
Zeskamp De Veldmaat Bruist 

Reglement 

Algemeen 
 De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade en/of vermissing van persoonlijke 

eigendommen. 

 Het deelnemen aan de zeskamp is geheel op eigen risico. Voor het geval een deelnemer aan 
een andere deelnemer letsel zou toebrengen, wordt er vanuit gegaan dat alle deelnemers 
een ‘W.A. – verzekering particulier’ hebben. 

 
Het Team 

 Een team bestaat uit minimaal 6 personen en maximaal 10 verschillende personen, hiervan is 
1 persoon aangewezen als teamcoach. Houd er rekening mee dat veel spelen met minimaal 6 
personen gespeeld worden. Een team met 6 personen heeft bij deze spelen dus geen wissel! 

 De minimumleeftijd is 16 jaar, gerekend naar de leeftijd op de dag van de zeskamp. 

 Het laten deelnemen van verschillende ploegleden c.q. reserves op verschillende 
wedstrijdonderdelen is toegestaan. 

 De leden van een ploeg worden verzocht om tijdens de zeskamp een uniforme uitstraling te 
hebben, bijvoorbeeld door middel van dezelfde kleding, om zodoende voor Scheidsrechters, 
organisatie, toeschouwers en eventuele juryleden herkenbaar te zijn. 

 
De Scheidsrechters 

 De beoordeling berust bij de organisatie van de zeskamp en de scheidsrechters (herkenbaar 
aan uniforme kleding). 

 De aanwijzingen van de scheidsrechters moeten steeds onmiddellijk worden opgevolgd. 

 Bij onregelmatigheden kan de Scheidsrechters een onderdeel opnieuw laten spelen. 

 Bij opzettelijke onregelmatigheden of spelbederf kan de scheidsrechters beslissen een team 
punten in mindering te brengen. 

 Bij meerdere opzettelijke onregelmatigheden of ernstig spelbederf kan de organisatie van de 
zeskamp, in overleg met de scheidsrechters, beslissen een team te diskwalificeren. Tegen 
deze beslissing is geen beroep mogelijk. 

 Protesten tegen een beslissing kunnen alleen door de teamcoach worden ingediend bij de 
organisatie van de zeskamp. De organisatie beslist, nadat de desbetreffende scheidsrechters 
gehoord zijn. Tegen de beslissing van de organisatie is geen beroep mogelijk. 

 Als bij Scheidsrechters de indruk bestaat dat een ploeg of deelnemers daarvan, door 
overmatig alcoholgebruik niet meer aan de wedstrijd kan worden deelgenomen, dan kunnen 
deze van verdere deelname van de gehele zeskamp worden uitgesloten. 

 Men moet op tijd, enkele minuten voor aanvang, bij de start van het opgegeven 
spelonderdeel aanwezig zijn. 

 In zaken, waarin dit reglement niet voorziet, wordt door de organisatie van de zeskamp 
beslist. 

 Bij slecht weer wordt een alternatief programma in de tent afgewerkt. De zeskamp gaat dus 
ook bij slecht weer gewoon door! 

 



Technische gebreken 
 Wanneer een spelonderdeel door technische gebreken of overmacht niet door alle ploegen 

kan worden gespeeld, komt het spelonderdeel voor iedereen te vervallen. Daarvoor in de 
plaats komt eventueel een reserve-spel. 

 Wanneer een winnend team de wisselbokaal niet aflevert zoals het deze gekregen heeft 
wordt dit team aansprakelijk gesteld voor de schade van de bokaal á €200. 

 

EHBO 
 De Eerste Hulp Bij Ongelukken is in handen van de E.H.B.O Haaksbergen. De E.H.B.O – post is 

gelegen op het feestterrein. 
 

Verklaring Eigen Risico 
 Alvorens deelgenomen mag worden aan de zeskamp moet een teamcoach de verklaring 

eigen risico ingevuld, getekend en ingeleverd hebben. 

 De teamcoach tekent bij aanmelding voor de zeskamp een verklaring eigen risico. Deze 
verklaring geld voor de hele ploeg. 


