aan het begin van 

het kamp te verzamelen of om zelf voldoende handdoeken te voorzien. Zo kan je als kookploeg 

controle houden op het gebruik van de keukenhanddoeken. 

 



Afwas keukenmateriaal door kookploeg 

Binnen één bubbel Tussen bubbels 

Kookmateriaal mag gewoon afgewassen 
worden. 

Voldoende reinigen van materiaal: potten, 
pannen, kookgerei. 

 Bij voorkeur machinaal. Maar ook mogelijk met 
hand: reinigen met heet water, afwasmiddel en 
proper spoelwater.  
Indien er geen mogelijkheid is tot heet water 
kan afwassen met voldoende wissel naar proper 
water, maar heet water gaat voor. 

 3 dagen laten staan na ‘gewone’ afwas volstaat 
ook als materiaal gewisseld moet worden 
tussen bubbels. 

 Afdrogen met keukenhanddoek kan als het 
water voldoende ververst wordt tijdens afwas 
en na elke afwas gewassen wordt (60°C). 

 

Afwas eetgerief door leden 

Binnen één bubbel Tussen bubbels 

Gewone afwas al dan niet in gezamenlijke 
bassins.  

Eetgerief wordt gebruikt door verschillende 
bubbels door elkaar dan MOET het telkens na 
gebruik door 1 bubbel gereinigd worden. 

Afdrogen met keukenhanddoek kan als het 
water voldoende ververst wordt tijdens afwas 
en na elke afwas gewassen wordt (60°C). 

Bij voorkeur machinaal. Maar ook mogelijk met 
hand: reinigen met heet water, detergent en 
proper spoelwater. Geen heet water mogelijk 
kan afwassen met voldoende wissel naar proper 
water, maar heet water gaat voor. 

 3 dagen laten staat tussen bubbels na ‘gewone’ 
afwas volstaat ook. 

 Afdrogen met keukenhanddoek kan als het 
water voldoende ververst wordt tijdens afwas 
en na elke afwas gewassen wordt (60°C). 

 

Producten en materiaal voor reiniging en ontsmetting 

Zoals reeds gezegd maken we een onderscheid tussen reinigen en ontsmetten: 

▪ Reinigen is steeds met ontvettende zeep en/of allesreiniger. 

▪ Ontsmetten met alcohol of javeloplossing (niet voor eet- en kookgerief). 

Je hebt bepaalde producten nodig om op de juiste manier te kunnen poetsen en reinigen van 

keukens, eetruimtes, kookmateriaal … en daarnaast ook de juiste materialen om aan de slag te gaan. 

Spreek ook hier opnieuw goed af wie in welke producten en materialen voor de kookploeg voorziet: 

de leiding, de eigenaar van het gebouw of jullie als kookploeg? 

 

Producten 

▪ Ontvettende zeep of allesreiniger is goed voor dagelijkse en tussentijdse reiniging van 

materiaal en contactoppervlakken binnen de bubbels. 

▪ Ontsmettende middelen zoals poetsmiddel met alcoholoplossing (min. 70%) of javeloplossing 

(verhouding 10 à 40 ml/liter water) gebruik je wanneer materiaal van bubbel naar bubbel gaat, 



bij contactoppervlakken van verschillende bubbels en bij ‘grondig’ poetsen tussen twee 

bubbels in (bv. begin en einde kamp, met wisselende groepen …) 

▪ Allesreiniger volstaat voor vloeren. 

▪ Handzeep geniet de voorkeur bij het wassen met zeep en (stromend of regelmatig ververst) 

water. 

▪ Handontsmettingsgel wordt enkel gebruikt wanneer geen water en zeep voor handen is. 

▪ Ontvettende zeep of detergent voor afwas volstaat voor dagelijkse reiniging van potten, 

pannen, borden, bestek…  

 

Materiaal 

▪ Voldoende rollen papieren (hand)doeken op de plaatsen waar deelnemers hun handen 

kunnen wassen. 

▪ Papieren zakdoekjes. 

