
         

Zeskamp jubileumweekend zaterdag 7 september 13.00-16.00 uur 

In het kader van het 75-jarig jubileum organiseert RKHSV op zaterdag 7 september, tijdens het 

jubileumweekend een zeskamp De zeskamp staat op die dag centraal om met en tegen elkaar een sport en spel 

middag te beleven. In dit geval kun je duidelijk stellen dat meedoen belangrijker is dan winnen. De zeskamp is 

er voor iedereen. Schrijf je in met je voetbalteam eventueel ondersteund met familie en/of vrienden. Het gaat 

om samen een leuke spelmiddag te beleven waarbij iedereen aangemoedigd wordt en plezier heeft. 

De zeskamp zal de volgende spelvormen bevatten: 

1. Touwtrekken (teams tegen elkaar. We kijken naar een gelijk totaal gewicht van de teams zodat elk 

team evenveel massa in de strijd kan gooien) 

2. Sponzen spel waarbij teams tegen elkaar strijden om met plastic bekertjes op een plateau het meeste 

water over te brengen waarbij tegenstanders met sponzen mogen proberen om de bekertjes omver te 

gooien. 

3. Tennisspel waarbij elk team mag proberen om zoveel mogelijk ballen in emmers te slaan in een 

bepaalde tijd. 

4. Voetbalkooi waarbij teams mogen proberen om zoveel mogelijk ballen in een voetbalkooi te schieten 

5. Kruiwagen rijden waarbij teams proberen om zoveel mogelijk teamgenoten en water in een emmer via 

een parcours naar de overkant te brengen 

6. Levend sjoelen waarbij teams proberen om zoveel mogelijk punten te scoren op een buikschuifbaan 

met de team genoten als levende sjoelstenen 

7. Rode draad spel: Een grote stormbaan waarbij teams tegen elkaar strijden om zo snel mogelijk alle 

teamgenoten over de baan te krijgen. 

Voorafgaand aan een spel mag een team aangeven om haar joker in te zetten. De joker zorgt voor dubbele 

punten in dat spel. Afhankelijk van het aantal teams zullen de verschillende spelvormen tegelijk plaatsvinden of 

achter elkaar.  

Elk team wordt gevraagd om een joker te maken. Gebruik je fantasie. De leukste joker krijgt een prijs. Tijdens 

de zeskamp zal de kantine geopend zijn. De zeskamp zal rond 13.00 uur van start gaan en rond 16.00 uur 

eindigen. Hierna zal een korte prijsuitreiking volgen. Na de zeskamp is er ruimte om je om te kleden om daarna 

eventueel direct aan te sluiten bij de feestavond maar er is ook tijd genoeg om na afloop naar huis te gaan en 

later op de avond weer aan te sluiten bij de feestavond. 

Let op: geef je op vóór 1 september. Dit doen jullie door de volgende gegevens toe te sturen naar:  

 zeskamp@rkhsv.nl 

Wil je weten wat een zeskamp inhoudt. Kijk eens via youtube naar het volgende filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=tiKeSg8EckY 

https://www.youtube.com/watch?v=tiKeSg8EckY


 

De volgende gegevens graag per deelnemend team aanleveren: 

Naam contactpersoon: ………………………………………………………………………… 

E-mailadres contactpersoon: ………………………………………………………………. 

Aantal teamleden: …………………………………………………………………………….… 

Team RKHSV: ………………………………………………………………………………………. 

Teamnaam zeskamp: …………………………………………………………………………… 

We willen iedereen de gelegenheid geven om mee te doen. Een team bestaat normaal gesproken tussen de 6 

en 10 leden maar het mogen er ook wel meer zijn. Indien je niet tot 6 leden komt schrijf dan toch in want dan 

zoeken we een aantal leden erbij. 

De zeskamp zal door een team van RKHSV leden georganiseerd en geleid worden. We hopen op een zo groot 

mogelijk aantal teams wat zich inschrijft. Laten we er met z’n allen een leuke middag van maken. 

Aangezien we een aantal spellen hebben waar water bij komt kijken is het raadzaam om kleding aan te trekken 

wat nat mag worden en eventueel wat reservekleren bij te hebben. 

 

 


