
Zeskamp 2012. 

Het was weer zover, op zaterdag 9 juni 2012 vond de start van de kermis weer plaats. Dit jaar stond 

er extra druk op de zeskampgroepen van ´t Kevelder. De beker moest verdedigd worden die vorig 

jaar was gewonnen. 

Na een drietal oefenavonden te hebben gehad, waren de jeugdzeskampgroepen geheel voorbereid 

op de strijd met de andere buurten. Op zaterdagmorgen mochten zij laten zien dat zij niet voor niets 

hadden geoefend.  Na een hevige strijd te hebben gestreden op het sportterrein aan de Waareise 

werd na afloop de prijzen bekend gemaakt in de feesttent. ´t Kevelder mocht zich helaas niet tot 

winnaar laten kronen, deze eer was weggelegd voor Ruurloseweg. ´t Kevelder was 3e geworden met 

de jeugd, dit was toch wel een kleine teleurstelling.  

Maandag 11 juni 2012 was het de beurt aan de volwassenen en de senioren uit de buurt. Na de 3e 

plaats van de jeugd was iedereen ervan overtuigd dat er flink aan getrokken moest worden om het 

resultaat van 2011 te evenaren. 

Vol goede moed trokken de zeskampgroepen Kevelder A en B op de door de jeugd versierde wagen 

naar het sportterrein aan de Waareise. Ook waren de volwassenen goed voorbereid op de spelen die 

gedaan moesten worden. Zij hadden immers ook enkele malen geoefend. En dit bleek dan ook 

tijdens de spelen. Alle spelen liepen gesmeerd, ook daar waar de jokers waren ingezet. Nadat de 

reguliere spelen waren afgelopen was het de beurt aan de senioren. Het water overgeven liep niet 

geheel zoals men had gehoopt. De senioren moesten dan ook met een derde plaats tevreden zijn, 

wat niet geheel naar wens was. 

Als laatste spel werd de rode draad gehouden. Dit spel was op de buik geschreven van ´t Kevelder. 

Dit spel werd dan ook gewonnen tot tevredenheid van iedereen. 

Na afloop van de rode draad trok iedereen naar de feesttent voor de uitslag. Dit kon wel eens een 

spannende aangelegenheid worden. 

Uiteindelijk was het dan zover, de uitslag werd bekend gemaakt. Na het bekend maken van de 

teamprestaties per buurt begon het al weer te kriebelen. Volgens de meetellers onder ons kon het 

niet meer mis gaan. ´t Kevelder had gewonnen. En ja hoor, toen de einduitslag bekend werd gemaakt 

bleek dit ook zo. ´T KEVELDER WEER GEWONNEN. 

Allen die hebben bijgedragen aan deze geweldige prestatie, zowel als sponsor dan wel als supporter 

en niet te vergeten natuurlijk, als sporter, HARTELIJK GEFELICITEERD.  

Op naar volgend jaar. Drie maal is scheepsrecht.  


