
3 juli  2020

Hallo Waterpolokampers, 

Over ruim twee weken is het al zover, de zomer dagkampen georganiseerd door 
Waterpolokampen.nl op de fantas;sche loca;e Moekesgat in Ter Apel! 
Ter Apel is bekend bij heel veel waterpoloërs door het grote waterpolotoernooi dat Zepta 
jaarlijks organiseert in augustus. Hier staan elk jaar dus normaliter duizenden waterpoloërs 
van teams over de hele wereld om drie dagen lang te genieten van dit toernooi. Dit jaar 
mogen wij hier onze waterpolokampen opslaan en we zijn er heel erg enthousiast over.  

Via dit bericht sturen we jullie alle informa;e die je goed moet doornemen voordat je naar 
Ter Apel vertrekt. Hieronder leggen we beknopt uit wat het allemaal betreG; 

Paklijst dagkampen (blz. 3) 

In deze bijlage staat vermeld wat je allemaal moet meenemen naar het dagkamp uitgesplitst 
in trainingen, maal;jden en algemeen. 
Speciale aandacht nog even voor de mobiele telefoons. Er is stroom aanwezig om de 
telefoons op te laden, maar er zal op gezeOe ;jden gebruik mogen worden gemaakt van de 
mobiele telefoon. Dit staat ook in de waterpolokampen.nl-code. 

Pla0egrond Moekesgat (blz. 4) 

De plaOegrond van de camping hebben we bijgevoegd. Veld 6 is het Waterpolokampen.nl 
dagkampen veld. Dit veld is alleen voor ons toegankelijk.  
Het adres van de camping is Heembadweg 17, 9561 CS Ter Apel. Er is een groot 
parkeerterrein waar geparkeerd kan worden. Daar vandaan kun je de camping oplopen. We 
zullen jullie bij de recep;e vanaf 8.00 uur opvangen. Voordat je de camping opkomt, zullen 
we iedereen de gezondheidsvragen stellen conform het protocol Waterpolokampen.nl 

Protocol (blz. 5) 

In het protocol Waterpolokampen.nl hebben wij beknopt beschreven hoe wij omgaan met 
alle corona regels en hoe we dat hebben ingericht binnen onze zomer waterpolokampen. 
Dit protocol komt voort uit het zomerkampen protocol dat is opgesteld in samenwerking 
met het RIVM, dit staat op www.wegaanopzomerkamp.nl. 
Het beknopte protocol hebben we in de mail als bijlage toegevoegd. Bij aankomst vragen 
wij dus de standaard gezondheidsvragen en ;jdens de zomerkampen houden wij ons aan de 
richtlijnen van het RIVM. Voor jullie gelden alleen de regels in het protocol bestemd voor de 
dagkampen. Ook als bijlage een factsheet met beknopte informa;e. 

Concept programma (blz. 13) 

In de bijlage sturen we jullie alvast het concept programma van de zomerkampen toe. 
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FAQ 

Op onze website hebben we een FAQ (veelgestelde vragen) gepost, waar vragen van andere 
deelnemers staan vermeld met antwoord.  

Nieuwsbrief 

De nieuwsbrief van de maand juli 2020 staat ook op de site een vind je hier. 

OvernachAngen 

Het is uiteraard mogelijk om te overnachten op veld 6 van camping Moekesgat, dit kunnen 
jullie boeken via de camping website, dat gaat niet via ons. 
Dit veld is wel speciaal gereserveerd voor ouders/verzorgers die op de camping verblijven 
terwijl hun kind(eren) op een overnach;ngskamp verblijven of door begeleiders die met een 
team met kinderen komen en hier blijven slapen. Hier geldt wel de regel 1 begeleider op 
maximaal 10 kinderen. 

