Strijden om de eer met jouw Smederij
25 en 26 juni
Namens de Smederijen en de organisatie van de Expansie Hoogeveen (www.expansiehoogeveen.nl)
willen wij de Hoogeveense Smederijen uitnodigen deel te nemen aan de Zeskamp die georganiseerd
wordt op zaterdag 25 en zondag 26 juni. De organisatie is in handen van Sportief Hoogeveen en het
programma ziet er veelbelovend uit.
De Expansie
De Expansie vond in Hoogeveen plaats in de jaren 1963 tot en met 1980. De Expansie werd allereerst
georganiseerd met tenten op het marktterrein waar diverse bedrijven uit Hoogeveen zich
presenteerden. Naast de stands werd er ook gezorgd voor vermaak op het gebied van kermis, vuurwerk
en er werd diverse jaren een Concours d'Elegance van auto's gehouden. De chauffeur en zijn dame
waren chique gekleed en presenteerden zich aan een jury. Na verloop van tijd zijn de tenten vervangen
door een hal op het Mauritsplein, de zogenoemde Expansiehal.
Expansie Hoogeveen 2016
Van 24 tot en met 26 juni wordt in Hoogeveen een vernieuwde editie van de Expansie Hoogeveen
georganiseerd. De Expansie wordt een festival waarbij alles zich richt op zien, horen, proeven, beleven
en bijzondere acties. Het festival bestaat uit de volgende onderdelen:
 Een beurs waarbij bedrijven uit/rond Hoogeveen zich presenteren
 Een zeskamp waarbij diverse teams de sportieve strijd met elkaar aangaan
 Diverse activiteiten, muziek, theater en vermaak voor jong en oud
De locatie van de Expansie Hoogeveen is: Maxx Sports and Events, Terpwerg 1, in Hoogeveen. De
Zeskamp vindt plaats op het korfbalveld en/of de schaatsbaan gelegen naast Maxx Sports and Events.
De data en tijden van de Expansie Hoogeveen zijn:
 Vrijdag 24 juni van 14.00 tot 21.00 uur
 Zaterdag 25 juni van 10.00 tot 20.00 uur
 Zondag 26 juni van 10.00 tot 17.00 uur
De Zeskamp
De strijd van de zeskamp vindt plaats op zaterdag 25 juni tussen 10.00 en 17.00 uur. Alle aangemelde
teams strijden op die dag in verschillende poules voor de halve finale. De uiteindelijk finale vindt plaats
op zondag 26 juni tussen 13.00 en 15.00 uur.

Samenstelling Zeskamp-team
Om de teams een gelijkwaardige strijd te kunnen laten leveren hebben we een aantal voorwaarden
gesteld voor de samenstelling van de teams:
 Het team bestaat uit minimaal 10 en maximaal 12 deelnemers
 Het zeskamp-team moet bestaan uit de helft mannen en de andere helft vrouwen
 Het team bestaat uit verschillende leeftijdscategorieën:
- 2 personen tussen 10-20 jaar
- 2 personen tussen 20-30 jaar
- 2 personentussen 30-40 jaar
- 2 personen tussen 40-50 jaar
- 2 personen tussen 50 jaar en ouder
 Uw team zorgt zelf voor uniforme kleding zodat men onderscheid ziet tussen de verschillende
teams
Wat krijgt u van ons?
Naast een leuke, gezellige dag die door Sportief Hoogeveen en vrijwilligers georganiseerd wordt
is het natuurlijk hartstikke leuk om mee te doen en de strijd aan te gaan. Het zorgt voor onderlinge
verbinding en het is tevens een goede manier om de Smederijen onder de aandacht te brengen bij de
bezoekers van de Expansie. Er beloven veel bezoekers te komen mede omdat de Hoogeveensche
Courant een speciale Expansiekrant uitbrengt en de Albert Heijn acties voor entreekaartjes zal opzetten.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden en elk team krijgt voor alle deelnemers:
 Een persoonlijk passe-partout waarmee de Expansie drie dagen lang gratis bezocht kan worden
 Een lunchpakket op zaterdagmiddag
De kleedkamers en douches van Maxx Sports and Events worden beschikbaar gesteld voor de zeskamp.

Kortom doe mee en meld je aan met jouw Smederij (er is ruimte voor maximaal 20 teams).
Het aanmelden van je team kan tot en met vrijdag 22 april via Martin Peelen van de Smederijen:
m.peelen@dewoldenhoogeveen.nl
Wij hopen er samen met jullie leuke dagen van te maken.
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