
OFFICIEEL REGLEMENT 
ZEEPKISTENRACE



Inleiding

3, 2, 1 START!!! De startblokken vallen weg, 
ik ben vertrokken. De snelheid schiet de eer-
ste meters van de schans de hoogte in. Ik raas 
langs de nadars met gejuich van het publiek. De 
eerste bocht nadert… Wachten, wachten, wach-
ten en REMMEN! Perfect! De binnenste wielen 
komen net niet van de grond. Nu is het snelheid 
behouden tot het einde. Ik vlam onder de brug 
door en heb de 2de bocht al in het vizier. Mijn 
gewicht verplaats ik naar de binnenkant van de 
bocht en ik rem nog een beetje. Daar is de finish 
en… jawel, een nieuwe beste tijd.
Lap onderweg 3 vijzen kwijtgespeeld. Geen pro-
bleem. Op de top van de berg snel repareren en 
ik ben weer weg.

Wil je deze adrenalinestoot ook beleven? Schrijf 
je dan zeker in voor onze race en bouw een 
zeepkist. Houd wel rekening met de regels en 
het parcours. Beiden staan haarfijn uitgelegd op 
de volgende pagina’s. 

Veel succes!



Wedstrijdregels

• De race is een tijdrit waarbij men dus individueel 
vertrekt en niet in contact komt met andere zeep-
kisten.
• Alle wielen moeten over de finish geraken.
• De zeepkist mag tot 3 deelnemers aan boord 
meenemen. Deze bijkomende personen mogen niet 
sturen, maar wel remmen. Ze mogen niet helpen 
bij de lancering van de zeepkist en dus niet aan 
boord kruipen/springen.
• Wanneer een team een ander team tijdens de 
race opzettelijk hindert houdt de jury zich het recht 
voor om het hinderende team straftijd toe te ken-
nen of uit de race te halen en/of te diskwalificeren.
• Teams zorgen er zelf voor dat hun zeepkist aan 
de start staat voor elke manche.

Prijzen

• Bij een wedstrijd horen natuurijk ook prijzen. We 
delen er 3 uit:

1.  Snelheidskampioen -12 jaar
Wie van de jeugd rijdt het snelst naar beneden?

2.  Snelheidskampioen +12 jaar
Wie van de ‘volwassenen’ rijdt het snelst naar 
beneden?

3.  Mooiste zeepkist
Een zeepkistenrace draait niet 
enkel om snelheid, maar ook om 
originaliteit. Laat 
je gaan en wees creatief, en mis-
schien beslist onze jury wel in 
jouw voordeel. 



Veiligheid

• De zeepkist mag geen gevaar vormen voor de 
deelnemers, toeschouwers en organisatie van de 
zeepkistenrace.
• Alle inzittenden van de zeepkist zijn verplicht ge-
bruik te maken van beschermende kledij (lange 
broek, lange mouwen, gesloten schoeisel), hand-
schoenen en een helm tijdens de race.
• Het is ten strengste verboden om als bestuurder 
of inzittende deel te nemen aan de race onder in-
vloed van alcohol, verdovende middelen of illegale 
drugs. De leden van de organisatie kunnen om de 
vermelde reden deelnemers uit de race halen en/of 
het team in kwestie diskwalificeren.

Technische vereisten

• De zeepkist moet een zelfgemaakt voertuig zijn. 
Het mag geen ‘kant en klaar’ voertuig zijn bijv. een 
wandelwagen, bolderkar, winkelwagen of gocart. 
Wel mogen onderdelen van de voornoemde voertui-
gen aangewend worden voor de bouw van de zeep-
kist.
• De zeepkist moet ten minste over drie wielen be-
schikken die constant de grond raken.
• De zeepkist mag geen uitstekende elementen 
hebben die een gevaar vormen voor de deelne-
mers, leden van de organisatie of 
de toeschouwers.
• De zeepkist moet over een rem-
systeem beschikken op minstens 
2 wielen dat niet enkel de vaart 
van het voertuig afremt, maar ook 
daadwerkelijk de zeepkist tot stil-
stand kan brengen.



• De zeepkist is maximaal 3 meter lang, 2 meter 
breed en 2 meter hoog.
• Het is verboden tijdens de race extra ballast te 
verwijderen van de zeepkist.
• De zeepkist mag niet aangedreven worden. Ver-
brandingsmotoren of elektromotoren zijn niet toe-
gelaten evenmin aandrijving door menselijke in-
spanning (trappers en dergelijke). Windzeilen zijn 
wel toegelaten.

Parcours

Het parcours gaat van de top van de Wijngaardberg 
naar beneden richting de zusterschool.
Bovenaan de berg zal een lanceerplatform staan 
zodat je al een duwtje in de rug krijgt bij de start. 
Op alle risicoplaatsen zijn strobalen voorzien zodat 
een mogelijks ongeval niet voor zware gevolgen 
kan zorgen.



Schrijf je zo snel mogelijk in en ver-
over Korbeek-Dijle met je (volledig le-
gale) zeepkist.

Dat de beste mogen winnen!
Ondergetekend,
Chiro Kadee


