
        

 

Kom je ook samen sporten en 
genieten van de muziek? 

 

 
Zeskamp kinderen van 8 t/m 12 jaar 

  

Zes kamp voor kinderen van 8 jaar t/m 12 jaar. 

Een team bestaat uit 6 tot 8 personen. 

De zeskamp vind plaats van 11.00 t/m 13.00 uur 

  

6 spellen 6 begeleiders (1 begeleider per spel, 1 
Coördinator vanuit het 5 mei Comité) 

  

Zeskamp wordt op het veld gespeelt tegenover het 
Evenemententerrein (locatie A.V Zeewolde) 

  

De spellen zijn: spijkerpoepen, kruiwagenrace met 
blokjes, bal over het hoofd, spons waterloop, 
waterrace, en een ballonvaart. 

  

Spel 1: Bal over het hoofd 

  

Ga met z’n allen achter elkaar op de grond zitten en 
zorg dat de ballen boven het hoofd 
doorgegeven worden naar achteren. Probeer de afstand 
van ongeveer 20 meter te over bruggen en ga voor een 
zo snel mogelijke tijd.  
 
 

  



        

Spel 2: Spijkerpoepen 

  

De kinderen worden in twee groepjes gedeeld. Ze 
krijgen om de beurt een touwtje met een grote spijker 
aan de achter kant van hun broek vastgemaakt. Nu 
moeten ze proberen de spijker zonder handen in een 
lege fles te krijgen. Het groepje dat het eerste klaar is 
heeft gewonnen. 

  

Spel 3: Kruiwagenrace met blokjes 

  

De groep gaat door de helft waarna je één voor één 
naar de overkant van het parcours gaat en daar de 
blokjes ophaalt. Wanneer alle blokjes aan de juiste kant 
mag er begonnen worden aan het bouwen van een 
blokkentoren. De groep met de mooiste blokkentoren 
heeft gewonnen.  

  

Spel 4: Sponswater loop 

  

De groep gaat weer door de helft. Om te beginnen heb 
je een lege emmer en spons in de hand. Ren naar de 
overkant, waar een emmer met water staat, en zorg 
ervoor dat de spons zoveel mogelijk water opneemt. 
Ren vervolgens terug naar de lege emmer en knijp de 
spons hierboven uit. Geef zo de spons door aan je 
teamgenoot die op zijn/ haar beurt hetzelfde gaat doen.  
Het team met het meeste water in de emmer heeft 
gewonnen. 

  

 



        

Spel 5: Ballonvaart 

  

Teams stellen zich op in rijtjes achter een lijn. De eerste 
speler start met een ballon tussen de benen geklemd en 
loopt een afstand van 8 meter. Daarna rent hij of zij 
terug om de ballon aan de volgende speler te geven. Als 
de ballon valt moet het team opnieuw beginnen. Het 
team waarvan het snelst alle kinderen het parcours 
(inclusief hele ballon) heeft afgelegd heeft gewonnen.  

  

Spel 6: Zaklopen 

  

De bedoeling is dat er een race gehouden wordt en dat 
er 1 persoon in de zak naar de overkant van het 
parcours springt. De groep wordt hierbij in 4 of 5 
kinderen gesplitst. Het team waarbij het snelst elk kind 
het parcours heeft ‘besprongen’ heeft gewonnen.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

Tijdschema: 

  

• 10.45 uur: Teams worden verwacht op locatie en 
melden zich bij de leiding. 

• 11.00 uur: Opening van de zeskamp (teams worden 
voorgesteld). 

• 11.05 uur: Eerste ronde   
• 11.25 uur: Einde eerste ronde en door draaien. 

• 11.30 uur: Tweede ronde. 

• 11.50 uur: Einde tweede ronde.  
• 11:55 uur: Derde ronde.  
• 12.15 uur: Einde derde ronde.  
• 12.20 uur: Vierde ronde.    
• 12.25 uur: Einde vierde ronde.  
• 12.30 uur: Vijfde ronde.  
• 12.45 uur: Einde vijfde ronde. 

• 12:55 uur: Zesde ronde.  
• 13.15 uur: Einde zesde ronde.  
• 13:30 uur: Prijsuitreiking 

• Tot 15:00 uur: een kinderdisco in de tent. 

  

  

   

 