Like, deel en win 

Jullie zijn onze beste ambassadeurs! Op onze social media zijn we een like, deel en win ac;e 
gestart. Iedereen die de nieuwsbrief of een ander leuk bericht deelt op social media of in 
WhatsApp groepen van je team/vereniging of via mond tot mond reclame maakt kans op 
een echt waterpolokampen shirt, met logo uiteraard.  
We verloten ;jdens ons kamp drie shirts onder degene die hier aan mee doen!  

Al met al een hoop informa;e. We gaan vanaf nu aGellen naar 19 juli. Mooi weer is al 
besteld dus het moet helemaal goed komen! 
We gaan er wederom een heel leuk en spor;ef waterpolo dagkamp(en) van maken.  
En we hebben er in ieder geval al weer heel veel zin in en kunnen eigenlijk niet wachten om 
jullie weer onderling par;jtjes te laten spelen en fana;ek te trainen met elkaar. Gelukkig 
allemaal binnen de 1,5 meter op sportgebied. Daar buiten zal de afstand van 1,5 meter 
gelden tot de begeleiders/trainers van Waterpolokampen.nl 

Mochten jullie nog vragen hebben, dan horen wij dat uiteraard graag. 

Tot snel allemaal!! Ondertussen Blijf gezond! Blijf in beweging en let op elkaar!  

Met vriendelijke groeten, 

Paul Metz 
Ton Kloosterman 
Karin Hogendorp 
Esther van der Reep 
Waterpolokampen.nl 
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Paklijst Dagkampers 

Benodigdheden voor de trainingen  

•  Rugtas  

•  Zwemkleding: badpak(ken) of zwembroek(en)  

•  Badmuts (voor de Girlz)  

•  Zwembril  

•  Set caps: wit en blauw of rood voor de keepers  

•  Waterpolobal  

•  Bidon  

•  Badslippers  

•  Voldoende handdoeken (2 trainingen), eventueel een badjas  

Benodigdheden voor de maal*jden 

•  Bord  

•  Bestek: vork, mes en lepel  

•  Drinkbeker  

•  Kommetje of bakje  

 
Benodigdheden voor in het algemeen  

•  Zonnebrand en aGersun  

•  Sportkleding  

•  Sportschoenen  
Neem geen kostbaarheden mee, dan kun je ze ook niet kwijtraken. 
Geld heb je ook niet nodig. Het gebruik van je mobiele telefoon is beperkt.  
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Pla0egrond Moekesgat 
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Corona Protocol Zomer 

Waterpolokampen  

Waterpolokampen.nl  

Waterpolokampen.nl Versie 1.0 
2 juli 2020 
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Inleiding  

Bij Waterpolokampen.nl werken we met de protocollen die vanaf 1 juli 2020 speciaal gelden 
voor zomerkampen in Nederland, georganiseerd door Nederlandse organisa;es. In dit 
protocol worden de maatregelen van de overheid om verspreiding van COVID-19 te 
voorkomen zoveel mogelijk opgevolgd. Naast dit protocol werken wij ook met het protocol 
uitgegeven door de KNZB in het kader van het gebruik van de zwembaden. De volledige 
protocollen zijn te lezen op www.wegaanopzomerkamp.nl en www.knzb.nl. In deze versie 
staan de hoofdlijnen vermeldt, die als leidraad dienen voor de organisa;e van onze zomer 
waterpolokampen. Daarnaast is er een factsheet met pictogrammen.  

LeeFijdsbeperking  

Voor de overnach;ngskampen geldt de maximale leeGijd van 12 jaar, deze leeGijd mag mee 
op zomerkamp. Voor begeleiding geldt geen maximale leeGijd. Deze begeleiders zijn zich 
bewust van de risico’s en zijn volledig vrij om de keuze te maken niet deel te nemen aan het 
zomerkamp. Er zal voldoende begeleiding zijn ;jdens de zomer waterpolokampen.  

