
 

Corona-richtlijnen en informatie 

voor deelnemers 2021 

De volgende richtlijnen en informatie is een aanvulling op de normale deelnemersvoorwaarden voor 

de Pooltochten in verband met de corona-epidemie. Deze richtlijnen zijn opgesteld aan de hand van 

de RIVM- en Scouting Nederland richtlijnen. 

1. Bubbel  

De Pooltochten vinden plaats in een bubbel met daarbinnen mini-bubbels per hike. Hiervoor gelden de 

volgende regels: 

● Deelnemers blijven in hun mini-bubbel bij hun eigen hike en vermengen zich niet met een andere 

hike. De Pooltochten worden zo ingericht dat tijdens de gezamenlijke activiteiten (opening, 

sluiting, kampvuur) zoveel als mogelijk afstand tussen de hikes bewaard wordt. 

● Deelnemers blijven tijdens de Pooltochten in de bubbel, dat betekent op hun eigen terrein en 

volgen de route die ze ontvangen. Het is niet toegestaan om onderweg bezoekjes te brengen aan 

drukbezochte locaties, restaurants, snackbars en winkels. 

● Leiding houdt 1,5 meter afstand tot deelnemers, verzocht wordt om hier als deelnemer rekening 

mee te houden.  

● Deelnemers van dezelfde hike hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 

● Er zijn geen bezoekers welkom in de “bubbel”. Alle ouders (muv de A-hikers) dienen hun kind op 

de parkeerplaats uit te zwaaien. 

● Alleen koppel en -troppelgenoten mogen bij elkaar in tent of bivak slapen. In de hangmat kan en 

mag dit niet - daar slapen deelnemers alleen. 

 

2. Mondkapjes en desinfectiemiddel 

Als deelnemer neem je zelf het volgende mee:  

● Een niet medisch gezichtsmasker per persoon, dat het gehele kamp meekan. Of minimaal 5 

mondkapjes indien ze voor eenmalig gebruik zijn. 
● Desinfecterende handgel voor het hele kamp  

 

Je moet deze spullen als volgt gebruiken: 

● Tijdens het vervoer in een auto moet je een mondkapje op. 

● Op alle posten waar je aankomt desinfecteer je bij het aanmelden even je handen met de 

meegenomen handgel. 

● Op de lunchposten en overnachtingen is water en zeep om je handen te wassen. 

 

3. Aankomst en vertrek 

 

De aankomst en vertrek verlopen anders dan andere jaren: 

● Bij aankomst en vertrek worden geen ouders op het terrein toegelaten, met uitzondering van de 

aankomst voor A-hikers. 

● Ouders van A-hikers mogen hun kinderen even helpen met de tent op zetten en wordt verzocht 

daarna direct te vertrekken (uiterlijk 18.00 uur). 

● Er is de mogelijkheid om gebruik te maken van een Kiss&Ride-zone. 

● De A- hikers dienen aan te komen tussen 17.00 en 17.45 uur. 

● De B- hikers dienen aan te komen tussen 17.00 en 17.45 uur. 

● De C- hikers dienen aan te komen tussen 18.00 en 18.45 uur. 
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● De D- hikers dienen aan te komen tussen 18.00 en 18.45 uur. 

● De E- hikers dienen aan te komen tussen 18.00 en 18.45 uur. 

● De F- hikers dienen aan te komen tussen 17.00 en 17.45 uur. 

● Aanmelding vindt vervolgens plaats op Roggeveld B bij je eigen hikestaf. 

 

4. Gezondheidscheck 

 

Tijdens de gezondheidscheck kijken we of je geen klachten hebt.  
● Een week van te voren sturen we de gezondheidscheck op. 

● Bij aankomst zullen we de gezondheidscheck doornemen. 

 

 

5. Gezondheidsklachten 

 

Indien een deelnemer gezondheidsklachten (zoals omschreven in de gezondheidscheck)  heeft die 

tijdens de Pooltochten blijken, gaat de deelnemer en zijn/haar koppel/troppelgenoten naar huis.  

 

● Bij deze ziekteverschijnselen wordt de zieke deelnemer en zijn koppel/troppelgenoten van de 

groep geïsoleerd op een post of overnachtingslocatie.   

● De ouders/verzorgers worden ingelicht (door de hikestaf i.o.m. de kampstaf) en wordt verzocht zo 

snel mogelijk de deelnemers op te halen op deze locatie. De deelnemers worden niet meer 

vervoerd door staf van de Pooltochten. Indien het A-hikers betreft kunnen deze samen met hun 

ouders de tent ophalen op Ada’s Hoeve.  

● Hikestaf blijft bij de deelnemers tot deze zijn opgehaald. 

● De deelnemer gaat bij thuiskomst direct in quarantaine en neemt contact op met de eigen 

huisarts. Het advies is om te laten testen op het coronavirus (via de GGD).  Indien na een test 

blijkt dat het om een coronabesmetting gaat, dan wordt er waarschijnlijk bron- en 

contactonderzoek uitgevoerd door de GGD. De deelnemer licht bij een coronabesmetting ook de 

organisatie van de Pooltochten in. Zodat andere deelnemers en staf geïnformeerd kunnen 

worden.  

 

6. Uitsluiting en annulering 

 

● Indien een deelnemer zich niet aan de voorgeschreven maatregelen houdt, volgt er een gesprek 

tussen de hikestaf en de deelnemer. Bij herhaalde overtreding wordt de deelnemer uitgesloten van 

verdere deelname en gaat naar huis. 

● Indien een hikestaflid voor of tijdens de Pooltochten gezondheidsklachten krijgt, zal deze in 

quarantaine moeten en zich laten testen. De kampstaf zal proberen hiervoor z.s.m. vervanging in 

te zetten zodat de hike door kan gaan. Maar als meerdere hikestafleden uitvallen kan het zijn dat 

we helaas de hike moeten annuleren of stop zetten. Deelnemers en ouders dienen hier rekening 

mee te houden. 

● Bij annulering ivm gezondheidsklachten voor de Pooltochten vindt restitutie plaats van het 

kampgeld. Bij gezondheidsklachten tijdens de Pooltochten en vervolgens uitsluiting van deelname 

vindt geen restitutie plaats van het kampgeld. 

https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck

