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Een beetje uitleg…  
Hallo iedereen,    

Het allerleukste moment van het jaar staat bijna voor de deur. Eindelijk terug basket zullen er 
vele onder jullie zeggen. De spanning is dit jaar dus extra te snijden en de zomerkriebels lopen 
hoog op. Binnen een paar weken vertrekken we op basketkamp, voor sommige is het de eerste 
keer en voor anderen de zoveelste keer zonder mama en papa. Maar we garanderen je het 
wordt een kamp om nooit te vergeten. Op deze manier starten we het nieuwe basketseizoen 
met een knaller.  

We hebben dan ook de beste, liefste en zotste coachingsploeg van het hele land. Onze 
kookploeg mag er ook best zijn, hun eten is om van te smullen en hun enthousiasme vult het 
hele kampterrein. De coaches hun gedachten zitten al boordevol ideeën voor het kamp. Ons 
animatie-team zorgt voor duizend leuke spelletjes. 

Wij hebben er alvast enorm veel zin in en we hopen van jullie hetzelfde!   

Dus als je’t ons vraagt: zet je baskettas dan al maar klaar! We gaan ons 7 dagen uitleven op 
en naast het basketveld! Dit boekje is bedoeld om jullie als ouders en natuurlijk de spelers nog 
wat extra info te kunnen geven voor we vertrekken. 

Veel liefs, 

jullie coach- en kookteam. 

 

In dit boekje vinden jullie de volgende zaken…  
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1. Algemene informatie 
 

We verwachten dat al de spelers op zondag 25 juli gebracht worden naar ons verblijf in Pelt, tussen   
17u30 tot 18u  (er is nog warm eten voorzien die avond voor alle speler) 

Het adres: 

Verblijfcentrum 
Ringlaan 149  
3900 Pelt 
 
 
Belangrijk! Op voorhand moet Eef onderstaande documenten zeker hebben (deze worden ter plaatse 
niet meer aangenomen!): 

- Medische fiche  
- Ondertekende afsprakenstrook 
- De toestemming voor stage  (deze moet niet ondertekend worden door de gemeente, wel 

ingevuld door jullie) 

Zaken die ter plaatse in een enveloppe/zakje met naam op wél mogen afgegeven worden: 

- Kids-ID (niet de SIS-kaart!) of je paspoort 
- Eventuele medicatie die moet genomen worden (hierop duidelijk vermeld wanneer en 

hoeveel) 

In bijlage vindt u de in te vullen documenten: afsprakenblad, de toestemming voor stage en een 
medisch fiche.  

Op zaterdag 31 juli om 9u30 worden de spelers terug opgehaald aan de ingang van ons verblijf in 
Pelt.  

 
 

 

 

 

 



2. Extra corona-regels/zaken/maatregelen: 
 

!!! Bij aanpassingen van de protocollen houden we jullie zeker hiervan op de hoogte!!!!!!! 

- Hoe blijven jullie als ouders op de hoogte over het reilen en zeilen tijdens het kamp? 
Net als vorig jaar maken we een what’s app groepje met al de ouders, coaches, kookouders 
en avondanimatie. Via deze groep zullen jullie dagelijks info ontvangen over wat de kinderen 
gaan doen of gedaan hebben. Belangrijk: 
ð Dit is geen praatplatform. De groep wordt opgericht om jullie op de hoogte te houden. In 

Pelt  hebben de coaches en begeleiders hun handen vol met jullie kinderen. Wij vragen 
jullie dus ook om niet te reageren of vragen te stellen. 
 

- Mag mijn kind gewoon mee op kamp dit jaar? 
Ja! Je kind mag deze zomer op sportkamp. Ten minste als je kind: 
• Niet ziek is op moment van deelname en tot minimaal 3 dagen voor deelname niet ziek is 

geweest  
• Niet tot een risicogroep behoort. 

Hoort je kind wel tot de risicogroep? Dan mag je kind deelnemen mits jouw toestemming, of 
als je een attest van de dokter hebt. 

 
- Moeten ze 1,5 meter afstand bewaren en/of mondmaskers dragen op kamp? 

Tussen de leden van een vaste kampgroep moet geen afstand gehouden worden en zijn 
mondmaskers niet verplicht. 
In volgende gevallen wordt iedereen verplicht een mondmasker te dragen: 
• Wanneer je het openbaar vervoer neemt of op drukke plaatsen komt waar je geen 

afstand kan houden. 
• Bij het betreden van de sporthal 
• Wanneer je contact hebt met externen. 
• Bij het op- en afhaal moment. 