▪ Voldoende doekjes om contactoppervlakken te poetsen. 

o Deze vervang of was je (op min. 60°C) na elk gebruik. 

o Voorzie deze doekjes best per bubbel. 

o Tip: Je kan kiezen om de universele kleurcode aan te houden bij het gebruik, maak 

dat dan ook voor iedereen duidelijk.  

Rood: sanitaire reiniger – blauw: allesreiniger – groen: vloerreiniger – geel: 

desinfectie. 

▪ Voldoende keukenhanddoeken voor de kookploeg.  

Handdoeken worden afgeraden bij de deelnemers, maar de kookploeg kan daar best wel op 

voorzien zijn. Vervang de handdoeken na elk gebruik en was ze op minstens 60°C voor ze 

opnieuw te gebruiken. 

▪ Voldoende dweilen. Voorzie dweilen apart voor de koksbubbel. Vervang ze na gebruik en was 

ze op minstens 60°C voor ze opnieuw te gebruiken. 

 

Andere aandachtspunten 

Wat met restjes? 

Overschotten (bijvoorbeeld enkele schelletjes kaas die op tafel hebben gelegen) moeten bewaard 

worden per bubbel. Wees dus zuinig bij het opscheppen of klaarzetten op tafel.  

Tip: Voorzie een apart koelvak per bubbel om het overzicht te bewaren. 

 

Wat met afval? 

Zorg voor afgesloten vuilnisbakken. 

Druk vuilniszakken niet samen wanneer je ze uit hun bakken haalt, raak de inhoud niet aan. Knoop ze 

gewoon dicht en breng ze weg. 

 

Wat met leden en leiding in de keuken(tent)? 

In geen geval mogen personen die niet tot de kookploeg behoren, zoals leden, leiding of leveranciers 

de keuken(tent) of de voorraadkamers/-tenten betreden. Spreek met de leiding goed af wanneer ze 

iets van voedsel of van keukenmateriaal nodig hebben. 

 

Wat met gedeelde voedingswaren? 

Deel geen boterpotjes, chocopotten, ketchupflessen… uit over verschillende bubbels. Voorzie een 

voorraad per bubbel. Bedenk daarvoor dus ook een label- en/of opbergsysteem.  



 

4. Contact en tracing 
Aanspreekpunten en contactpersonen 

Aangezien kampen in bubbels georganiseerd worden en fysiek contact met externen zoveel mogelijk 

gemeden moet worden, zijn er afspraken nodig om contact mogelijk te maken. 

Maak binnen de kookploeg een taakverdeling op: 

▪ Wie is aanspreekpersoon voor de leiding? 

▪ Wie doet de inkopen? 

▪ Wie is aanspreekpunt voor derden, bv. de kampuitbater, leveranciers…? 

▪ Stel eventueel een EHBO-verantwoordelijke binnen de kookploeg aan. 

Pols bij de leiding: 

▪ Wie van hen aanspreekpersoon voor de kookploeg is 

▪ Wie van hen EHBO-verantwoordelijke is. 

▪ Hoe het contact met de kampuitbater verloopt. 

Logboek en tracing 

Een laatste belangrijke maatregel is één van administratieve aard, maar wel van cruciaal belang! Op 

kamp moet een contactlogboek bijgehouden worden. Per bubbel moet bijgehouden worden wie er 

in de bubbel zit, welke contacten met externen waren, of er zieken waren… 

Ook de kookploeg moet een logboek invullen en bijhouden tot 1 maand na het kamp. 

Je kan het sjabloon van het logboek downloaden via www.ksa.be/corona-bijlagen. Zoals je kan zien, 

kan je daar eveneens een aantal andere relevante documenten terugvinden. 

 

 

 

 

 

 

Als kookploeg krijg je veel op je bord, maar we hopen dat je met dit draaiboek iets meer vat krijgt 

op de situatie. Mocht je nog meer info wensen, dan kan je de websites in de bronnenlijst 

raadplegen. Veel succes met het koken en vergeet niet te genieten van het (unieke) zomerkamp! 

