
 

 

Reglement Schijndel Zeskamp 
Een aantal regels zijn opgesteld om de dorpszeskamp voor alle partijen 

prettig te laten verlopen. Samen vormen deze het reglement: 

 

 

Algemeen / Teams 

 

 

Voor jeugdzeskamp op zaterdag geldt dat een team bestaat uit minimaal 10 en maximaal 15 deelnemers, exclusief 

captain/begeleider(s). Op zondag bestaat een team uit minimaal 10 deelnemers inclusief minimaal 2 vrouwelijke 

teamleden. Per spel doet minimaal 1 vrouwelijk teamlid mee. Elk spel wordt met maximaal 10 personen gespeeld. 

Tijdens het spel mogen deze niet worden gewisseld. 

 

Aan de jeugdzeskamp op zaterdag mogen kinderen deelnemen in de leeftijd van 5 tot 16 jaar. 

Op zondag is de minimale leeftijd van de deelnemers 16 jaar. 

Bij afwijkende leeftijden, moet opgave in overleg met de organisatie plaatsvinden. 

 

Bij ieder team moet een captain aanwezig zijn die minimaal 16 jaar of ouder is. 

 

Vanuit de organisatie communiceren we via de teamcaptains in basis via WhatsApp en/of e-mail. 

Zowel de coördinator voor de teams voor zaterdag als zondag maakt een WhatsApp verzendlijst aan met 

teamcaptains. Als teamcaptain moet je het mobiele telefoonnummer van de desbetreffende coördinator toevoegen 

aan je eigen adresboek, anders ontvang je onze (massa) zendberichten niet. 

 

Teams melden zich minimaal een half uur voor aanvang bij de organisatie. 

 

Alleen de teamcaptain mag protest indienen bij de organisatie (eerste aanspreekpunt: Jan Hellings). 

 

Elk team draagt uniforme (reserve) kleding. Deelnemers moeten sportschoenen dragen. Schoenen met noppen of 

spikes zijn verboden. Op de opblaasbare spelonderdelen mag je geen schoeisel dragen. Het dragen van horloges 

en sieraden is niet toegestaan. Ook piercings moeten uit of worden afgeplakt uit veiligheidsoverwegingen. 

 

Deelname en aanwezigheid is geheel op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor blessures, verlies of 

diefstal van eigendommen of schade door of aan derden. 

 

Deelname aan de jeugdzeskamp op zaterdag is gratis. 

Deelnemende teams voor zondag maken direct na aanmelding per team € 50,00 inschrijfgeld + € 75,00 waarborg 

over op rekeningnummer NL77 RABO 0147102758 t.n.v. S.V. Avanti ‘31 o.v.v. Zeskamp + jaartal + teamnaam.  

Wanneer een team zich terugtrekt na de captainsavond, wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd. 

 

Voor aanvraag retour waarborg graag een e-mail sturen naar zeskamp@avanti31.nl (of de waarborg blijft staan voor 

volgend jaar). De waarborg wordt niet teruggeven wanneer teams zich niet aan bepaalde regels houden in dit 

reglement. 

 

Jeugdteams kunnen een (party)tent plaatsen op zaterdag tussen 10.30-12.30 uur. Voor de deelnemende teams op 

zondag geldt dat zij de zaterdag ervoor tussen 14.00-17.00 uur hun (party)tent kunnen opzetten. Tenten mogen 

alleen worden geplaatst op een daarvoor door de organisatie aangewezen plek! Tent mag aan voorzijde maximaal 4 

meter breed zijn. De organisatie stelt geen elektriciteit beschikbaar voor eventuele apparatuur in deze tenten. Op het 

tententerrein zijn stroom-aggregaten verboden. In de avond wordt dit tentengedeelte afgesloten. Overnachten is niet 

toegestaan. 

 

Eventuele door teams meegebrachte geluidsboxen mogen het geluid van de organisatie niet hinderen. 

 

Het meubilair van Avanti’31 laten staan, mag niet worden meegenomen naar bijv. het veld of de tent. 
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Spullen en tenten van teams moeten in het Pinksterweekend uiterlijk op maandag om 12.00 uur zijn opgehaald. 

Achtergebleven materialen worden daarna door de organisatie verwijderd. (Waarborg vervalt.) 

 

Gedraagt een deelnemer of captain/begeleider zich niet naar behoren, dan heeft de organisatie het recht deze 

persoon of het team te diskwalificeren en van het zeskampterrein te verwijderen. 

