
Zomerstage 
2021

Van zondag 25/07/2021 
tot en met 

zaterdag 31/07/2021



KBBC Clem 
Scherpenheuvel 

organiseert dit jaar al
voor de 4de keer op rij een 

supertof zomerkamp!

Kampplaats & omgeving
Kampstaff

Wie mag er mee?
Dagindeling

Vervoer
Inschrijving 

Extra’s



Kampplaats en omgeving

• ‘t Pelterke is een vakantie-
en ontmoetingscentrum 
gelegen in het Limburgse 
Pelt.

• ‘t Pelterke ligt in Bosland, 
het grootste 
aaneengesloten 
bosgebied van 
Vlaanderen.

http://www.bosland.be/


Vakantieverblijf 
‘t Pelterke

18 slaapkamers met 
telkens 4 bedden (2 
stapelbedden)

Elke kamer heeft een 
gescheiden sanitaire 
ruimte met douche en een 
apart toilet.

Grote eetzaal, 
ontspanningsruimte en 
een prachtig uitgeruste 
grootkeuken.



De sportaccommodatie

De trainingen gaan door in 
Sportcentrum De Bemvoort, op 
wandelafstand van het 
vakantiecentrum. 

Nieuw dit jaar is dat er wordt 
afgewisseld met een volledige 
dag en een halve dag training, 
gevolgd door andere leuke 
activiteiten 😊😊. …



Kampstaff
Ook dit jaar zal het onze jeugd 
niet ontbreken aan een 
enthousiaste kampstaff.
Zowel voor op als naast het veld
zullen er weer toppers dag en
nacht ter beschikking staan om 
er samen met de enthousiaste 
kids een supertof kamp van te 
maken !
Wie er precies meegaat, dat houden we 
nog eventjes als verrassing…maar dat 
het opnieuw een topteam zal zijn staat 
vast!



Wie mag er mee?
• Alle spelers met een gezonde dosis basketgoesting die in seizoen 

2020-2021 in een team vanaf de U10 tot en met de U21 speelden

• De groepen/ploegen op het kamp worden gevormd in functie van 
ouderdom, fysieke ontwikkeling en de skills!

• Inschrijvingen zijn beperkt tot 60 deelnemers en we hebben een 
minimum van 40 inschrijvingen nodig om het kamp te kunnen 
laten doorgaan



Dagindeling
 Ontbijt: 8u30

 Training: 10u – 12u00

 Middagmaal: 12u15

 Training: 13u – 16u30

 Avondeten: 18u00

 Avondactiviteit: vanaf 19u

Er worden tussendoor ook meer dan voldoende randactiviteiten voorzien om de trainingsdagen niet al té 
zwaar te maken… maar we zijn natuurlijk wel op BASKETkamp 

Na het sporten volgt de ontspanning en de avondactiviteiten zullen ook deze zomer weer dik in orde zijn!



Vervoer
Je staat zelf in voor het vervoer naar en van Neerpelt.

De juiste uren voor het brengen en ophalen van je basketter(s), alsook de exacte plaats van 
dropping en pick-up laten we jullie nog tijdig weten.



Helaas … betalen 
Prijs voor het kamp: 315 Eur

Prijs voor het 2de/3de/… ingeschreven kind van het gezin: 290 Eur

Wat zit er in de prijs?
• Een kamp t-shirt

• Gebruik van de sporthal

• Verzekering

• 3 maaltijden per dag (ontbijt en twee warme maaltijden)

• 4-uurtjes

• Drinken 

• Extra sport- en avondactiviteiten



Inschrijving & voorschot
Na het ontvangen van de infomail kan je online inschrijven via www.kbbc-clem.be en het eerste 

voorschot dient betaald te worden voor 28/02/2021. 

OPGELET : je inschrijving is pas definitief als het voorschot betaald is en we je inschrijvingsgegevens 

correct ontvangen hebben!

- Voorschot van 150 Eur te betalen voor 28/02/2021 
- 2de schijf van 55 Eur te betalen voor 15/03/2021
- 3de schijf van 55 Eur te betalen voor 15/04/2021
- 4de schijf van 55 Eur of 30 Eur te betalen voor 15/05/2021 

NB: Indien er van overheidswege of door de lokale besturen en organisaties wordt beslist dat 

dit kamp NIET kan doorgaan owv verstrengde maatregelen dan wordt het inschrijvingsgeld 

terugbetaald.  

http://www.kbbc-clem.be/


Extra’s
• Er is ook dit kamp geen bezoekdag voorzien

• Een kaartje sturen kan natuurlijk altijd

• We verplichten de spelers om dagelijks te douchen (dit om hygiënische 

redenen)!

• GSM, MP3, tablet e.d. zijn enkel toegestaan op de daarvoor voorziene 

momenten (op andere tijdstippen zullen ze door de begeleiding worden 

bewaard)

• Zakgeld is toegestaan maar absoluut niet noodzakelijk 

• de CLUB is niet verantwoordelijk voor diefstal MAAR we zullen zeker controle 

doen en indien er problemen zijn, trachten we deze ook op te lossen



Niet onbelangrijk
• Zijn er speciale meldingen door te geven op vlak van voeding, allergieën, .... 

dan kan dat gemeld worden aan secretaris@kbbc-clem.be

• Stel dat we niet aan het voldoende aantal komen of we zitten niet aan het 

maximum dan laten we de deur open voor spelers van buiten de club. 

• Naar analogie van vorig kamp zal de leiding jullie dagelijks berichten via de 

gekende social media kanalen. Er is geen nood om dagelijks te informeren 

hoe het met je kind gaat. Ga ervan uit dat ze een topweek zullen beleven en in 

goede handen zijn.

mailto:secretaris@kbbc-clem.be


Nog vragen?
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