We vragen dan ook aan jullie om een 5-tal mondmaskers mee te geven. Er is voldoende 
reserve voorzien voor iedereen maar we spelen liever op zeker… 

Wij zelf als begeleiders zullen ook een mondmasker dragen wanneer we geen 1,5 meter 
kunnen bewaren van anderen buiten onze bubbel. 

- Wat moet ik doen bij het afzetten en ophalen van mijn kinderen? 
We vragen om: 
• De voorziene af- en ophaallocatie alsook het tijdstip te respecteren. 
• Altijd 1,5 m afstand te houden van andere ouders en kinderen. 
• Een mondmasker te dragen. 

Zoals elk jaar vragen we je om ons een medische fiche van je kind te bezorgen. Om de info 
goed te kunnen verwerken en het onthaalmoment snel en efficiënt te laten verlopen, vragen 
we jou om dit document ingevuld aan ons terug te bezorgen MINSTENS 3 DAGEN VOOR het 
kamp van start gaat.  

Gelieve deze door te mailen naar: aerts.eef@icloud.com 



- Wat als mijn kind symptomen van besmetting vertoont voorafgaand aan het kamp? 
Indien jouw kind positief is getest op COVID-19, mag hij/zij enkel deelnemen aan het kamp 
indien de start van het kamp minstens 7 dagen na de start van de ziekte is en op voorwaarde 
dat hij of zij minstens 3 dagen symptoomvrij is. 
 
Indien jouw kind ziek is geweest voorafgaand aan het kamp, maar negatief is getest op 
COVID-19 of een test niet noodzakelijk was, kan hij/zij deelnemen indien hij of zij 3 dagen 
symptoomvrij is voorafgaand aan de start van het kamp. 
 
Indien jouw kind lid is van een primaire bubbel (= je gezin) waar één van de betrokkenen 
onlangs getroffen is door COVID-19, kan hij/zij deelnemen aan het kamp: 
• Indien het laatste hoog-risico-contact 14 dagen is geleden. 
• 14 dagen nadat het gezinslid dat positief testte de thuisisolatie kon stoppen. 
• Indien de positieve test 7 dagen geleden is en de geteste persoon al 3 dagen 

symptoomvrij is. 
 

- Wat als mijn kind ziek wordt tijdens het sportkamp? 
Wanneer een kind ziek wordt, volgen we een vaste procedure: 
• De begeleiders voorzien een quarantaine ruimte op de locatie waar ze je kind dan apart 

kunnen zetten wanneer er een vermoeden van besmetting is. 
• Als je kind ziek wordt, moet je je kind komen ophalen en er zelf binnen de 24 uur mee 

naar een arts gaan. Indien nodig moet je het kind laten testen op COVID-19. 
• Als de begeleiders vinden dat je kind er ernstig aan toe is, zullen ze je kind naar een 

huisarts in de buurt van het kamp brengen. 
 

- Is je kind tijdens of enkele dagen na het kamp positief getest? 
Deel het resultaat van deze test dan zeker mee aan Eef, zodat wij de nodige maatregelen 
kunnen nemen.  
 

- Wat als een andere deelnemer tijdens het kamp ziek wordt? 
In afwachting van het testresultaat, blijven de andere deelnemers van die bubbel op de 
kampplaats. 
Indien de bewuste deelnemer positief test op COVID-19, zetten we het kamp stop.  
Indien de bewuste deelnemer negatief test op COVID-19, blijft het zieke kind thuis, maar de 
kampen gaan gewoon door. 
 

- Is het wel veilig om mijn kind op kamp te laten gaan? 
Ja, de beslissing om de sportkampen te laten doorgaan, is goedgekeurd door experten. We 
voorzien dan ook alle nodige maatregelen. 
Je kind moet ook de handen blijven wassen en ontsmetten: 
• Bij het begin en het einde van een activiteit 
• Voor en na de maaltijd 
• Na een toiletbezoek 

We zetten ook hard in op het verluchten van alle ruimtes.  

Hoesten en niezen doet je kind nog altijd in de elleboog of in een papieren zakdoekje. 

 



3. Praktische informatie 
 

We voorzien dit jaar een moment om kaartjes naar huis te schrijven, wilt u dus een kaartje 
ontvangen van zoon/dochter? Vergeet dan zeker geen enveloppen/kaarten en postzegels. Alsook de 
adressen mee te geven aan je kinderen op kamp, dan krijg je misschien een leuk berichtje van hen.  

Als jullie een briefje sturen: 

TAV KBBC CLEM SCHERPENHEUVEL + Naam van de speler 

’t Pelterke 
Jeugdlaan 4 
3900 Overpelt 

 

4. Kampregels 
 

De coaches voorzien de hele dag activiteiten, het is dus niet de bedoeling dat er elektronisch 
(speel)goed zoals Nintendo, DVD’s, tablet… wordt meegegeven. De coaches en kookploeg zorgen 
voor voldoende foto’s/filmpjes en dergelijke meer tijdens het kamp.  

Bovendien willen wij geen GSM’s zien tijdens het kamp. Als je toch een GSM wil meenemen (dit geldt 
enkel voor de spelers vanaf U14) om je sociale media up to date te houden 😉, vragen wij om deze af 
te geven aan je coach. Deze worden gezamenlijk in een doos bewaard en op de afgesproken 
tijdstippen ter beschikking gesteld. Als we een GSM zien tijdens een training of buiten de 
afgesproken tijdstippen, dan neemt de coach deze voor 24 uur in beslag.  Daarenboven staan WIJ 
NIET in voor beschadigingen van persoonlijke voorwerpen, als je iets meebrengt is het je eigen 
verantwoordelijkheid!  

Om lastige situaties te vermijden, hebben we besloten om de spelers NIET te laten telefoneren met 
familieleden en/of vrienden. Bij noodgevallen kan je steeds Liesbeth (zie verder in deze bundel) 
contacteren.   

Wij tolereren geen pesten. Als de coach pestgedrag opmerkt en het na twee waarschuwingen nog 
steeds verdergaat, dan worden de ouders gecontacteerd.   

 
 

 

 

 

 

 

 



5. Dagindeling 
 

Niet elke dag gaat er hetzelfde uitzien, maar om jullie een idee te geven hoe het grootste deel 
van onze basketstage eruit zal zien: 

Uur Activiteit 

8u Start muziek = OPSTAAN en klaarmaken 

8u30  Ontbijt (niet op bed 😉) 

10u00 – 12u00 Eerste trainingssessie 

12u00– 13u00 Middageten 

13u00 – 16u30 Tweede trainingssessie 

17u30 Avondeten 

19u Een avondactiviteit 

20u30 – 22u30 Naar bed, dit varieert van leeftijd tot leeftijd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Checklist 
 

 

Slaapgerief:  

o Kussenhoes  (VERPLICHT!) 
o SLAAPZAK 
o hoeslaken (VERPLICHT!) 

o Pyjama  
o Knuffel  

 

Toiletzak:  

o Handdoeken (voldoende) 
o Washandjes   
o Toiletzak  
o Tandenborstel  
o Tandpasta  
o Beker  
o Zeep  

o Shampoo  
o Haarborstel  
o Zonnecrème  
o Deodorant 
o Reserve haarrekjes 
o Eventueel muggenzalf 
o Papieren zakdoekjes 

 

Sportkledij:  

o Basketschoenen 
o Sportschoenen (voor buiten) 
o Sportkousen (liefst 2 paar per dag!) 
o Basketshorts  
o Sport t-shirts 
o Teen- of badslippers 

o Springtouw (vanaf U14) 
o Foamroller (vanaf U16) 
o Je eigen basketbal ( met naam) 

 

 
 

Overige kledij: 

o Kort/lange broeken   
o T-shirts  
o Pullen 
o Training (als je dit tussendoor graag 

aandoet) 
o Kledij die eventueel vuil mag worden  

o Sneakers 
o Zwemgerief (+handdoek en eventueel 

zwembandjes) 
o Regenkledij 
o Ondergoed 
o Kousen 

 

Anderen: 

o Linnenzak voor de vuile was 
o Brooddoos 
o Rugzak 
o mondmaskers 
o Sporttas 
o Drinkbus 
o Bril 

o (Reserve) lenzen + lenzenvloeistof 
o Goed humeur 
o Pleisters 
o Stripverhaal, boek, spelletjes … iets 

niet-elektronisch om je tijdens de 
rustige momenten mee bezig te 
houden. 

 

Voor de kleinsten en de vergeetachtigen 😉: 

schrijf je naam in de kleding, sommige spelers 
hebben dezelfde kledij en op die manier 

herkennen ze dit makkelijker! 



 

 

Afgeven aan de coaches: 

o Medicatie (met duidelijke vermelding wanneer en hoeveel) 
o Kids-ID 

Belangrijk en zeker NIET VERGETEN door COVID-19: 

o Één kleine tube handgel 
o  mondmaskers (wij voorzien er ook zeker voldoende) 

 
 

  



7. Contactgegevens  
  

Wat in geval van nood?   

Moest er een dringend probleem zijn op het thuisfront (we hopen het van niet maar je weet 
immers nooit), vragen we om GEEN rechtstreeks contact op te nemen met de begeleiding ter 
plaatse. Zij hebben het daar te druk met de kinderen een fijn kamp te bezorgen. Bel of mail in 
dat geval naar Liesbeth, zij staat in contact met de begeleiders en zal in overleg met de ouders, 
de boodschap op gepaste wijze overbrengen. 

GSM-nummer Liesbeth:    0473 85 26 51 

Gelieve enkel contact op te nemen als dit echt nodig/dringend is!  

  



8. Bijlages  
Medische fiche 

Deze medische fiche moet door de ouders en/of 

arts ingevuld worden. Op deze manier beschikken 

de begeleiders over de nodige informatie om uw 

kind een onvergetelijk kamp te bezorgen. 

Deze informatie is strikt vertrouwelijk en wordt 

enkel gebruikt bij noodzaak door de leiding van het 

sportevenement. 

Naam: ………………………………………………………………………… Voornaam: …………………………………………………… 

Adres:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum: ………………………………………………………………………… Geslacht: M/V 

 

Wie kan er gecontacteerd worden tijdens het kamp? 

Naam: …………………………………………………………………… Telefoonnummer: ………………………………………… 

Relatie tot het kind: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Naam: …………………………………………………………………… Telefoonnummer: ………………………………………… 

Relatie tot het kind: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Naam: …………………………………………………………………… Telefoonnummer: ………………………………………… 

Relatie tot het kind: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Contactgegevens van uw huisarts: 

Naam: …………………………………………………………………… Telefoonnummer: ………………………………………… 

Kleefbriefje van de mutualiteit 



Kan uw kind deelnemen aan alle activiteiten, aangepast aan de leeftijd? 

Sport:   Ja  Neen, welke? …………………………………………………………………… 

Spel:    Ja   Neen, welke? …………………………………………………………………… 

Staptochten:  Ja   Neen, welke? …………………………………………………………………… 

Zwemmen:   Ja   Neen   met/zonder bandjes 

Andere: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Heeft uw kind bepaalde ziektes gehad of heelkundige ingrepen ondergaan waarvan de begeleiding 

op de hoogte moet zijn? 

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

 

Heeft uw kind een ziekte of handicap (suikerziekte, astma, huidaandoening, epilepsie, ADHD, …) 

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

 

Is uw kind allergisch voor bepaalde geneesmiddelen, voeding,… 

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

 

Moet uw kind een speciaal dieet volgen (lactosevrij, geen varkensvlees)? 

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

 



Zijn er andere punten waarmee wij rekening moeten houden (vlug moe, bedplassen, slaapwandelen, 

hoogtevrees …)? 

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

 

Is uw kind ingeënt voor tetanus?  Ja, in welk jaar? …… / neen  

Moet uw kind tijdens het kamp bepaalde geneesmiddelen nemen?  Welke, hoe dikwijls, hoeveel? 

Naam geneesmiddel Wanneer? x/dag Hoeveelheid 

   

   

   

   

 

Zijn er nog andere inlichtingen of opmerkingen die u aan de leiding wil meedelen? 

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

 

Is jouw kind risicopatiënt COVID-19? 

JA  /  Nee 

 

 

 

 

 

 



 

Huisreglement – Zomerstage ’t Pelterke 2021: 
Beste ouders, spelers, 

Door inschrijving voor onze basketstage te Pelt laat uw zoon/dochter zijn/haar interesse blijken om 
de basketsport beter te leren beoefenen. Om al onze spelers gedurende deze week een dergelijke 
stage te kunnen aanbieden, hebben we hiervoor een “huisreglement” opgesteld. Om misverstanden 
en problemen te voorkomen vragen we dan ook dat alle deelnemers zich zouden gedragen naar een 
aantal richtlijnen die op een sportstage thuis horen. 