 

Voor ieders veiligheid mogen geen glazen, blikjes of flesjes worden meegenomen op het spelterrein. 

 

Alcoholgebruik onder de 18 jaar is verboden. Hiervoor kan om een legitimatie worden gevraagd. Als je dit niet kunt 

tonen, worden geen alcoholische dranken aan je verstrekt. Binnen het spelgebied mag je geen alcoholische dranken 

meenemen of nuttigen. Tijdens de jeugdzeskamp op zaterdag is het gebruik van alcohol door captain/begeleider(s) 

en deelnemers tot en met de laatste speelronde overdag niet toegestaan. 

 

In Nederland geldt een rookverbod in vrijwel alle publieke binnenruimtes. Dit betekent dat roken in alle 

binnenruimtes van sportclubs, ook in onze feesttent, verboden is. We houden het sport- en spelterrein graag 

rookvrij. Het gebruik van drugs is streng verboden. 

 

Je mag je niet op de spellen in het spelgebied begeven zonder dat hiervoor toestemming is gegeven, met 

uitzondering van deelnemende teams tijdens/rondom ingedeelde spelrondes. 

 

Met de aanmelding geef je toestemming om persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor een goede 

organisatie. Met deze gegevens gaan we zorgvuldig om. Persoons- en contactgegevens gebruiken we voor de 

interne communicatie over of de organisatie van de Schijndel Zeskamp. 

 

Tijdens het gehele zeskampweekend kunnen er foto’s gemaakt worden. Bij deelname en aanwezigheid op het 

zeskampterrein stem je in met het maken en door de organisatie publiceren van foto’s. 

 

 

Zeskamp 

 

Het begin- en eindsignaal worden centraal gegeven. Elk team heeft de verantwoordelijkheid tijdig aanwezig te zijn bij 

een spel. Als een team te laat is, gaat de verloren tijd van de speeltijd af.  

 

Het team met het laagste nummer start aan de linkerkant van het parcours, gezien vanaf de startlijn. 

Tijdens het spel moeten teams in hun eigen baan blijven en mogen het andere team niet hinderen. 

 

Iedereen moet de aanwijzingen van de spelleiders/jury opvolgen. Gebeurt dit niet, dan worden punten in mindering 

gebracht of volgt diskwalificatie. Daar waar de spelregels geen of onvoldoende uitsluitsel geven, is de beslissing van 

de (hoofd-)jury bindend. Je mag in geen geval hindernissen of waterbakken verplaatsen. Bij constatering van deze 

overtreding volgt automatisch diskwalificatie. 

 

Deelnemers mogen het juryplatform (tribune) alleen betreden met toestemming van de jury of organisatie. 

 

Op zondag mag elk team de joker inzetten bij maximaal 1 spel in de tweede ronde (met uitzondering van de 

playback). Voordat de tweede speelronde start (let op: dit is vóór de pauze) moet dit zijn doorgegeven aan de 

omroeper(s) op het juryplatform (tribune). De joker verdubbelt het aantal punten bij dat spel. Als de joker te laat 

wordt ingezet, worden geen dubbele punten behaald. 

 

Wanneer een spelonderdeel door technische gebreken of overmacht niet door alle teams kan worden gespeeld, 

komt het spelonderdeel voor iedereen te vervallen óf wordt dit spel ingehaald door het desbetreffende team. 

Als een spel komt te vervallen en teams hebben bij dat spel hun joker (zondag) ingezet, ontvangen zij de joker terug. 

Zij mogen de joker bij een ander spel opnieuw inzetten. 

 

In de pauze vindt het rode draadspel plaats (zondag) waarvan van elk team een afvaardiging wordt verwacht. 



 

 

 

Een team op zondag dat een spel wint krijgt 28 punten, nr. 2 – 27 punten, enz. (geldt ook voor playback). 

Bij een gelijkspel krijgen teams allemaal de punten van de behaalde plaats. Bijvoorbeeld: 

A is 1e = A krijgt 28 punten 

B en C zijn 2e = B en C krijgen 27 punten 

D is 4e en krijgt 25 punten, enz. 

Het rode draadspel telt ook mee in de puntentelling. 

 

Als op het eind van de dag teams gelijk eindigen, dan telt de gewogen telling. 

