
 

Reglement - ZEEPKISTENRACE 

 

1. Schrijf per zeepkist in. 

2. Er zijn 2 wedstrijden: voor kinderen van 6 tot 12 jaar en voor 12-plussers. 

3. Inschrijven kan tot en met 6 mei 2018. Als er na 6 mei nog kandidaten zijn, heeft de jury het recht 

om ze, in functie van het deelnemersaantal, toe te laten of te weigeren. 

4. Per kist mogen er 2 tot 3 piloten zijn. 

5. De kist moet op minstens 3 wielen steunen (een tweewieler met een derde niet-functioneel 

aanhangsel kan dus niet). 

6. De basisstructuur mag een volledig bestaand chassis zijn. Losse onderdelen van bestaande 

voertuigen mag je combineren, maar je mag de bestaande combinaties niet in hun geheel 

overnemen. 

7. Een goed werkende besturing is noodzakelijk. 

8. Er mag geen aandrijving zijn. 

9. Maximumbreedte 1,5 m - maximumlengte 2,5 m - minimaal 10 centimeter boven de grond. 

10. Een mechanische rem.  

11. Alle scherpe randen of onderdelen die letsels kunnen veroorzaken, moeten een stevige laag 

schuimrubber of bescherming hebben, zodat de piloten én het publiek niet gewond kunnen 

geraken. 

12. Afhankelijk van de hellingsgraad van het startplatform zullen zeepkisten afgeduwd mogen 

worden. 

13. Verplichte beschermkleding voor piloten: handschoenen, lange broek en lange mouwen, helm, 

elleboog- en kniebeschermers, eventueel polsbeschermers. Wie niet de vereiste 

beschermkleding draagt, laten we niet toe tot de wedstrijd. Ludieke kleding erboven appreciëren 

we.  

14. De organisatie (jury) controleert de kist vooraf. De deelnemers moeten op vrijdag 11 mei 2018 

om 17.45 uur bij de keuring aanwezig zijn aan de Sint-Servaas kerk in het centrum van Wemmel. 

De jury beoordeelt de constructie op veiligheid en conformiteit. De beslissing over de deelname is 

bindend.  

15. De jury kan een kist waarvan wordt geoordeeld dat ze een gevaar vormt voor de competitie 

(deelnemers en/of publiek) voor of tijdens de wedstrijd laten wijzigen of afkeuren. Liggen met het 

hoofd naar voren wordt afgekeurd.  

16. Een afkeuring kan ook het gevolg zijn van het moedwillig of onnodig hinderen van andere 

deelnemers en/of een totaal gebrek aan fair play. 

17. Er zijn 2 afdalingen per zeepkist. In de eerste ronde krijgt elke zeepkist een proefrit. De tijden 

worden geregistreerd, maar kunnen in de tweede ronde verbeterd worden.  

18. Er zijn prijzen voor: 

• de snelste kist, zowel in de categorie voor kinderen als voor de 12- plussers en voor de 

snelste Wemmelse zeepkist ‘all round’ 

• de origineelste kist op basis van een puntentoekenning van de jury met de keuze uit de 

volgende puntenscore: 0, 2 of 5 punten 

• de grootste pechvogel 

19. De jury heeft het recht om omwille van veiligheidsredenen wijzigingen aan te brengen in het 

reglement. Daarbij is het niet de bedoeling om technische vereisten (bv. de afmetingen) van de 

zeepkisten ten gronde te wijzigen.  

20. Deelnemers die zichtbaar dronken aan de start komen, krijgen startverbod. 

21. Deelnemen aan de zeepkistenrace gebeurt op eigen risico van de deelnemers. 

22. Alle beslissingen van de jury zijn onbetwistbaar en moeten gerespecteerd worden.  

23. Deelnemen is belangrijker dan winnen. 

 


