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Scouting NL geeft aan dat er ruimte is om weer voorzichtig te beginnen met opkomsten.  

Wij willen daarom ook weer opkomst gaan draaien, te beginnen op 9 mei 2020. We zien er naar uit 

om de welpen en zeeverkenners naar zo'n lange tijd weer eens te zien en te spreken!  

 

In het volgende document is de plan van aanpak rond de coronacrisis voor Scouting Aquarius te 

Dirkshorn weergegeven. De punten die zullen worden besproken zijn als volgt:  

 

1. Trainingsschema van buitensport activiteiten (dagen, tijden, leeftijden)  
2. Locatie van de buitensport activiteiten  
3. Logistiek plan t.a.v. brengen en halen van kinderen en begeleiden van kinderen  
4. Organisatie maatregelen rondom de trainingen/ sportactiviteiten  
5. Hygiëne maatregelen voor, tijdens en na de trainingen / activiteiten (o.a. voor sanitaire 

voorzieningen) 
6. Contactpersoon coördinator buitensport activiteiten in coronatijd  
7. Evt. overige maatregelen waar de vereniging verantwoordelijk voor is.  

a. Voortkomend uit aanvullend protocol sportbond (maximum aantal deelnemers, 
oefenvormen, etc.) 

b. Gebruik en desinfecteren van materiaal 
c. Toezichthouder 
d. Facilitaire maatregelen (bewegwijzering, ophangen veiligheidsregels, etc.) 

  

Belangrijkste maatregelen samengevat:   
• Activiteiten (opkomsten) vinden uitsluitend in de buitenlucht plaats (per zaterdag kijken wel 

of niet draaien i.v.m. het weer, donderdagavond bericht eruit).  

• Ten alle tijde 1,5 meter afstand tussen leiding onderling, tussen leiding en kinderen en tussen 

kinderen vanaf 12 jaar onderling.  

• Op het eigen terrein blijven.   

• Niet meer dan 2 kinderen in een lelievlet.  

• Kinderen nemen zelf consumpties mee voor de pauze.  

  

1. Trainingsschema van buitensport activiteiten (dagen, tijden, leeftijden)   
Opkomsten worden uitsluitend op zaterdagen georganiseerd.   

Er zijn 2 leeftijdscategorieën. De welpen (7 t/m 11 jaar) en Zeeverkenners (12 t/m 16 jaar).  

 

Voor de zeeverkenners zal er opkomst zijn van 10:00u t/m 12:00u. 

Voor de welpen zal er opkomst zijn van 14:00u t/m 16:00u.  

 



2. Locatie van de buitensport activiteiten   
De opkomsten worden uitsluitend georganiseerd rond het scoutingclubhuis op de Veersloot 2a 

(vlakbij het water: je ziet ons vanaf het P-terrein) 1746 BA Dirkshorn. Voor de leeftijd zeeverkenners 

eventueel naar het Dirkshornermeer met de boten (zie punt 4 en 7 voor richtlijnen rond varen).  

3. Logistiek plan t.a.v. brengen en halen van kinderen en begeleiden van kinderen   
Kinderen zullen worden gemotiveerd zelfstandig op de fiets te komen. Waar dat niet zelfstandig 

mogelijk is, wordt ouders gevraagd de eigen kinderen met de auto te brengen. De auto kan op het 

parkeerterrein stoppen om kinderen uit te laten stappen en vervolgens rijdt de auto weer weg. 

Ouders komen de auto niet uit. Het ophalen gebeurt evenzo in omgekeerde volgorde. Voor aanvang 

zullen minimaal 2 personen van het leidingteam aanwezig zijn om de kinderen te verwelkomen en 

aan te wijzen waar ze kunnen wachten.  

  

4. Organisatie maatregelen rondom de trainingen/sportactiviteiten  
Spel ideeën voor dolfijnen en zeeverkenners:  

- Estafette met obstakels van 1,5 meter voor de afstand.  

- Vuur koken met meerdere schalen/ vuurkorven op 1,5 meter afstand van elkaar. Spullen 

meenemen van huis.   

- Met hout/karton per persoon een eigen boot maken waar je in kan zitten, maken op 1,5 

meter afstand van elkaar.  

- Buitenscouting quiz met portofoons zittend op 1,5 meter van elkaar.   

- Scouting Party en co spel in kleine groepjes op 1,5 meter afstand   

- Bij mooi, warm weer waterspelletjes alleen, maar met de hele groep. Bv: wie houdt het 

langste een bekertje water op zijn hoofd. Met een lange plank van 2 meter een bekertje 

water doorgeven beker staat in het midden.  

- Thuis allemaal pannenkoeken voor je zelf maken. Bord, bestek en drinken meenemen en dan 

aan een hele lange tafel op 1,5 meter afstand van elkaar gezellig buiten met muziek aan 

samen eten. Met een bingospel.  

- ‘Weerwolven’ buiten op stoelen of dekens op 1,5 meter afstand van elkaar.  

- Scouting kunst maken buiten op 1,5 meter afstand aan de lange gemaakte tafel op canvas 

doek.  

- Verschillende balspellen en tikspellen (leeftijd welpen) 

- Varen in lelivletten (max 2 per boot, op 1,5m afstand. Zie ook punt 7) 

 

Voorts zal de groep de richtlijnen van Scouting Nederland uit de gelinkte factsheet opvolgen.  

  

5. Hygiëne maatregelen voor, tijdens en na de trainingen / activiteiten (o.a.  

voor sanitaire voorzieningen)  
Gebruikte materialen zullen na elke opkomst schoongemaakt worden. Er worden vanuit de 

vereniging geen consumpties aangeboden. Zelf meenemen. 

Sanitaire voorzieningen blijven zoveel mogelijk gesloten. Er wordt de kinderen verzocht toiletbezoek 

zoveel mogelijk thuis te doen.  



6. Contactpersoon buitensport activiteiten in coronatijd  
Voor Scouting Aquarius Dirkshorn is aangesteld als contactpersoon: 

Secretaris Mark Dekker, 0634633538. Voorzitter Remon van den 

Hoek, 0610008992. 

7. Overige maatregelen waar de vereniging verantwoordelijk voor is:  

• Voortkomend uit aanvullend protocol sportbond (maximum aantal deelnemers, 

oefenvormen, etc.)  
Scouting NL houdt de berichtgeving nauwlettend in de gaten, en past zijn richtlijnen voor individuele 

scoutingroepen daarop aan. Jullie kunnen deze richtlijnen hier vinden: 

https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/communicatie/5752-corona-en-scouting-vanaf-

29-april/file  

• Gebruik en desinfecteren van materiaal  
Gebruikte materialen zullen na elke opkomst schoongemaakt worden. Dit zal geschieden met 

voorverpakte schoonmaakdoekjes, desinfecterende spray waar mogelijk en water & zeep.  

• Toezichthouder  
Tijdens de opkomsten is de volgende persoon als toezichthouder aanwezig:  
Samuel Muntjewerf, 0611139515 (Welpen)  
Marijke van de Veen, 0613775081 (Zeeverkenners) 

      •Facilitaire maatregelen (bewegwijzering, ophangen veiligheidsregels, etc.)  
Er wordt geen extra bewegwijzering aangebracht. De bestaande bewegwijzering is afdoende. De 

factsheet van Scouting Nederland zal op A3-formaat worden afgedrukt en op de gevel van de 

panden worden opgehangen.  
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