PROGRAMMA BOEKJE
Zeskamp 2019

zaterdag 8 juni
playbackavond
(19:00 uur)
maandag 10 juni
zeskamp
(10:00 uur)
Op het evenemententerrein
versie boekje: 05-07-2022 03:20:11

Voorwoord
Hallo zeskampers, we zijn als zeskampcommissie weer hartstikke
blij dat het animo van de teams dit jaar weer super is. Na een start,
begin dit jaar, met het nodige PR-werk rondom dit fantastische
evenement konden we in april de conclusie trekken dat dit geloond
had.
Het is natuurlijk voor de zeskampcommissie van KPJ/VESPO weer
een uitdaging om de zeskamp dit jaar nog beter te doen slagen
dan de voorgaande jaren.
De zeskamp begint op zaterdag 14 mei met een playbackavond.
Deze playbackavond zal plaats vinden in de zeskamptent op het
evenemententerrein. De buurten- en vriendenteams zullen tijdens
deze avond een playbackact opvoeren, waarmee zij dan de eerste
punten al kunnen verdienen.
Op maandag 16 mei (2e pinksterdag) is er voor buurten en
vriendenteams de zeskamp, met het nodige water, behendigheid,
snelheid en kracht.
Het organiseren van deze zeskamp heeft al het nodige bloed,
zweet en tranen gekost. Hopelijk zijn de weergoden ons op deze
dagen gunstig gezind, zodat we na afloop weer terug kunnen kijken
op een geslaagde zeskamp.
Tot slot willen wij alle deelnemers sportieve dagen toewensen en
de toeschouwers veel kijkgenot.
De zeskamp zal dit jaar weer plaats vinden op het
evenemententerrein
aan de Voskuilenweg.
Het evenemententerrein is in noodzaak bereikbaar onder dit
nummer: 06-53684303 (Kevin Kanters)
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Het bestuur KPJ / VESPO -Venhorst.
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Pagina 3/19

Spelregels
VRIENDEN EN BUURTEN
1.Een team bestaat uit 1 captain en acht spelers, waarvan
minimaal twee dames.
2.De minimum leeftijd is 14 jaar.
3.De joker moet ingezet worden tijdens de captainavond.
ALGEMEEN
4.Ieder persoon mag maar met één team meedoen. De acht
spelers die aan het spel beginnen moeten het spel ook afmaken.
Onder een spel mag dus niet gewisseld worden.
5.Een onpartijdige jury beslist tijdens de spelen.
6.De deelnemers van een team dienen dezelfde shirts te dragen.
Het is verplicht om tijdens de spelen gymschoenen te dragen. (dus
geen voetbalschoenen of spikes). Tenzij ander vermeld.
7.Het is verboden om op het speelveld te komen wanneer men
niet hoeft te spelen, dus blijf zo veel mogelijk achter de
dranghekken. Dit is voor uw eigen veiligheid.
8.Het is verboden om tijdens de spelen sieraden te dragen.
9.Alleen de captain van een team kan overleggen met de
zeskampcommissie.
10.De captain mag tijdens de spelen alleen maar aanwijzingen
geven, DUS NIET HELPEN! Helpen mag alleen als dit voor het
spel beschreven staat.
11.Elk team dient op tijd bij elk spel aanwezig te zijn. De tijd telt
door dus dan heb je minder tijd om het spel uit te voeren
15.Er wordt centraal gestart en gestopt door middel van een
fluitsignaal via de omroepinstallatie.
16.De puntentelling is als volgt: Het team dat voor een spel als
eerste eindigt, krijgt zoveel punten als dat er teams meedoen. Het
team dat als laatste eindigt, krijgt dan dus slechts 1 punt. Als teams
gelijk eindigen worden deze punten gedeeld. Bij gelijke eindstand
telt eerst de onderlinge prestatie bij spel A, mocht dit nog geen
uitsluitsel geven dan wordt de prestatie bij de spel B bekeken.
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Indien een spel afgelast moet worden, voor of tijdens de spelen
(bijv. vanwege technisch mankement), dan vervallen de punten van
dit spel voor alle teams. Als op het uitvallende spel en joker is
ingezet dan gaat deze automatisch over naar het volgende spel op
de lijst (bijv. van A naar B).
17.Indien een team hun deelname binnen 10 dagen voor aanvang
annuleert dan blijft het inschrijfgeld ten gunste van de K.P.J. Ook
wanneer door slecht weer het wordt afgelast, zal het inschrijfgeld te
gunste van de K.P.J. blijven.
18.In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de
zeskampcommissie.
19.DE CAPTAINS DIENEN ER VOOR TE ZORGEN DAT DIT
REGLEMENT BIJ DE DEELNEMERS BEKEND IS.
20.K.P.J.-VENHORST IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR
SCHADE, LICHAMELIJK LETSEL, VERLIES OF DIEFSTAL VAN
GOEDEREN.
21.Er mag geen glaswerk op het veld of podium worden mee
genomen, in verband met veiligheid.
22.Materiaal wat gebruikt wordt tijdens het zeskamp dient door de
teams mee naar huis genomen te worden!!! Het liefst dezelfde dag.
UITERLIJK DINSDAG OM 12.00 UUR.
23.Er mogen geen caravans, vouwwagens of tenten bij de
zeskamp op het terrein worden geplaatst.
24.Wij schenken geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar.
LEGITIMATIE VERPLICHT!
Veel van het voorgaande spreekt voor zich. Wij hopen dat jullie
allemaal meewerken om deze dag tot een succes te maken.
De spelen duren 5 minuten en er is 5 min. over om te wisselen. Er
moet dus snel gewisseld worden om op tijd te kunnen beginnen.
Het is daarom van belang dat de spelers door de captain goed op
de hoogte
worden gebracht waar de spelers moeten zijn en hoe het spel
gespeeld
moet gaan worden.
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De zeskampcommissie
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Playback
Op zaterdag 14 mei is er de playbackavond in de tent op het
evenemententerrein. Op deze avond zullen er door de buurt- en
vriendenteams een act worden opgevoerd waarmee zij de eerste
punten voor de zeskamp kunnen verdienen.
Deze acts zullen beoordeeld worden door een onafhankelijke jury.
De punten die op de playbackavond door de teams worden
behaald, tellen dubbel mee in het eindklassement. (De joker kan
niet op de playback avond ingezet worden!)
De volgorde van de playbackacts zal worden beslist op de
playbackavond.
Voor het op en afbouwen + de playbackact samen, heeft ieder
team
maar 10 minuten, dit in verband met de tijd.
De uitslag van de playbackwedstrijd zal dezelfde avond nog
bekend
gemaakt worden.
De tent is open vanaf 19.00 uur en de playbackavond zal om 19.30
uur beginnen.
Iedereen is van harte welkom op deze playbackavond en wij
hopen dat wij u zien op deze supergezellige avond!!!
De zeskampcommissie
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Teams
1. Ons clubke

