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1. Inleiding 

 
In samenspraak met het Nederlands Jeugdinstituut, de Nederlandse vereniging voor 
kindergeneeskunde en het RIVM is door verschillende jongerenorganisaties gebundeld in 
www.samenopkamp.nl een protocol ontwikkeld om het mogelijk te maken om vanaf de 
meivakantie kampen te organiseren voor kinderen tot en met 17 jaar. Het protocol “samen 

op kamp in 2021, protocol (vakantie)kampen voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar”1, 
gepubliceerd op 24 maart 2021 is goedgekeurd door het ministerie van VWS. In een 
algemene brief aan gemeentes legt de organisatie hun protocol verder uit2. Deze brief is ook 
naar de gemeente Kaag en Braassem verzonden. 
Dit protocol stelt Zeilcentrum De Wijde Aa in de gelegenheid om met Hemelvaart, Pinksteren 
en in de zomer kampen te organiseren voor kinderen, hierna te noemen kampers, van 
verschillende leeftijdsgroepen t/m 17 jaar. 
 
Het protocol wat voor u ligt is gebaseerd op het gezamenlijke protocol van 
www.samenopkamp.nl van verschillende brancheorganisaties en de protocollen van het 
watersport verbond, NOCNSF, de algemeen geldende richtlijnen van het RIVM, GGD en de 
meest actuele noodverordening van de VRHM. Dit protocol is ter kennisgeving aan de 
Gemeente Kaag en Braassem verstrekt. 

2. Algemeen 

Zeilcentrum “De Wijde Aa” behoort tot een van de oudste zeilscholen van Nederland en is 
gelegen aan het water De Wijde Aa. Het unieke hart van “De Wijde Aa” is de 
‘Veendermolen’, de plek waar wij (normaal gesproken) eten en drinken, zingen en 
theorieleskrijgen. Naast dit toonbeeld van Hollands folklore geven wij les in houten zestien-
kwadraten. Tijdens de zomer beleven de kampers de unieke kampsfeer die zo kenmerkend is 
voor “De Wijde Aa” en maken wij ze enthousiast voor de watersport.  
Als stichting staat en draait “De Wijde Aa” met de inzet van vrijwilligers die het dagelijkse 
reilen en zeilen organiseren en de stafleden zijn tijdens de zeilkampen. Deze groep 
vrijwilligers bestaat hoofdzakelijk uit zeer enthousiaste studenten, hierna te noemen 
“schippers”.  
1. Zeilcentrum “De Wijde Aa” is gehuisvest in de ‘Veendermolen’ aan de Aderweg 2 te 

Roelofarendsveen; 
2. “De Wijde Aa” organiseert 2 kampen tijdens Hemelvaart en Pinksteren en 8 kampweken 

tijdens de zomer.  
3. Kamp weken worden georganiseerd in drie leeftijdsgroepen: 

a. 8 – 12 jaar  
b. 11 – 14 jaar  
c. 14 – 17 jaar 

  

 
1 https://www.samenopkamp.nl/media/attachments/2021/03/24/protocol-samen-op-kamp-2021-versie-24-3-
2021.pdf  
2 https://www.samenopkamp.nl/media/attachments/2021/04/14/brief-zomerkampen-en-corona---
wethouders-jeugd-def.pdf  



 

 
4 

4. Een kampweek bestaat uit maximaal 40 kampers en 15 schippers en wordt gezien als een 
kampbubbel conform:  

a. Samen op kamp in 2021; Protocol (vakantie)kampen voor kinderen en jongeren 
tot en met 17 jaar. (Versie 1.0 – 24 maart 2021) 

5. De activiteiten vinden plaats op de plas en het terrein rondom de molen en in de 
aanwezige gebouwen op het molenterrein. Om de benodigde onderlinge afstand te 
kunnen realiseren tijdens een verblijf binnen wordt er een tent op het terrein geplaats 
van circa 8x15 meter;  

6. De voornaamste activiteit is zeilen op de plas. Er wordt zeilinstructie gegeven in twee 
type boten: 

a. Optimist – eenmansboot 
b. Zestienkwadraat – meermansboot  

7. De Wijde Aa is een rustige plas, waar niet veel recreatie toerisme is. Het afstand houden 
tot andere boten is derhalve geen enkel probleem; 