Klachten of ziek zijn en risicogroepen  

Iedereen mag mee, tenzij;  

•  Je de afgelopen 24 uur of bij de start van het kamp 1 of meerdere van de volgende 
(milde) klachten hebt (gehad); neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 
hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van smaak of reuk.  

•  Je bij de start van het kamp een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of 
benauwdheidsklachten hebt.  

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

•  Je een huisgenoot/gezinslid hebt met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een 
laboratoriumtest) en als je korter dan 14 dagen geleden contact hebt gehad met deze 
huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had.  

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

•  Je in een risicogroep zit, dan is toestemming nodig van de ouders. Overleg in dit 
geval met de huisarts.  

•  Je ziek wordt of klachten krijgt ;jdens het kamp, dan moet je direct naar huis.  

 / 6 13



3 juli  2020

Controlevragen  
 
Bij aankomst op het zomer waterpolokamp wordt een gezondheidscheck gedaan door de 
organisator/begeleiding van het kamp. 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 bij de start van het kamp 1 of meerdere van de    
volgende (milde) klachten hebt (gehad); neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,   
lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van smaak of reuk?  

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?  

We zullen bij de gezondheidscheck nagaan of de deelnemer de vragen begrijpt en of de 
ouders dit met hun zoon/dochter hebben doorgenomen.  

Aanwezigheidsregister  

We houden per nacht een aanwezigheidsregister bij, dit is nu ook verplicht, bij een 
eventuele besmekng kan er dan nagegaan worden met wie er contact moet worden 
opgenomen. In dit registeren houden we ook bij met wie we naast de kampbubbel in 
contact zijn geweest. Bij het wegbrengen en ophalen zullen we ook vragen wie de 
deelnemer heeG gebracht en dit ook noteren.  

Gezondheidsformulier  

Bij de inschrijving van de zomer waterpolokampen zijn alle contactgegevens genoteerd van 
de deelnemer en ook de allergieën en medicijnen zijn hierop aangegeven. Een overzicht 
hiervan is aanwezig bij de organisa;e.  

Kampbubbel  

Om alles veilig te laten verlopen ;jdens de zomer waterpolokampen en veilig met elkaar te 
kunnen sporten, spelen, eten, slapen en verspreiding van het virus zo klein mogelijk te 
maken gaan we op kamp in een zogenoemde kampbubbel.  
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We houden alle sport en spel ac;viteiten op ons eigen kampeerveld, hetzelfde veld waar we 
ook onze tentjes hebben opgeslagen en waar een restauranOent, recrea;etent aanwezig is. 
Dit is ons terrein ;jdens het zomer waterpolokamp. In het zwembad hebben we ook het 
hele zwembad gehuurd, zodat we alleen aanwezig zijn, dit geldt ook voor het buitenwater 
waar ook trainingen worden gevolgd. Er is tevens een kampvuur ruimte op het 
kampeerveld.  

Tijdens de sport en spel ac;viteiten kunnen de begeleiders ook mee doen zonder de 1,5 
meter afstand te houden, daarnaast houden de begeleiders 1,5 meter afstand tot de 
deelnemers.  

Noodprocedure  

Hoe goed we alles ook voorbereiden en hoe goed ons protocol ook is, er kan al;jd iemand 
ziek worden ;jdens het zomer waterpolokamp. We hebben daarvoor voorzorgsmaatregelen 
en een noodprocedure met stappen opgesteld. De gehele begeleiding is op de hoogte van 
deze maatregelen en procedure.  

•  Er is 1 corona verantwoordelijke, die in het geval van een vermoeden van besmekng 
de taak heeG om zich over de zieke te onlermen en de nodige stappen te nemen, 
zoals het plaatsen van de zieke in isola;e en contact met de ouders op te nemen. De 
corona verantwoordelijke houdt minimaal 1,5 meter afstand tot de zieke, draagt een 
mondkapje en handschoenen en wast na ieder contact de handen met water en 
zeep. Kortdurend contact minder dan 15 minuten is niet erg.  