13. ‘t Kletje

2. 't zal wel

14. De verliezers van vorig jaar

3. Gas d'r op

15. Wan Ellende

4. Moi Spul+

16. Zaskamp

5. ‘t Zoike

17. De Tractorbende

6. Emanuelle

18. Venhorstse Boeven

7. De Brassers

19. Mop Mop Gas erop

8. Gewoon omda ‘t kan

20. Girl Power

9. Gin Gezijk

21. Kiek ons gaan

10. De Pulduikers

22. ’t Zal wel (JEUGD)

11. De tobbers

23. Niemand

12. ’t Gu Nie

24. De Toppers
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Wedstrijdschema
10:00
10:15
10:30
10:40
10:50
11:00
11:10
11:20
11:30
11:40
11:50
12:00
12:10
12:20
12:30
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00

ronde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A
1
9
17

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

22
5
13
21
4
12
20
3
11
19
2
10
18

16:45

KPJ Zeskamp

8
16
24
7
15
23
6
14

B
2
10
18
1
9
17
8
16
24
7
15
23
6
14
22
5
13
21
4
12
20
3
11
19

AANKOMST
RONDGANG JURY
C
D
E
3
4
5
11
12
13
19
20
21
2
3
4
10
11
12
18
19
20
1
2
3
9
10
11
17
18
19
1
2
8
9
10
16
17
18
PAUZE
24
1
7
8
9
15
16
17
23
24
6
7
8
14
15
16
22
23
24
5
6
7
13
14
15
21
22
23
4
5
6
12
13
14
20
21
22
EINDSPEL
PRIJSUITREIKING