8. Essentie van het protocol: 
a. Protocol conform de richtlijnen van www.samenopkamp2021.nl , het RIVM en 

VRHM specifiek toegepast op de situatie van “De Wijde Aa” 
b. Zorgen voor een veilige en leuke kampweek 
c. Duidelijke maatregelen en afspraken vooraf 
d. Hoe te handelen bij een incident 

3. Organisatie 

1. Aanspreekpunt en coördinatoren voor de gemeente namens Stichtingsbestuur (SB) zijn: 
Martijn van der Steen, Michiel Backhuijs en Marjolijn Henket; 

2. Het Uitvoerend Comité (UC) ”reilt en zeilt” de dagelijkse gang van zaken op de molen; 
3. De leiding van een kamp is in handen van de Hoofdinstructeur en de Kampleider. Deze 

verschillen per kamp; 
4. Per week is een corona-verantwoordelijk staflid aangesteld; 
5. Per week is een achterwacht aangesteld. Deze persoon is niet aanwezig op het kamp, 

maar kan gecontacteerd worden door de kampleiding voor advies, hulp van buitenaf of 
invalmogelijkheden bij uitval van een staflid; 

6. Per week is een medisch achterwacht aangesteld. Deze is bereikbaar voor de niet-
urgente medische vragen van de kampleiding. Bij twijfel wordt uiteraard de huisarts 
ingeschakeld en in noodgevallen 112 gebeld; 

7. Protocol wordt vooraf met staf, ouders en kinderen gedeeld via email en website. Verder 
wordt het protocol uitgebreid toegelicht bij aankomst en zal dit tijdens de week nog 
worden herhaald in de mentorgroepen;   

8. Ouders/schippers leveren verplicht een voor hun kind of zichzelf ingevuld gezondheids-
formulier in zoals reeds gebruikelijk. Hierop staan de contactgegevens, meerdere 
telefoonnummers, eventueel medicijngebruik en/of allergieën en/of aandoeningen. 
Hierbij wordt specifiek gevraagd naar aandoeningen die dezelfde symptomen als het 
coronavirus veroorzaken zoals astma en hooikoorts. Ouders leveren hierover extra 
informatie aan die op hun kind van toepassing is; 

9. De contactgegevens van de hele groep (kampers en schippers) zijn bekend en worden tot 
eind september 2021 bewaard;  
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10. Gedurende de gehele week zijn er geen bezoekers toegestaan, waardoor de week na de 
start als één bubbel beschouwd kan worden. Na aankomst op het terrein wordt het 
contact met personen buiten het kamp tot het uiterst minimum beperkt en indien dit 
contact echt noodzakelijk is wordt strikt 1,5 meter afstand gehanteerd; 

11. Er zal een isolatie ruimte worden ingericht. In het geval van een isolatie zal één schipper 
worden aangewezen die met de juiste bescherming contact houdt met de geïsoleerde; 

12. “De Wijde Aa” draait op vrijwilligers, het actieve bestand is niet ruim genoeg om als 
enkele schipper maar één kampbubbel per zomer te begeleiden. Hier zal in enkele 
gevallen van afgeweken kunnen worden;    

4. Start kampweek 

Elke ingeschreven kamper of schipper mag deelnemen, tenzij:   
1. Je de afgelopen 24 uur of bij de start van het kamp één of meerdere van de 

onderstaande (milde) klachten hebt (gehad);  
Klachten zijn: 
a. Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn 
b. Hoesten 
c. Benauwdheid 
d. Verhoging (>37,5) of koorts (>38) 
e. Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 

2. Je bij de start van het kamp een huisgenoot/gezinslid hebt met koorts (vanaf 38°C) en/of 
benauwdheidsklachten;  

3. Je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en als dit in de 
afgelopen 7 dagen is vastgesteld;  

4. Je een huisgenoot/gezinslid hebt met het coronavirus (vastgesteld met een 
laboratoriumtest) en als je korter dan 10 dagen geleden contact gehad hebt met deze 
huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had; 

5. Je in quarantaine bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het 
nieuwe coronavirus is vastgesteld;  

6. Je in een risicogroep zit, dan is toestemming nodig van je ouders. Overleg eventueel met 
de huisarts;  

7. Je ziek wordt of klachten krijgt tijdens het kamp, dan moet je direct naar huis.  
8. Indien bekend wordt dat in de directe omgeving van kamper/schipper iemand positief 

heeft getest waarmee je korter dan 10 dagen nog contact hebt gehad, MOET dit gemeld 
worden door ouder/schipper 

