
Coronaplan “Op zoek naar de STEENselse Kei”  

 

Het format dat wij gebruiken voor de “Op zoek naar de STEENselse Kei” kent de volgende 
uitgangspunten waarbij de huidige coronaregels ten alle tijden gehandhaafd kunnen worden.  

 

 Een team/groep bestaat uit meerdere personen die onderling een gezamenlijk doel hebben, 
namelijk het zoeken naar de STEENselse Kei. Onderling wordt enkel digitaal met elkaar 
gecommuniceerd over de eventuele zoekplek. De teamcaptain van een team dient ten alle 
tijden er voor zorg te dragen dat de coronamaatregelen binnen het team worden nageleefd. 
Dat betekend voor nu dat niet meer dan 2 personen (buiten het eigen huishouden) op een 
plek mogen zoeken. Omdat er sprake is van een ruim zoekgebied (namelijk het gehele 
grondgebied van Steensel) is het wel mogelijk voor een team om tijdens het zoeken zich op 
te splitsen in groepjes van 2 personen (buiten het eigenhuishouden) die zich verspreiden 
over het gehele zoekgebied. 

 Een team kan een vriendengroep, sportteam, familie of gelegenheidsgroep zijn.   
 De organisatie hanteert geen maximum of minimum aantal groepsleden. 
 De organisatie is in het bezit van de contactgegevens van de teamcaptains. 
 De teamcaptains nemen deel in de WhatsAppgroep waarin alle communicatie rondom het 

spel wordt geplaatst. Deze informatie zal door de teamcaptains digitaal via social media  
kanalen binnen hun eigen team worden doorgezet. De teamcaptain stuurt het team aan, 
onderling dient goed digitaal gecommuniceerd te worden wie en waar iemand gaat zoeken. 
Hiermee wordt voorkomen dat meer dan 2 personen (buiten het eigenhuishouden) op 
dezelfde plaats gaan zoeken. 

 De STEENselse Kei is door 1 persoon te vervoeren, het is daarom niet nodig om hiervoor 
meerdere personen in te schakelen.  

 De organisatie raad de teams aan om tijdens het fysiek zoeken op het grondgebied van 
Steensel om zich op te splitsen in groepjes van 2 personen (buiten het eigenhuishouden). 
Verspreid van elkaar zoeken vergroot de kans om de STEENselse Kei te vinden. De 
organisatie zal gedurende het spel regelmatig de deelnemers hieraan herinneren. 

 Bij bevestiging van deelname aan deze activiteit ontvangen de teams het reglement, kaart 
zoekgebied en het coronaplan. Tevens zal de organisatie regelmatig blijven herhalen dat 
tijdens het spel, de corona maatregelen ten alle tijden dienen te worden nageleefd. 

 In het reglement wordt op meerdere plaatsen genoemd dat corona maatregelen ten alle 
tijden dienen te worden nageleefd.  

 Zoals het er nu uitziet zal er geen fysieke prijsuitreiking plaatsvinden. Momenteel wordt 
bekeken of we dit digitaal kunnen doen middels een teams/zoom sessie, in combinatie met 
de bekendmaking Steenselnaar van het jaar, of een online een pubquiz o.i.d.. Ook zal de 
uitslag in de Pierenbode gecommuniceerd worden. Indien dat de corona maatregelen meer 
ruimte bieden, dan zal t.z.t worden gekeken wat er mogelijk is. Maar wij gaan daar als 
organisatie vooralsnog niet van uit dat deze versoepelingen er komen.  

  



Risicoanalyse 

Mogelijke risico’s mbt tot corona maatregelen 
Meerdere personen nodig om kei te 
verplaatsen 

Kleinere Kei, deze kei is zo groot als een 
kinderkop en deze is door 1 persoon te 
vervoeren 

Te veel mensen op een plek na 1e aanwijzing, zoekgebied heel Steensel   
 Na 2e aanwijzing 1/4e van Steensel 
 Na 3e aanwijzing  zoekgebied van ongeveer 0,24 

km2 
Groepsvorming tijdens zoeken Vind kans wordt vergroot door verspreid 

zoeken 
Meerdere groepen denken de verstopplek te 
weten 

De kans is klein dat ze op exact hetzelfde 
tijdstip bij de verstopplek zijn 

 Ook dan is de 1,5 meter maatregel te 
handhaven. 

 

 


