
Basketbalkamp Overpelt 2019 
 
 
Beste Dunker en ouders, 
 
PROFICIAT! 
Jij hebt je ingeschreven voor het basketkamp in de herfstvakantie. Hieronder vinden jullie kort alle 
praktische info. 
 

1. Vertek 
 
Op zondag 27 oktober worden jullie verwacht op de kampplaats rond 18u00. We rekenen voor de 
aankomst op vervoer van de ouders. Carpooling wordt uiteraard aangeraden! 
 
Adres:  ’t Pelterke 
 Ringlaan 149 

3900 Overpelt 
 
Good to know: onze eigen kookploeg voorziet nog een lichte maaltijd voor de spelers deze avond. 

 
2. Terugkomst 

 
We komen terug met de bus, op DONDERDAG 31 oktober. De aankomst is voorzien rond 16u , aan het 
Heldenplein in Londerzeel. Bij vertrek en onderweg zal er gecommuniceerd worden via de 
Facebookgroep ‘Dunkers one team’. Gelieve mekaar op de hoogte te brengen! 
 
3. Snoep 
 
Wij vragen uitdrukkelijk om GEEN snoepgoed mee te geven! Op tijd en stond zal uw kapoen iets lekkers 
toegestopt krijgen door de kookploeg. 

 
4. Elektronica 
 
Aangezien we op kamp gaan vragen we om GSM’s en andere elektronische technologieën die veel geld 
kosten en snel kapot kunnen gaan NIET mee te nemen. Indien dit toch gebeurt, zal dit door onze 
begeleiding in beslag genomen worden en op het einde van het kamp terug gegeven worden. 
 
5. Begeleiding 

Omdat niet iedereen evenveel vakantie kan nemen op school of op het werk, gaan niet alle coaches 
het hele kamp mee.  
Heel het kamp aanwezig: Illias Moussaid, Brent Van Hoey, Ben Van der Jeugt, Jason Dours en Stan 
De Pauw 
Enkele dagen: Simon Van Assche, Thijs Dedobbeleer en Stijn Doms 
 
De kampleiding is in handen van Stan De Pauw (+32471625714). Gelieve enkel te bellen bij 
dringende gevallen! 
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6. Ik ga op basketbalkamp en neem mee… 
 

• voldoende ondergoed en kousen (reken 3 paar per dag) 

• sloefen/pantoffels voor binnen 

• voldoende basketbaluitrustingen  

• warme pull en lange broeken 

• vrije tijdskledij 

• regenjas 

• stevig paar schoenen én/of sportschoenen voor buiten 

• basketbalschoenen 

• je Dunkers sportzak (of handige rugzak) om te gaan trainen 

• een hervulbare drinkbus 

• pyama en je teddybeer 

• toiletzak  

• washandjes en handdoeken (grote en kleine) 

• linnenzak of plastieken zak (voor de vuile kleren) 

• zaklamp 

• kidsId of isi+-kaart  

• Bedovertrek + lakens/slaapzak. Er wordt ter plaatse 1 kussen en 1 deken pp voorzien. 
 

Voorzie zoveel mogelijk kledij van naam aub! 
 
7. Gegevens 
Alle nodige (medische) gegevens werden reeds verzameld bij de inschrijving. Als je toch meent iets 
vergeten te zijn i.v.m. medicatie etc. aarzel dan niet om de kampleiding te contacteren! 
 
Bij aankomst op kamp dient iedereen zijn kidsID of isi+-kaart af te geven.  
 
8. Dagindeling 
 
Elke ploeg traint ongeveer 4 uur per dag. Er wordt 2 uur in de voormiddag getraind en 2 uur in de 
namiddag. De resterende uren worden gevuld met actief sport- en spel. 
 

Aarzel niet om Stan te contacteren bij vragen, tips of bezorgdheden!       
 

Are you ready? We are! 
 
 
 
 
 

 