NB: Wij verwachten dat iedereen het landelijke beleid volgt ten aanzien van laagdrempelig 
testen en roepen op om eventuele relevante testuitslagen tijdig aan ons te melden;   
 
Bovenstaande zullen controle vragen zijn die gesteld worden tijdens het wegbrengen van de 
kampers voorafgaand aan de start van het kamp en het betreden van het terrein door de 
schippers.  
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Het wegbrengen 

1. Één ouder mag de kamper brengen. Bij aankomst wordt er kort dag gezegd en de ouder 
zal het terrein niet betreden;  

2. Er zal in shifts gebracht worden; 
3. Bij aankomst volgt een uitleg van de werkwijze en het protocol; 
4. De ouders/schippers moeten de vragen lijst beantwoorden; 

a. Indien kamper/schipper/ouder een van de vragen met ja beantwoord, wordt 
kamper/schipper niet toegelaten 

5. Bij aankomst wordt aan de schippers gevraagd of zij een zelftest willen afnemen. Indien 
deze positief is, wordt de schipper niet toegelaten op het terrein. Alhoewel aan een 
zelftest geen rechten ontleent kunnen worden, bied het ons een extra vorm van 
veiligheid. Een negatieve zelftest betekent niet dat de schipper zich niet meer aan de 
maatregels hoeft te houden. Het afnemen van een zelftest is uiteraard niet verplicht, 
maar wordt wel erg gewaardeerd en we gaan ervanuit dat de meeste Schipppers bereid 
zijn om zo’n test te doen. 

5. Tijdens kampweek 

Hygiëne en gezondheid 

Hygiëne en gezondheid zullen uiteraard gedurende week goed in acht worden genomen, en 
veel onder de aandacht worden gebracht. Hierbij zijn de inmiddels welbekende 
aandachtspunten van belang: 

1. Was vaak je handen, in ieder geval voor en na het varen; 
2. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog; 
3. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg; 
4. Schud geen handen; 
5. Met name voor staf geldt; houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van anderen; 
6. Bij iedere wastafel staat zeep en handgel waarmee je je handen kunt schoonmaken;  
7. Er zullen meerdere zeep en handgelstations verspreid over het terrein neergezet 

worden; 
 

Koken en eten  

1. Voor eten wordt een grote tent op het terrein neergezet, zodat er naast de molen 
voldoende ruimte is om dit ook bij slecht weer conform de richtlijnen en extra ventilatie 
te laten plaatsvinden;  

2. Het eten wordt bereid in de keuken waar uitsluitend de keukenstaf aanwezig is; deze 
neemt de vereiste hygiënemaatregelen in acht; 

 
Sanitair en slapen 

1. De kampers hebben hun eigen slaap en sanitair gebouw; 
2. De kampers zullen in goede mechanisch geventileerde slaapzalen liggen met 1,5 meter 

afstand. Indien nodig kunnen deuren opengezet worden voor extra ventilatie; 
3. De sanitaire voorzieningen voor de kampers zijn ruimschoots voldoende en er zal in 

shifts gebruik worden gemaakt van de douches.  
4. De schippers hebben hun eigen mechanisch geventileerde slaapvertrekken en sanitaire 

voorzieningen. Tevens zullen er voor de schippers extra slaapgelegenheden worden 
ingericht om te kunnen voldoen aan de richtlijnen; 
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5. Ook de schippers zullen in shifts gebruik maken van de eigen douches;  
6. Bij gebruik van toiletten geldt advies bril en deurklinken met een papieren doekje met 

desinfecterend middel schoon te maken waarbij het doekje direct wordt weggegooid in 
een afgesloten afvalemmer; 

7. Al het sanitair wordt minimaal 1x per dag extra schoongemaakt; 
 
Activiteiten 

1. Het programma zal zoveel mogelijk in de buitenlucht worden georganiseerd; 
2. Voor activiteiten (spel, theorieles) wordt een grote tent op het terrein neergezet, zodat 

er naast de grote zaal voldoende ruimte is om dit ook bij slecht weer conform de 
richtlijnen en extra ventilatie te laten plaatsvinden; 

3. De hoofdactiviteit is het zeilen wat buiten op de plas plaatsvindt; 
4. Er zal voldoende rust in het programma worden opgenomen zodat kamper en schipper 

overdag maar zeker ’s nachts voldoende aan hun rust toe kunnen komen;   
 

Aan boord 

N.a.v. de coronamaatregelen wat betreft sporten is het toegestaan om binnen anderhalve 
meter te sporten tot en met 27 jaar3. In de boten en op de steiger hoeft er dus geen afstand 
gehouden te worden. Uiteraard streven we naar zo min mogelijk contact binnen anderhalve 
meter, maar dit niet altijd mogelijk. 
 