•  De organisa;e heeG dagelijks voor de start van de dag een bespreking met alle 
begeleiders en hierin wordt de gezondheidssitua;e op het kamp besproken van de 
vorige dag en de voorbereiding van de huidige dag.  

•  We aOenderen de deelnemers en begeleiders om ziekteverschijnselen meteen te 
melden.  

•  Er is een aparte plek waar deelnemers en/of begeleiders die mogelijk besmet zijn in 
afzondering kunnen wachten totdat ze (door ouders) worden opgehaald.  

•  Er zijn voldoende begeleiders aanwezig voor het doordraaien van het zomer 
waterpolokamp bij uitval van een aantal begeleiders.  

De begeleiders zijn op de hoogte over de privacy van een eventuele besmekng rich;ng 
andere kinderen en ouders.  
 
Bij ziekteverschijnselen; 
1. De zieke deelnemer of begeleider wordt apart geïsoleerd in een aparte isola;e tent  
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2. De ouder/verzorgt wordt ingelicht en haalt de deelnemer op 

3. Bij een zieke begeleider, meldt deze dat bij de organisa;e en gaat naar huis. Bij  
ophalen van de begeleider, blijG deze begeleider ook in de aparte isola;e tent 

4. De deelnemer of begeleider gaat thuis meteen in quarantaine en neemt contact op  
met de huisarts 

5. Indien na een test blijkt dat het om een corona besmekng gaat, dan wordt er  
hoogstwaarschijnlijk een bron- en contactonderzoek door de GGD. Hiervoor dient het 
aanwezigheidsregister. Dit wordt 4 weken na afloop van het zomer waterpolokamp 
bewaart  

6. Alleen op advies van de GGD kan het gehele zomer waterpolokamp naar huis of in 
quarantaine  

7. Als achteraf iemand besmet lijkt, dan neemt ook de GGD contact op met de organisa;e  

8. Wanneer een deelnemer of begeleider terug is en hij/zij krijgt ziekteverschijnselen. 
Raadpleeg de huisarts. 

CampingaccomodaAe  

 
Er is 1 aanspreekpunt voor de beheerder van de camping, dit is 1 van de organisatoren van 
waterpolokampen.nl  

Veiligheid en hygiëne  

We vragen de ouders om met hun kind(eren) de veiligheids- en hygiënemaatregelen door te 
nemen en dat zij al;jd de aanwijzingen van de begeleiders moeten opvolgen.  

Algemene regels  

1. Het kampeerveld is afgebakend en alleen toegankelijk voor deelnemers en 
begeleiding van de zomer waterpolokampen.  

2. De begeleiders houden 1,5 meter afstand tot mensen buiten de kampbubbel  

3. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de buitenruimtes  

4. De tenten worden dagelijks gelucht inclusief de luchtbedden en slaapzakken  

5. De restauranOent, recrea;etent wordt opengezet door deuren en flappen open te  
zeOen  
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6. Er is een regenplan en voldoende ruimte daarvoor  

7. Alle begeleiders slapen in een eigen aparte tent  

Vervoer van en naar de zomer waterpolokampen  

Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt geen maximum aantal kinderen in de auto, hiervoor 
geldt uiteraard dat je net zoveel kinderen mag vervoeren als in de auto gordels zijn. Zij 
mogen dus ook met een andere ouder meerijden. Een mondkapje is hierbij niet verplicht.  

Op de camping staan duidelijke verkeersaanwijzingen voor de ontvangst en de 1,5 meter 
staat aangegeven, daarna word er een plaats aangewezen waar de tent opgezet kan 
worden.  