  

https://www.ksa.be/corona-bijlagen


Met dank aan: 

▪ Floris Baele 

▪ Elien Vandensteen 

▪ Ruth Busschaert 

▪ An Van Lancker 

▪ Niels Coeleman 

 

Bronnen: 

▪ Richtlijnen reinigen infrastructuur en materiaal – De Ambrassade – 

https://ambrassade.be/files/attachments/.3016/richtlijnen_reinigen_infrastructuur_en_mater

iaal.pdf?fbclid=IwAR3kFtzfBESpwugmxVXh5Uj2RujT3aD3nGyueTsHjOBu9LWL0fNer380w5s  

 

▪ Draaiboek effectief & efficiënt schoonmaken & desinfecteren – CJT –  

https://cjt.be/_library/_files/ondersteuning/Documenten/Draaiboek_schoonmaak(1).pdf?fbcli

d=IwAR2M9MHzNw5F_AeoSV-aD5NoDo9BV-2yI79U4OrQGRbc0-q4YZ2PejZw_yw  

 

▪ Zomerplan jeugdbewegingen – De Ambrassade – 

https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/zomerplannen/jeugdbewegingen 

 

▪ PPT Webinar corona – KSA – https://www.ksa.be/sites/default/files/2020-

05/Corona_Webinar_groepen_1.pdf (dia 23) 

 

▪ Jeugdwerkregels – De Ambrassade –  

https://ambrassade.be/files/attachments/.3033/COM_20200515_jeugdwerkregels_zomer_20

20_DEF.pdf 

 

▪ https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/pictogrammen  

 

▪ Richtlijnen eetgelegenheden en/of zalen – Horeca Vlaanderen – 

https://heropstarthoreca.be/eetgelegenheden-en-of-zalen/ 

 

▪ Gids voor een veilige heropstart van de horeca – FOD Economie, K.M.O., Middenstand en 

Energie – https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/coronavirus-

gids-opening-horeca.pdf 

 

▪ FAVV – http://www.afsca.be/professionelen/publicaties/mededelingen/covid19/begeleiding/ 

 

https://ambrassade.be/files/attachments/.3016/richtlijnen_reinigen_infrastructuur_en_materiaal.pdf?fbclid=IwAR3kFtzfBESpwugmxVXh5Uj2RujT3aD3nGyueTsHjOBu9LWL0fNer380w5s
https://ambrassade.be/files/attachments/.3016/richtlijnen_reinigen_infrastructuur_en_materiaal.pdf?fbclid=IwAR3kFtzfBESpwugmxVXh5Uj2RujT3aD3nGyueTsHjOBu9LWL0fNer380w5s
https://cjt.be/_library/_files/ondersteuning/Documenten/Draaiboek_schoonmaak(1).pdf?fbclid=IwAR2M9MHzNw5F_AeoSV-aD5NoDo9BV-2yI79U4OrQGRbc0-q4YZ2PejZw_yw
https://cjt.be/_library/_files/ondersteuning/Documenten/Draaiboek_schoonmaak(1).pdf?fbclid=IwAR2M9MHzNw5F_AeoSV-aD5NoDo9BV-2yI79U4OrQGRbc0-q4YZ2PejZw_yw
https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/zomerplannen/jeugdbewegingen
https://www.ksa.be/sites/default/files/2020-05/Corona_Webinar_groepen_1.pdf
https://www.ksa.be/sites/default/files/2020-05/Corona_Webinar_groepen_1.pdf
https://ambrassade.be/files/attachments/.3033/COM_20200515_jeugdwerkregels_zomer_2020_DEF.pdf
https://ambrassade.be/files/attachments/.3033/COM_20200515_jeugdwerkregels_zomer_2020_DEF.pdf
https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/pictogrammen
https://heropstarthoreca.be/eetgelegenheden-en-of-zalen/
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/coronavirus-gids-opening-horeca.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/coronavirus-gids-opening-horeca.pdf
http://www.afsca.be/professionelen/publicaties/mededelingen/covid19/begeleiding/

