
  

We heten u van harte welkom bij   

één van de oudste en succesvolste       

basketbalverenigingen uit de regio. 

KBBC Oostkamp is een club met een 
lange en rijke traditie, een goede 

structuur en staat garant voor een 

zeer degelijke jeugdopleiding. 

In deze brochure vindt u informatie 

over de werking van basketbalclub 

Oostkamp. 

De thuisbasis van KBBC Oostkamp is     
het gemeentelijk sportcentrum                

‘De Valkaart’, A. Rodenbachstraat 42,   

8020  Oostkamp.                                    

De jeugdwedstrijden vinden steeds 

plaats op zaterdag of zondag. 

Het kan dat sommige jeugdploegen voor 

de trainingen moeten uitwijken naar   

omliggende sportzalen. 

De thuiswedstrijden van de senioren op 

zaterdagavond zorgen steeds voor heel 

wat sfeer in de Valkaart. 

Overzicht van de ploegen: 

Voor het seizoen 2015-2016 worden volgende 
ploegen voorzien : 
 
Seniors 2e Nationale en 3e Provinciale 

 
 

Jeugd Bovenbouw : 
 

Landelijke Junioren  U21 
Landelijke Kadetten  U18  
Landelijke Miniemen  U16 

 
                                                                                                                                             

Jeugd Onderbouw : 
 

Provinciale Miniemen  U16                       
Provinciale Pupillen A en B  U14  
Provinciale Benjamins  A en B  U12 
Microben A en B  U10 
 

Prémicroben  geboortejaar 2008 
Basketbalschool  geboortejaar 2009-2010  

KBBC Oostkamp telt momenteel meer dan  
130 aangesloten jeugdspelers.  

 

 

 

 

 

De ‘allerjongsten’, geboren in 2009 of 

2010, maken in de basketbalschool op 

een gevarieerde en speelse manier    

kennis met de basketbalsport. 

De trainingen vinden plaats op zaterdag  

van 9u00 tot 10u30 uur onder leiding van              

een team gediplomeerde jeugdtrainers. 
 

Op woensdag van 17u00 tot 18u30 zijn 

de spelertjes van het geboortejaar 2008  

aan de beurt. 

 

Inschrijven kan via onze website : 

www.basketoostkamp.be of via mail naar 

jeugdvoorzitter@basketoostkamp.be 



 

In maart 1954 werd met stamnummer 811    
basketbalclub “BBC Oostkampse Merels”     
opgericht. 
In 2004 vierde BBC Oostkamp zijn 50-jarig   
bestaan en mag het zich ‘Koninklijk’ noemen.       
Sindsdien spreken we van KBBC Oostkamp. 
Sedert 2014 is de club dus 60 jaar actief, een    
duidelijk bewijs van stabiliteit!   

 
De algemene leiding van KBBC Oostkamp is in 
handen van het kernbestuur. 
Voor de dagelijkse werking bestaan er een 
sportieve cel, sponsorcel, evenementencel, 
jeugdcel en staan tevens een grote groep   
medewerkers ter beschikking. 
   

Iedere jeugdploeg heeft bovendien meerdere 
ploegbegeleiders. Dit zijn meestal ouders 
van spelers die hun kinderen vergezellen tij-
dens de wedstrijden. Deze clubmedewerkers 
hebben verschillende taken: 

 Het klaarzetten en opruimen van de zaal bij  
een competitiewedstrijd van hun jeugd-
ploeg. 

 Het bedienen van het scorebord en de        
24-secondenklok tijdens de thuiswedstrijden 
en het bijhouden van het scoreverloop tij-
dens de wedstrijden op verplaatsing. 

 Het regelen van praktische zaken m.b.t. hun 
jeugdploeg (bv. wasbeurt, vervoer…) 

 
KBBC Oostkamp staat in de regio bekend als 
een club met een uitstekende jeugdopleiding.  
Het doel van de jeugdopleiding is spelers een 
kwalitatieve basis te geven en zo mogelijk te 
laten doorstromen naar de seniors.  
Dit is niet evident en alles begint met een        
fundamentele basisopleiding waar onze club 
onder impuls van het jeugdbestuur en dankzij 
de grote inzet van onze gediplomeerde jeugd-
trainers hard aan werkt. 
Waarden als ‘discipline’ en ‘respect voor     
elkaar’ zijn fundamenten van deze opleiding. 
 

De speler krijgt heel wat waarden mee zoals 
inzet, luisterbereidheid, orde en netheid,    
respect, teamspirit,… 
 

De ouders hebben ook een heel belangrijke 
rol: zij steunen hun kinderen, de coach en de 
hele ploeg in een positieve sfeer.                 
Tevens komen ze  tijdens de wedstrijden     
supporteren en dit zonder de tegenstrever en 
of de scheidsrechter verbaal te belagen.   

 

Jeugdfeest :  

De club organiseert jaarlijks een jeugdfeest; 
een gezellig samenzijn voor al wie basketbal-
club Oostkamp en zijn jeugdwerking een 
warm hart toedraagt.  
 

Kerststage :  

Traditioneel wordt er ook tijdens de       
kerstvakantie gebasket in de Valkaart.                                        
Elk jaar leiden gediplomeerde trainers er een    
3-daagse basketstage.                                          
De ervaring leert dat deze stage voor alle 
jeugdspelers een enorme verrijking is! 
 

Ploegvoorstelling jeugdploeg :   

Bij elke thuiswedstrijd van de eerste ploeg 
(zaterdagavond 20.45 uur) wordt er een 
jeugdploeg aan het thuispubliek voorgesteld.  
Zo leren de sponsors en supporters van    
Oostkamp de toekomstige ‘vedetten’ kennen! 