Persoonlijke hygiëne  

•  De deelnemers en begeleider worden gewezen op het belang van handen wassen. 
Meerdere keren per dag tenminste 20 seconden. Er zijn een aantal vaste handenwas 
momenten per dag, in ieder geval voor en na ieder eetmoment en ac;viteit  

•  Er zijn voldoende papieren zakdoekjes aanwezig  

•  De handen worden afgedroogd met papieren doekjes  

•  Er zijn vuilnisbakken zonder handcontact te openen  

•  Er worden geen handen geschut of high five gegeven  

•  We hoesten en niezen in onze elleboog en gebruiken papieren zakdoekjes  

•  De begeleiders gebruiken geen mondkapjes  

•  Al het materiaal wordt na gebruik schoongemaakt  

•  Er wordt op gelet dat de kinderen schone kleren aantrekken  

Sanitair  
Er wordt gebruik gemaakt van het sanitair gebouw van de camping en het zwembad, er is 
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een aparte wc en douche voor waterpolokampen.nl. Het tanden poetsen doen we op het 
kampeerveld zodat we contact met buitenaf zoveel mogelijk beperken. Het sanitair wordt 
schoongemaakt door de camping. 

Eten, drinken, koken  

•  Er zijn twee begeleiders verantwoordelijk voor de catering, zij halen de 
boodschappen en bereiden het eten, er wordt gebruik gemaakt van koelkasten en 
een voorraadkast.  

•  Alle materialen worden elke keer goed gereinigd en op een aparte geïsoleerde plek 
bewaard  

•  Alle deelnemers en begeleiders hebben eigen bord, bestek en beker mee en maken 
deze ook zelf weer schoon onder begeleiding van een begeleider  

•  Afwassen kan in een afwasteil en in de buitenlucht op het eigen kampeerveld  

• Twee begeleiders schenken het drinken in de eigen beker van de deelnemer of  
begeleider  

•  Twee begeleiders scheppen het eten op het eigen bord van de deelnemer of 
begeleider  

•  Het afwassen gebeurt met schoon warm water en afwasmiddel  

•  Elke dag worden schone theedoeken gebruikt  

• De borden, bestek en bekers staan in een afgesloten ruimte  

EHBO  
Er is EHBO aanwezig bij meerdere begeleiders anders dan voor corona besmekngen. Er zijn 
meerdere EHBO koffers aanwezig die in ieder geval; handschoenen, alcohol, 
koorthermometer, ontsmekngsmiddel, niet medisch mondkapje en pleisters bevaOen.  

AcAviteiten  
We proberen alle ac;viteiten in de buitenlucht te organiseren arankelijk van het weer. We 
hebben uitwijkmogelijkheden voor heel slecht weer. Het Beach house van de camping staat 
de gehele periode tot onze beschikking.  
De ac;viteiten vinden plaats op ons eigen kampeerveld of in het zwembad of het meer.  
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Zomer waterpolodagkampen t/m 17 jaar 
Onderstaand de factsheet van Waterpolokampen.nl, waarin alle afspraken beknopt staan weergegeven. 
Voor de uitgebreide versie verwijzen wij naar het protocol van Waterpolokampen.nl. 

De Waterpolokampen.nl code →   Passie en plezier | Respect | Discipline | Kameraadschap | Integriteit
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Programma Zomer Waterpolo Dagkamp                               

Camping Moekesgat, Heembadweg 17, 9561 CS Ter Apel

Tijd Activiteit Locatie
09.00 Aanmelden Moekesgat, eiland
09.15-09.35 Videotraining Tent
09.45 Land warming-up Zwembaden
10.00-12.00 Watertraining 1 Zwembaden
12.30 Sportlunch Tent
13.15-14.15 Sport en Spel Moekesgat, eiland
14.15-14.35 Videotraining Tent
14.45 Land warming-up Zwembaden
15.00-17.00 Watertraining 2 Zwembaden
17.15 Afsluiting Tent

Let op: dit is een concept planning mbt de activiteiten - wijzigingen voorbehouden                                                                                                     
Opening en afsluiting staan vast!

Waterpolokampen.nl code →   Passie en plezier | Respect | Discipline | Kameraadschap | Integriteit


