
Reglement Zeepkistenrace Herderen 2015 
 

Hoofdstuk 1 - Inschrijvingen 
Art. 1.1: Inschrijvingen: Inschrijvingen gebeuren online via de website 

(http://www.harmoniesintjan.be/zeepkistenrace) of via mail naar info@harmoniesintjan.be 

De inschrijving is pas geldig als het inschrijvingsgeld is betaald of gestort op rekening 

nr: IBAN BE21 2350 4507 5003 met vermelding: Zeepkistenrace + naam team 

Art 1.2: Leeftijd : Min leeftijd is gezet op 12jaar. De effectieve leeftijd is van toepassing dus niet het 

geboortejaar. Op basis van het aantal deelnemers en de leeftijd hiervan zal de organisatie 

categorieën introduceren (bijvoorbeeld: Categorie A: Leeftijd 12 tot en met 14 jaar Categorie B: 

Leeftijd 14+) 

Art 1.3: Inschrijvingsformulier: Het inschrijvingsformulier moet volledig ingevuld zijn en juist, een 

inschrijvingsformulier dat niet volledig is of niet correct is kan leiden tot diskwalificatie van het team. 

Het inschrijvingsformulier vind je online. (http://www.harmoniesintjan.be/zeepkistenrace ) 

Art 1.4: Inschrijvingsgeld: Het inschrijvingsgeld bedraagt 10€. Er wordt betaald per zeepkist. 

Art 1.5: Inschrijvingsperiode: De periode dat men kan inschrijven is bepaald als volgt: Opening van 

de inschrijvingen: 8 februari 2015 Sluiting van de inschrijvingen: 01 mei 2015. 

Art 1.6: Teams: Een team mag maximaal uit 6 personen bestaan. Hieronder zit min 1 bestuurder. 

Enkel deze mensen zullen toegang hebben tot het startplatform. De namen worden gecontroleerd 

alvorens het startplatform te betreden. 

Een team dat zich aanmeld met andere personen kan gediskwalificeerd worden. 

Art 1.7: Vragen: Vragen en opmerkingen kunnen gepost worden op de website of gestuurd worden 

naarinfo@harmoniesintjan.be 
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Hoofdstuk 2 – De Zeepkist 
Art. 2.1: Zeepkist: De zeepkist moet zelfgemaakt zijn. De zeepkist mag geen mechanische of 

elektrische aandrijving hebben. De zeepkist moet voorzien zijn van een trekoog vooraan, die vlot 

toegankelijk is. 

Art. 2.2: Wielen: De zeepkist moet minimaal 3 wielen hebben en maximaal 6. Alle wielen moet in 

contact staan en blijven met het wegdek. 

Art. 2.3:Toegelaten gewicht: De zeepkist mag zonder bestuurder niet meer wegen dan 80kg. De 

zeepkist zal gewogen worden bij de technische keuring. Overgewicht zal moeten verwijderd worden. 

Art. 2.4: Remmen: De zeepkist moet voorzien zijn van degelijke remmen, remmen met handen en 

voeten is ten strengste verboden. Het remsysteem dient bediend te worden met ofwel handen of 

voeten. 

Art. 2.5: Bestuurdersplaats: De zeepkist moet voorzien zijn van een degelijke en veilige 

bestuurdersplaats zodat bij eventuele ongelukken de bestuurder niet uit het voertuig kan geslingerd 

worden. 

Art. 2.6: Kledij en bescherming: De bestuurder en/of bijzitter moet(en) een helm aanhebben tijdens 

de afdaling. De bestuurder en/of bijzitter moet(en) voorzien zijn van stevige kledij. 

Art. 2.7: Geluidsignaal: De zeepkist moet voorzien zijn van een degelijk en luid geluidsignaal. Dit om 

eventuele voetgangers te waarschuwen op het parcours dat je in aantocht bent. Dit signaal zal getest 

worden tijdens de technische keuring. 

Art. 2.8: Afmetingen: De zeepkist moet voldoen aan de volgende afmetingen. Alle opgegeven 

afmetingen zijn maxima afmetingen, behalve de bodemvrijheid. Lengte: 4m Breedte: 2,5 meter 

Hoogte: 2,50 meter Bodemvrijheid: minimum 10cm. De zeepkist moet dus minimum 10cm boven de 

grond komen. De afmetingen zullen nagemeten worden bij de technische keuring. 

Art. 2.9: Wedstrijdnummer: Elke zeepkist zal bij de technische keuring een wedstrijdnummers 

krijgen.Dit nummer moet op de zeepkist geplaatst worden. 

Art. 2.10 Schade aan de zeepkist: De bestuurder en zijn team is verantwoordelijk voor zijn zeepkist 

(voor of na de race). De organisatie is dus niet aansprakelijk voor eender welke schade aan de 

zeepkist. 

 



Hoofdstuk 3 - Parcours en omgeving 

Art.3.1: Technische keuring: Elk team dient zich ten vroegste 2 uur en ten laatste 30 min voor de 

start van hun zeepkist aan te melden aan de technische keuring. Hier wordt alles gecontroleerd zoals 

daar zijn, het gewicht van de zeepkist, afmetingen, remsysteem, veiligheid van de bestuurdersplaats 

etc. Indien nodig kan de zeepkist nog aangepast worden in de pitt tot 15 min voor de effectieve race. 

In deze 15 minuten dient de wagen wel nog opnieuw gecontroleerd te worden. 

Art. 3.2: Pitt: Bij aankomst van het team aan de zeepkistenrace zal een Pitt toegekend worden. In 

deze Pitt kunnen de laatste aanpassingen gebeuren aan de zeepkist. Dit is ook de plaats waar men 

terugkomt na de race. 

Art. 3.3: Parcours: Het parcours is afgezet voor alle verkeer, dus men mag de volledige baanbreedte 

gebruiken om de bochten optimaal aan te snijden. Als beveiliging zullen in de gevaarlijke bochten 

strobalen of banden voorzien zijn. De organisatie zal het traject stellen op de site 

http://www.harmoniesintjan.be/zeepkistenrace (het traject kan tot en met de dag van race in 

kleinere maten worden) 

Art. 3.4: Startplatform: Hier is de start van de race. Op dit platform wordt het startschot gegeven van 

de race. Hier zijn enkel de teamleden toegelaten. Zodra de zeepkist is vertrokken dienen de andere 

teamleden plaats te maken voor een nieuwe zeepkist, zo kan de race vlot verlopen. 

Art. 3.5: Startprocedure: De zeepkist wordt opgesteld aan de startlijn. De afduwers nemen plaats 

achter de zeepkist. Een startsignaal wordt geven. De zeepkist wordt geduwd door de afduwers. De 

afduwers moeten de zeepkist loslaten voor de 2de lijn op het parcours. 

Art. 3.6: Na de race: Als de zeepkist over de eindstreep is gegaan dient hij terug naar de pitt 

gebracht te worden. 


