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 is nu bekend.
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. De inhoud van de finale blijft nog een verrassing.
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. De leeftijden
mag het team zelf invullen.
 Uw team zorgt zelf voor uniforme kleding zodat men onderscheid ziet tussen de verschillende
teams
De Onderdelen van de zeskamp
De zes activiteiten van de zeskamp zijn bekend. De teams strijden op de volgende onderdelen:
 Estafette
 Rups
 Hindernisbaan
 Bubbelvoetbal
 Korfbal
 Boogschieten
Wat krijgt u van ons?
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 20 mei 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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