Dat wil zeggen: het team dat het vaakst 1e en 2e is geworden, wint dan ten opzichte van (het) andere team(s).  

 

Te behalen prijzen op zondag zijn: 1e prijs € 150,00, 2e prijs € 100,00 en 3e prijs € 50,00. 

 

Als op zondag hetzelfde team 3 jaar achtereenvolgend de zeskamp wint, mag dit team de wisselbeker houden. 

Dit geldt ook wanneer de wisselbeker in totaal 5 keer door hetzelfde team wordt gewonnen. 

 

Bij de jeugdzeskamp wordt gestreden in 2 leeftijdscategorieën (op basis van gemiddelde leeftijd team). 

Per categorie reiken we de prijzen 1 t/m 3 uit voor zowel de zeskamp als playback. 

Verder stellen we als aanmoedigingsprijs een wisselbeker beschikbaar. 

 

 

Playback 

 

De volgorde van de playbackshow op zondag wordt bepaald door loting op de captainsavond. Alleen op de 

captainsavond mag - in overleg met de aanwezige teamcaptains - worden geruild. Dit moet dan direct bij organisatie 

bekend worden gemaakt. Teams die deze avond niet aanwezig zijn, hebben geen inspraak op de volgorde/loting. 

Voor de jeugd op zaterdag geldt een indeling qua leeftijdscategorieën. 

 

Een mp3 van het nummer/artiest moet onder vermelding van de teamnaam worden gemaild naar 

playbackjeugdzeskamp@gmail.com (zaterdag) of playbackdorpszeskamp@gmail.com (zondag). 

Er mogen geen nummers dubbel geplaybackt worden. Wanneer de inschrijving is geopend, is de volgorde van 

binnenkomst leidend. De organisatie heeft het recht om ingezonden playbacknummers te weigeren. 

 

Er zijn twee podia voor de playback optredens (6 x 3 x 2,4 meter). De ingang naar het podium is 2 x 1 meter. 

Het is niet toegestaan de podia in de lengte, breedte en/of hoogte uit te breiden met stellingen of stellages. 

Spijkeren, nieten en schroeven in podia (wanden en vloeren) en gebruik spuitbussen is verboden. Bij overtreding 

moet men de volledige kosten vergoeden. (Waarborg vervalt.) 

 

Podium 1 is het podium links, gezien vanuit de zaal. De nummering wordt aangegeven aan de achterkant. 

 

Tijdens de playbackshow worden deelnemers op het podium verwacht, die ook overdag hebben deelgenomen. 

 

Elk optredend team krijgt maximaal 15 minuten voor het opbouwen, optreden en afbreken van hun playback act, 

binnen het aangegeven schema. Bij overschrijding van deze tijdslimiet kan de organisatie het team uitsluiten voor de 

playbackuitslag. Het playbacknummer duurt bij voorkeur maximaal 5 minuten. 

 

Tijdens het opbouwen en afbreken moet je rekening te houden met het optreden van andere teams wat betreft 

(geluids-)overlast. Het podium moet je schoon achterlaten. Teams moeten zelf zorgdragen voor het opruimen en 

verwijderen van hun materialen op/rondom het podium en in/rondom de tent. (Waarborg vervalt.) 

 

Het gebruik van vuur, kaarsen of rookapparaten is op last van de brandweer ten strengste verboden. 

Zaken (zoals eten, drinken) die het podium voor de volgende deelnemer gevaarlijk (bijv. glad) kunnen maken, zijn 

niet toegestaan. 

 

De organisatie stelt geen elektriciteit beschikbaar voor apparatuur. Stroom-aggregaten zijn verboden. 
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Teams kunnen gebruik maken van een van de opengestelde kleedlokalen. Hiervoor worden geen sleutels 

uitgegeven. Draag zelf zorg voor waardevolle spullen en laat geen materialen achter. 

 

De winnende nummers 1 t/m 3 (voor de jeugdzeskamp per leeftijdscategorie) van de playbackshow ontvangen een 

beker. De acts worden voornamelijk beoordeeld op: playback, originaliteit en uitvoering. In mindere mate wordt 

gekeken naar decor en kleding. De puntentelling c.q. weging wordt toegelicht op de captainsavond. 

 

Het is niet de bedoeling dat meegebrachte eigen consumpties worden genuttigd in de tent vanaf aanvang 

playbackshow. 

 

 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. 

 