F
6
14
22
5
13
21
4
12
20
3
11
19

G
7
15
23
6
14
22
5
13
21
4
12
20

H
8
16
24
7
15
23
6
14
22
5
13
21

2
10
18
1
9
17

3
11
19
2
10
18
1
9
17

4
12
20
3
11
19
2
10
18
1
9
17

8
16
24
7
15
23

8
16
24
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Zeskampspellen 2019
Spel A: De Stormbaan
Spel B: Blaas &#039;m op
Spel C: Heen en weer
Spel D: De frisbee
Spel E: De uitdrukking
Spel F: Nutherma PVC Spel
Spel G: De klompendans
Spel H: Ton en Jerrycan
Spel I: Rolbandpong. ( eindspel )
Spel A: De Stormbaan
Aan het begin van de stormbaan staat een bak met water waar
boterhamzakjes bij liggen. Als het startsignaal klinkt, vult men een
boterhamzakje met water en gaat hiermee de stormbaan over. Aan
de andere kant van de stormbaan staat een bak waarin men het
boterhamzakje leegt. Daarna gaat men langs de stormbaan naar
het begin om weer nieuw boterhamzakje met water te vullen. Dit
herhaalt zich zolang er speeltijd is. Aan het einde van de speeltijd
wordt er gemeten hoeveel water er in de ton zit.
Puntentelling: Aantal centimeter water in de ton.

<b>Ps. Het maakt niet uit of men zelf het boterhamzakje met water
vult en dan over de stormbaan gaat of dat er personen zijn die
alleen maar boterhamzakjes vullen en ander alleen maar over de
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stormbaan gaan.
</b>

Spel B: Blaas &#039;m op
Op een stellage zijn 8 pvc buisjes gemaakt waarop een ballon kan
met daarboven een prikpin.
Als het startsignaal klinkt krijgen de spelers een ballon en gaan via
een hindernis naar de stellage. Bij de stellage doet men de ballon
om het pvc buisje en gaat men door het buisje blazen. Men blaast
net zo lang totdat de ballon tegen de prikpin komt en klapt. Daarna
gaat men langs de hindernis weer naar het begin om een nieuwe
ballon te halen. Dit gaat zo door zolang er speeltijd is. Het aantal
geklapte ballonnen tegen de prikpin is dan de score.

Puntentelling: Aantal geklapte ballonnen

Spel C: Heen en weer
Dit spel wordt gespeeld in 2 groepen van 4. Elke groep heeft een
soort bootje waarop een speler kan staan plus een stel ronde
buizen die door de andere 3 steeds onder het bootje gelegd
moeten worden. De speler die op het bootje staat, kan zich
voortbewegen door aan een touw te trekken dat over het veld is
gespannen. Heeft men het bootje over de eindstreep getrokken
dan is dit 1 punt. Daarna gaat men van de eindstreep op de zelfde
manier weer naar de beginstreep ook dit is dan weer 1 punt. Als
het eindsignaal klinkt dan telt nog het aantal meters vanaf de
streep waar men vandaan komt.

Puntentelling: Aantal keer heen en weer plus het aantal meters.

KPJ Zeskamp
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<b>
<div style="position:relative;margin-left:32px" ><div
style="position:absolute;left:-32px;top:0px;" >Ps.</div>Men mag
telkens bij de eind en beginstreep wisselen van bootje en
buizenleggers.</div></b>

Spel D: De frisbee
De spelers staan achter een cirkel van dranghekken met elk een
stapel frisbees. In het midden van de cirkel staat een vangbak waar
kettingen aan hangen. Na het startsignaal gaan de spelers de
frisbees richting de vangbak gooien. De frisbee kan meteen in de
vangbak gegooid worden of via de kettingen. Als men namelijk de
frisbee tegen de kettingen aangooit valt deze dood en beland dan
ook in de vangbak. Als alle spelers de frisbees op hebben worden
de misgegooide frisbees weer opgeraapt en gaat men het opnieuw
proberen. Dit gaat zo door tot alle frisbees op zijn dan stopt de tijd.
Heeft men binnen de speeltijd niet alle frisbees in de opvangbak
dan telt het aantal dat wel in de opvangbak ligt.
Puntentelling: Tijd of aantal frisbees in de opvangbak.

Spel E: De uitdrukking
De spelers krijgen een hesje aan waarin schuimrubberblokken zijn
gemaakt. Na het startsignaal gaan de spelers over een loopbrug
naar het midden van het zwembad. Daar hangt een sproeier waar
ze onder gaan staan zodat de schuimrubberblokken vol komen met
water. Daarna loopt men er aan de andere kant weer af naar een
opvangbak. Het water kan men nu uit het schuimrubber krijgen
door zich tegen elkaar te drukken. Het water loopt via de
opvangbak in een ton. Daarna gaan de spelers weer naar het
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begin van de loopbrug voor een nieuwe ronde. Het water in de ton
is dan de score.
Puntentelling: Aantal centimeter water in de ton.

