
 
 

 

Basketbalkamp Overpelt 2019 – JIHAAAAHHH!! 

 

Dag Dunkers!! 

 

Goed nieuws: 

Het herfstkamp is één van onze plezantste tradities, en zoals het weer al doet vermoeden is die herfst reeds begonnen. 
In deze brief willen we dan ook zoveel mogelijk jeugdspelers warm maken om zich te laten onderdompelen in 5 dagen 

basketbal en fun. Omdat ons ledenaantal in de lift zit, trekken we dit jaar opnieuw naar ’t Pelterke in Overpelt. 

 

Hieronder vinden jullie de praktische informatie, meer gedetailleerde info volgt na inschrijving.  

• WIE: alle U10, U12, U14 en U16.  

- De A- en B-ploegen zullen op het kamp 1 ploeg zijn en samen trainen, onder voorbehoud dat alle 
leeftijdsgroepen met ongeveer even veel zijn. 

- Om praktische redenen dienen er minimum 8 spelers per ploeg (A en B samen) ingeschreven zijn om te 
kunnen deelnemen aan het kamp.  Moedig je ploegmaten dus aan om snel in te schrijven!!    
 

• VERTREK: zondag 27 oktober 2019 wordt iedereen rond 18u verwacht in ‘t Pelterke d.m.v. eigen 
vervoer/carpooling. Adres: Ringlaan 149, 3900 Overpelt 

 

• TERUGKOMST: donderdag 31 oktober 2019 in de namiddag per bus. Rond 15u30 – 16 aankomst op het 

Heldenplein in Londerzeel. 
 

• INSCHRIJVEN: surf naar www.dunkers.be/kamp en schrijf online in voor 10/10/2019. 

- Gelieve bij inschrijving van meerdere spelers, ook meerdere keren het online formulier in te vullen. 
 

• KOSTPRIJS: €200, over te schrijven op BE 91 7341 4217 9676 ook voor 10/10/2019. Mededeling ‘Kamp 2019 

+ Naam speler + ploeg”. 
- Voor gezinnen met 2 of meer deelnemers staan we een korting toe van €20 vanaf de 2e deelnemer. 
- Alles deelnemers krijgen een T-shirt als aandenken. 
- Indien de betaling moeilijk ligt, gelieve dan contact op te nemen met onze kassier via lucdd@dunkers.be. 

Deze zal in alle discretie bekijken hoe dit kan opgelost worden. 

 

Aarzel niet om ons te contacteren bij onduidelijkheden. We willen er echt alles aan doen om zoveel mogelijk spelers te 

kunnen meenemen. Ook de nieuwe! 

 

 

Sportieve groeten, 

Stan De Pauw           

Kampleider 

0471/625714 
standp@dunkers.be 

 

 

http://www.dunkers.be/kamp
mailto:lucdd@dunkers.be

