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Betreft: Basketbalkamp Overpelt 2016 

Yo Dunker, 

Net zoals vorig jaar organiseren we dit jaar weer een basketbalkamp!!  

Op zondag, 30 oktober 2016 vertrekken we in de late namiddag naar Overpelt. De terugkeer naar Londerzeel 
voorzien we op vrijdag 4 november 2016, met terugreis per bus. Aankomst voorzien tussen 15u30 en 16u. 

Dit betekent 5 dagen ambiance, plezier, elkaar beter leren kennen, … en natuurlijk … ook basketbal. Een aanrader, 

want het dunkerskamp is ieder jaar opnieuw een unieke belevenis.  

Hoe ziet zo’n kampdag er uit?  

7u45 Spelers opstaan 

8u Ontbijt 

8u45 Vertrek naar zaal 

9u Start opwarming: sport & spel (voetbal, handbal, tussen 2 vuren, …) 

9u30 Start training U10 – U12 - U14 – U18 

12u  Douchen 

12u15 Middageten 

14u15 Vertrek naar zaal U14 – U18 / U10 – U12: sport & spel 

15u15 Vertrek naar zaal U10 – U12 

17u30 Douchen 

18u Avondmaal 

19u Avondactiviteit: fotozoektocht, quiz, Vlaamse kermis, … 

VOORBEREIDEN STILTE  

20.00u. 20.30u. Microben 

20.30u. 21.00u. Benjamins 

21.00u. 21.30u. Pupillen 

22.00u. 22.30u. Kadetten 

Op 1 november gaan we in de namiddag op uitstap naar het zwembadparadijs in Overpelt. 

Wie mag mee? Microben, benjamins, pupillen en kadetten. Ook de kadetten die reeds bij de Juniors spelen mogen 

mee. 

Opgelet! Om praktische redenen dienen er minimum 6 spelers per ploeg ingeschreven zijn om te kunnen 

deelnemen aan het kamp.  Moedig je ploegmaten dus aan om snel in te schrijven!!    

Kostprijs? 200 ,- EUR. Te betalen op BE91 7341 4217 9676 

Opgepast : Voor gezinnen met 2 Dunkers staan we een korting toe van 20,- EUR voor de tweede speler. 

Hoe schrijf je in? Vul het bijgevoegde overschrijvingsformulier in, vermeld a.u.b. je naam, je geboortedatum, je maat 
van t-shirt  en ‘Sportkamp Overpelt, stuur je ouders als de bliksem naar de bank met het formulier en klaar is kees. Dit 

alles vóór 19 oktober 2016.  Nadien volgt er nog een infobrief met alle details. 

Wacht best niet al te lang, want het aantal inschrijvingen is beperkt. De infobrief met alle praktische details kan je 
vinden op onze website. Zijn er nog vragen, aarzel dan niet om iemand van de trainers aan te spreken of bel de 

kampleider, Filip Van Den Reym, op het nummer 0496/33.35.28 of via filipvdr@dunkers.be 

Let op : vermeld bij de overschrijving zeker je maat van t-shirt, zodat iedereen een perfect passende t-

shirt van het kamp krijgt 

De begeleiding. 