Hieronder het reglement, samen met de maatregelen die zullen getroffen worden als iemand zich 
hier niet zou aan houden. 

- Er wordt door de deelnemers aan de stage niet gerookt.  
- Het plegen van diefstal of het aanzetten tot zal onvermijdelijk leiden tot uitsluiting van de 

sportstage.   
- Pesten van een andere speler of spelers wordt niet getolereerd. Indien een speler zich 

hieraan schuldig maakt zullen onmiddellijk de nodige maatregelen worden getroffen welke in 
een extreem geval kunnen leiden tot de uitsluiting van de betrokkene.  

- Er zullen regelmatig controles op het bovengenoemde worden uitgevoerd.  
- Indien een speler betrapt wordt op een inbreuk op bovengenoemde zaken, worden de 

ouders van deze speler onmiddellijk verwittigd en dienen de ouders de betrokkene 
onmiddellijk af te halen. Indien de ouders in de onmogelijkheid verkeren de speler af te 
halen, zal deze door een begeleider onmiddellijk naar huis gebracht worden. Eventuele 
kosten hiervoor zullen verhaald worden op de betrokken deelnemer of de ouders. Verdere 
sancties zullen nadien en na grondig overleg door het jeugdbestuur  genomen worden. Tegen 
deze maatregel is geen verhaal mogelijk.  

- Douchen is verplicht, elke dag na de laatste training, dit om hygiënische reden. Ook hier zal 
controle worden uitgevoerd.  

- Alle spelers dienen zich respectvol op te stellen tegenover trainers en begeleiders en volgen 
de gegeven richtlijnen dan ook op.  

- De lokale infrastructuur zal met respect behandeld worden, door een speler gemaakte 
schade zal door deze speler of de ouders vergoed worden.  

- Het is ten strengste verboden zich alleen buiten het domein te begeven. Elk gebeurlijk 
ongeval buiten het domein valt tevens buiten de verantwoordelijkheid van Clem 
Scherpenheuvel.  

- Er wordt de spelers gevraagd geen (!) gebruik te maken van de aanwezige snoepautomaten, 
op een sportstage wordt ook naar gezonde voeding gekeken. We bieden zelf alternatieve, 
gezondere versnaperingen en drank aan.  

- Bij niet naleven van deze richtlijnen of bij andere gedragsproblemen zullen de ouders 
onmiddellijk telefonisch verwittigd worden.   

Opgepast: om te kunnen vertrekken moet de onderstaande strook in ons bezit zijn, ten laatste bij vertrek naar O’zee. 

Ondergetekenden, ouder(s) van ………………………………………, verklaren hierbij akkoord te gaan met 

bovenstaande voorwaarden voor deelname aan “zomerstage 2020”. 

Datum: ………………….. Handtekening ouder: ………………….. Handtekening speler: ………………………. 



Reistoestemming minderjarig kind 
Met dit formulier geeft u toestemming aan uw minderjarig kind om naar Pelt te reizen. 

 

- Ik ondergetekende,……………………………………………………………………….……. (voornaam en naam) 
□ Vader □ Moeder □ Voogd 

 
- Wonende te    Straat      Huisnummer 

   ……………………………………………………………………………..  ………. 

     Gemeente      Postcode 

   ……………………………………………………………………………..  ………. 

- verklaart hiermee toestemming te verlenen aan mijn minderjarige  

    Voornaam      Naam 

  ………………………………………………………           ………………………………………………………. 

    Geboortedatum    Geboorteplaats 

  ………………………………………………………           ………………………………………………………. 

 

- om deel te nemen aan de zomerstage in Pelt te België. 
- Onder begeleiding van: Koninklijke BasketBal Club Clem Scherpenheuvel,  

Verantwoordelijke: Eef Aerts 
- Deze zomerstage word ingericht van Zondag 25 juli 2021 tot en met zaterdag 31 juli 2021 

door KBBC Clem Scherpenheuvel. 

 

- Datum en handtekening (ouder/voogd),    opgemaakt te, 
 
 
 
 

 