Spel F: Nutherma PVC Spel
Aan een steigerstellage hangen 2 spiralen van pvc waar elk 4
spelers bij staan. Onder de spiraal door is zijn 4 handgrepen
gemaakt waarbij aan elk een speler staat. Nu is het de bedoeling
om een tennisbal van onder naar boven te laten rollen via de
spiraal. Dit kan door middel van de uiteindes naar onder en boven,
links en rechts, voor en achter te bewegen plus goed samenspel.
Als de tennisbal boven is valt deze in een pijp naar beneden in een
opvangbak. Daarna legt men er een nieuwe tennisbal op voor de
volgende poging. Aan het einde zijn de aantal tennisballen in de
opvangbak de score.

Puntentelling: Aantal tennisballen in de bak.

Spel G: De klompendans
6 spelers staan per 2 op 4 klompen waarvan de middelste 2 aan
elkaar zitten. Voor op de klompen zit een ring waarin een tennisbal
kan liggen. De 2 spelers die over zijn, leggen de tennisballen op de
buisjes en rapen de tennisballen op die er onderweg afvallen. Als
de tennisballen op de ring ligt, gaat men via een parcours met
hindernissen naar een puntenbord. Bij het puntenbord moet men
proberen om de tennisbal in een van de punten te scoren. Daarna
gaat men langs het parcours weer naar het begin om nieuwe
tennisballen te halen.

KPJ Zeskamp
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Puntentelling: Aantal punten op het scorebord.
<b>Ps. Men mag wisselen van klompenlopers en
ballenjongens/meisjes.
</b>

Spel H: Ton en Jerrycan
Aan het begin van de baan staan jerrycans met water van licht
naar zwaar. Na het startsignaal pakt men een aantal jerrycans en
gaan over de hindernissen naar het einde van de baan waar men
de jerrycans weer neerzet. Daarna gaat men weer naar het begin
van de baan om de volgende jerrycans te halen. Zijn alle jerrycans
bij de eindstreep dan heeft men 1 punt. Daarna gaat men
omgekeerd met de jerrycans over de baan weer naar het
beginpunt. Als alle jerrycans daar zijn heeft men weer een punt. Als
het eindsignaal klinkt tellen het aantal jerrycans nog mee die over
de streep zijn vanaf het laatste vertrekpunt.
Puntentelling: Aantal keer heen en weer plus aantal jerrycans

Spel I: Rolbandpong. ( eindspel )
Aan het eindspel doet ook nu weer van elk team 1 speler mee. Als
het startsignaal klinkt loopt men naar het spel waar een rolband en
een aantal pingpong ballen ligt. Bij de stellage pakt men de rolband
die men vervolgens door een opening van de stellage doet. Het
begin van de rolband moet dan achter een van de 3 plasticbekers
gehaakt worden. Daarna laat men over de rolband een
pingpongbal rollen die dan in de beker valt. Daarna haakt men de
rolband achter een volgende beker om ook hier weer een
pingpongbal in te laten rollen. Als de laatste bal en de beker valt
stopt de tijd.
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Puntentelling: De eindtijd is de score.
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Scoreblad
Spel

Punten

A
B
C
D
E
F
G
H
I
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Aantekeningen
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Bestuur
Thijs Gerritsma - Voorzitter
Nena van der Horst Penningmeester
Leon van Dooren - Secretariaat
Teun Meulenmeesters
Manon van de Pas
Marjolein van Oort

Zeskampcommissie
Maarten Melis
Addie Bevers
Rens van Oort
Jan van de Broek
Jantien Kemphorst
Marieke Janssen
Kevin Kanters
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dankwoord
Als zeskampcommissie van KPJ/VESPO -Venhorst willen wij
iedereen die zijn medewerking heeft verleend bij de organisatie
van deze zeskamp hartelijk bedanken.
Met name een speciaal woord van dank aan de Venhorstse
ondernemers voor hun financiële en materiële steun.
Verder willen wij de vele juryleden en andere medewerkers
bedanken
voor hun vrijwillige hulp.
Wij hopen dat wij samen met u terug kunnen zien op een
geslaagde zeskamp 2017.
Op de laatste plaats, maar niet in mindere mate, willen wij de
spelers, speelsters en coaches hartelijk bedanken.
Uiteindelijk maakten jullie deze dag.

Zeskampcommissie
KPJ / VESPO -Venhorst
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