
 

 

1. Veiligheid 
• De deelnemers dienen ervoor te zorgen dat hun zeepkist zo veilig en deugdelijk mogelijk is gemaakt 

en bestand is tegen een afdalend parcours; 

• De deelnemers zijn verplicht een helm te dragen, dichte schoenen. Handschoenen worden 

aangeraden; 

• De zeepkist mag in geen geval een gevaar vormen voor de deelnemers, de omstanders en het 

publiek. Uitstekende of scherpe delen, alsook vuurwerk zijn niet toegestaan. Daarom zullen alle 

zeepkisten gekeurd worden en de organisatie heeft het recht om ongeschikte zeepkisten uit te 

sluiten van de race; 

• Voor alle deelnemers is het bij zich hebben of nuttigen van alcohol en onder invloed zijn van drugs 

op het parcours of in de zeepkist verboden; 

• De organisatie zal er voor zorgen dat de veiligheid langs het parcours gegarandeerd is; 

• Er mogen maximum 2 deelnemers in de zeepkist aanwezig zijn. 

 

2. Aansprakelijkheid 
• Deelname aan de zeepkistenrace is geheel  op eigen risico van de deelnemers; 

• De organisatie van de zeepkistenrace is op geen enkele manier aansprakelijk voor de eventueel 

geleden schade of letsels van de deelnemers aan de race; 

• De organisatie is  evenmin aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of opgelopen letsel van 

derden (toeschouwers/materieel), welke werd toegebracht door de deelnemers of toeschouwers 

voor , tijdens en na de race; 

• Bij afname van het deelnamenummer op de dag van de race moet er door minimaal één 

meerderjarige deelnemer of ouder/verantwoordelijke getekend worden voor kennisname en 

acceptatie van het reglement; 

• Bij minderjarige deelnemers (tot 16 jaar) is de ouder/verantwoordelijke verplicht aanwezig tijdens 

de race; 

• Verder is de organisatie NIET verantwoordelijk voor eventuele schade aan de zeepkist of 

toebehoren. 

 

 

 



3. Voorschriften voor de Zeepkist 

De deelnemende zeepkisten moeten minimaal voldoen aan volgende voorwaarden: 

• De zeepkist moet over minimaal 3 wielen beschikken en deze moeten gedurende de race de grond 

continu raken (een fiets met zijwielen mag dus niet); 

• De zeepkist moet voorzien zijn van een degelijke stuurinrichting, welke veilig en stabiel bedienbaar 

is en voorzien zijn van één of twee deugdelijke en veilige zitplaatsen;  

• De wielbasis van de zeepkist mag niet langer dan 2,5m zijn en niet breder dan 1,5m. Verder mag ze 

niet hoger zijn dan 2m;  De totale lengte van de zeepkist mag de 4m niet overschrijden. 

• De zeepkist mag geen enkele vorm van aandrijving hebben, dus ook geen trappers; 

• De zeepkist moet een zelfgemaakt voertuig zijn. De jury van de wedstrijd zal bij inschrijving 

controleren of de zeepkist voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden. Indien ze niet voldoet, 

houdt de jury van de wedstrijd zich het recht voor om de deelname aan de race te weigeren. 

Enkele tips: 

• Vier wielen is altijd veiliger dan drie; 

• Houd de zeepkist zo laag mogelijk. Een laag zwaartepunt voorkomt omslaan; 

• Zorg voor een beperkte stuuruitslag, dit voorkomt plotse stuurbewegingen; 

• Het parcours is redelijk recht er zitten geen bochten of hindernissen in 

 

4. De Race: 
• Het aantal deelnemers per categorie zal bepalend zijn voor aanvang van de race. Over het tijdstip 

van aanvang wordt nog gecommuniceerd. De organisatie bepaalt de startvolgorde; 

• De volgende categorieën zullen een prijs ontvangen: binnen elke categorie de beste tijd en afstand, 

de meest originele zeepkist, de mooiste en de pechvogel. 

• Iedere zeepkist mag in meerdere categorieën meedoen, maar wel met een andere bestuurder. 

Inschrijving is dan per bestuurder; 

• Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn/haar zeepkist. Achtergelaten zeepkisten worden op 

kosten van de deelnemer afgevoerd; 

• Startnummers dienen tussen  13u en 13u30 afgehaald te worden aan de inschrijvingstafel; 

• De lengte van de race bedraagt ongeveer 200m voor categorie tot en met 12 jaar en ongeveer 

400m voor de andere categorieën. Het is een recht parcours zonder bochten of hindernissen; 

• De tijdswaarneming gebeurt elektronisch; 

• Er kan niet gereclameerd worden over de tijdswaarneming; 

• De winnaar is de persoon of het team van 2 dat het parcours in de snelste tijd aflegt en daarbij de 

bel laat luiden. 

5. Inschrijving 
• Inschrijven is verplicht via de website van www.rotary-kasterlee.be. De inschrijvingen worden 

afgesloten op 11/09/2022 

http://www.rotary-kasterlee.be/


• Je dient kennis genomen te hebben van dit reglement. 

• Je kan je inschrijven voor één of meerdere van de volgende categorieën: 

➢ Jongeren van 6 tot en met 12jaar. Inschrijvingsgeld = 10€; 

➢ Jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Inschrijvingsgeld =15€ 

➢ Volwassenen vanaf 18 jaar. Inschrijvingsgeld = 20€ 

➢ Serviceclubs. Inschrijvingsgeld = 25€; 

➢ Jeugdverenigingen. Inschrijvingsgeld = 20€ 

Te betalen bij ophalen van het startnummer. 

Wij wensen alle deelnemers veel succes, veel plezier met het bouwen van de zeepkist en de deelname aan 

de race. 

 