In de boten worden de kinderen als volgt begeleidt: 
1. Begeleiding optimist: 

De begeleiding bij het lesgeven aan optimisten zal gebeuren vanuit een klein 
motorbootje waarin 2 schippers zitten of vanaf een vlot.  

2. Begeleiding zestienkwadraat: 
De begeleiding bij het lesgeven aan zestienkwadraten zal gebeuren vanuit de 
zeistienkwadraat. In een zestienkwadraat zullen maximaal 4 kampers en één schipper 
plaatsnemen;  

3. Begeleiding vanaf de steiger: 
Meer gevorderde kampers zullen zonder instructeur aan boord varen en begeleiding 
krijgen vanaf de steiger en/of een vlot. Op de steiger zal zo veel mogelijk 1,5 meter 
afstand gehouden worden, maar dit is omwille van de veiligheid niet altijd mogelijk.  

6. Na het kamp 

1. Aan het einde van de week vindt buiten een korte eindceremonie plaats, waar één ouder 
op afstand bij staat; 

2. De eindceremonie zal in kleinere groepen (de mentorgroepen) plaatsvinden; 
3. Na een korte uitleg van de activiteiten van de week en uitreiking van een diploma gaan 

kinderen en ouder naar huis;  

 
3 https://www.watersportverbond.nl/nieuws/kabinet-biedt-jongeren-tot-27-jaar-ruimte-om-buiten-te-sporten  
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7. Overig 

1. Over het terrein van “De Wijde Aa” loopt een openbare wandelroute. De wandelroute 
blijft toegankelijk voor wandelaars, maar zal worden voorzien van borden die wandelaars 
vragen om afstand te houden, op het pad te blijven en niet op het terrein te blijven 
hangen. 

8. Incident 

Bij (kans op) besmetting 

Ziekteverschijnselen 

1. Er wordt extra goed gelet op ziekteverschijnselen. Bij twijfel wordt temperatuur gemeten. 
2. Corona gerelateerde ziekteverschijnselen zijn:  

- Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn 
- Hoesten 
- Benauwdheid 
- Verhoging (>37,5) of koorts (>38) 
- Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 

Bij klachten tijdens verblijf op de Wijde Aa: 
1. Kamper / schipper isoleren; 
2. ouders van het betreffende kind/schipper informeren, Stichtingsbestuur (SB) en Uitvoerend 

Comité (UC) informeren; 
3. Op laten halen door ouders/huisgenoten; 
4. GGD landelijk nummer (0800 1202) bellen voor een testafspraak – Ouders/Schipper moeten dit 

zelf doen; 

 
 Bij positieve test  
1. GGD is geïnformeerd door kamper / schipper en zal hoogstwaarschijnlijk contact opnemen i.v.m. 

contactonderzoek;  
2. GGD zal het verdere beleid bepalen; 
3. SB – UC zullen samen met GGD  afstemmen wat de te volgen stappen zullen zijn. 

 
Na het verblijf op de Wijde Aa 

1. Indien binnen 10 dagen na thuiskomst van De Wijde Aa klachten ontwikkeld worden bij een 
kamper of schipper, neemt hij of zij direct contact op met de GGD voor het inplannen van een 
test; 

2. GGD zal het verdere beleid bepalen; 
3. SB – UC zullen samen met GGD afstemmen wat de te volgen stappen zullen zijn; 

 
Bij positieve test  
1. GGD is geïnformeerd door vrijwilliger en zal hoogstwaarschijnlijk contact opnemen i.v.m. 

contactonderzoek;  
2. GGD zal het verdere beleid bepalen; 
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9. Contact 

1. Zeilcentrum “De Wijde Aa”  
071-3312581 / www.dewijdeaa.nl  

2. Stichtingsbestuur (SB) 
a. Martijn van der Steen – 0651789272 
b. Michiel Backhuijs – 0631952043 / 0623773669 
c. Marjolijn Henket -  

3. Uitvoerend Comité (UC) 
a. Gijs Verhoef – 0643205963 

 
 


