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Hummelo, april 2022

Aan geadresseerde

L.S.
Gezien het succes van voorgaande jaren zijn we ook dit jaar weer bezig met de organisatie
van de zeskamp. Dit wordt dan voor de 20e keer! En wordt georganiseerd op koningsdag, d.w.z.
woensdag 27 april a.s.
Lijkt het je leuk om met een team deel te nemen aan de ZESKAMP, meld je dan aan vóór maandag 18
april a.s. middels bijgevoegd opgaven-formulier. De opzet zal grotendeels gelijk zijn aan die van
voorgaande jaren, dus met zowel doe- als denkonderdelen.
De opzet van de seniorenronde (leeftijd vanaf 13 jaar) is als volgt:
•

Er wordt gestreden door zo'n 10 á 12 teams. Een team bestaat uit minimaal zes en maximaal
10 personen. Eén van teamleden is tevens captain. Ter bestrijding van de kosten bedraagt het
inschrijfgeld € 2,50 per persoon.

•

Per onderdeel zullen er steeds 6 personen meedoen, waardoor bij teams met meer dan 6 personen
er een aantal mensen "vrij" zijn. Aan het eind van de zeskamp moet iedereen wel aan tenminste
aan één onderdeel hebben meegedaan. Het grote voordeel hiervan is dat niet iedereen aan alle
onderdelen mee hoeft te doen, dus niemand doet dan iets tegen haar of zijn zin.
Daarnaast is het dus werkelijk voor alle leeftijden en is het handig een gevarieerd team samen
te stellen met zogenaamde "denkers" voor de puzzelopdracht en "doeners" voor de sportieve
elementen.

•

De speeltijd bedraagt 12 minuten per ronde.

Er
•
•
•
•
•
•

zal dit jaar in ieder geval gestreden worden op de volgende onderdelen:
Bblock/Kapla stapelen
Stormbaan
Wokspel
Levend sjoelen
Puzzelen
Big bag-loop

Je ziet het, leeftijd hoeft geen enkel bezwaar te zijn om mee te doen.

z.o.z.

We hopen dat je met een team wilt meedoen en dat je bijgevoegd opgaven-formulier vóór maandag 18
april a.s. wilt inleveren bij:
▪
▪
▪

Henri Heijting, Broekstraat 22, 6999 DH Hummelo,
e-mail: h.heijting@hummelo-en-oranje.nl
Freek Remmelink, De Hofkamp 10, 6999 AK Hummelo,
e-mail: f.remmelink@hummelo-en-oranje.nl
Jolande Slagter, De Zuylenkamp 57, 6999 CB Hummelo,
e-mail: j.slagter@hummelo-en-oranje.nl

of bij één van de andere bestuursleden. Je kunt hier ook met andere vragen terecht.
Mocht je om welke reden dan ook niet in staat zijn om een team samen te stellen, wil je dan deze
brief doorgeven aan iemand, die dit wel kan.
Belangstellenden die graag mee willen doen, maar geen groep bij elkaar kunnen krijgen, kunnen
zich toch opgeven. Bij voldoende individuele opgave wil de organisatie proberen een team samen
te stellen van desbetreffende individuele aangemelde deelnemers.
Zo gauw we de indeling compleet hebben, willen we de teamcaptains, evenals de vorige keer,
uitnodigen voor een bijeenkomst om uitleg te geven over de diverse spelen en alles goed
doorspreken. Deze bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 20 april om 20:00 uur in de schuur,

Torenallee 2 te Hummelo.
Daarnaast informeren we je alvast over het feit dat we ter vervanging van het traditionele vogelschieten
een zeer spannend en amusant alternatief hebben gevonden.
Het betreft een spel wat prima te combineren is met (deelname aan) de Zeskamp en zorgt voor
hilariteit voor deelnemer(s) en toeschouwer(s). In het programmaboekje hierover meer.
Met vriendelijke groet, namens oranjevereniging “Hummelo en Oranje",

Henri Heijting
Freek Remmelink
Jolande Slagter

Bezoek ons ook eens op onze website:

www.hummelo-en-oranje.nl
en volg ons via:

www.facebook.com/hummeloenoranje
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INSCHRIJFFORMULIER
S.V.P. inleveren voor maandag 18 april 2022
Ja, wij willen ons inschrijven voor de zeskamp 2022
:

Naam Team

:

Naam captain

:
Adres
Postcode en woonplaats

:

E-mailadres

:

Telefoonnummer

:

Telefoonnummer mobiel

:

Naam deelnemer

2.

:

Naam deelnemer

3.

:

Naam deelnemer

4.

:

Naam deelnemer

5.

:

Naam deelnemer

6.

:

Naam deelnemer

7.

:

Naam deelnemer

8.

:

Naam deelnemer

9.

:

Naam deelnemer 10.

:

