
 

 

 

 

Reglement Zeepkistenrace Jubileumweekend 800 jaar Netersel 

1. Deelname aan de Zeepkistenrace is geheel op eigen risico van de deelnemers. 
 

2. De organisatie van de Zeepkistenrace is op geen enkele manier aansprakelijk voor 
geleden schade en of opgelopen letsel van de deelnemers aan de race. 
 

3. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en of opgelopen letsel 
van derden (toeschouwers), die wordt toegebracht door deelnemers of andere 
toeschouwers voor, tijdens en na het evenement. 
 

4. De deelnemers dienen er voor te zorgen dat hun zeepkist zo veilig en deugdelijk 
mogelijk is gemaakt. 
 

5. Er wordt geracet in 3 categorieën: 
 

Categorie Deelnemers Tijd Inschrijfgeld  per team 

Onderbouw Basisschool groep 1 t/m 4 14:00u tot 16:00u €10,- 

Bovenbouw Basisschool groep 5 t/m 8 14:00u tot 16:00u €10,- 

Volwassenen Iedereen die de basisschool 
heeft verlaten 

18:00u tot 19:30u €17,50 

 

 

5. De zeepkist mag geen gevaar vormen voor de deelnemers, omstanders en 
toeschouwers van de race. 
 

6. Deelnemende zeepkisten moeten minimaal voldoen aan de navolgende voorwaarden: 
- De zeepkist moet een zelf gemaakt of (om)gebouwd voertuig zijn.  
- De zeepkist moet over minimaal 4 wielen beschikken, en deze moeten gedurende de 

race(buiten eventuele beproevingen in het parcours tijdens de race) de grond 
constant raken. 

- Houd er rekening mee dat de race gereden wordt over een asfaltweg. De zeepkist 
moet van een stuurinrichting zijn voorzien, waarmee 2 wielen bestuurd worden. Een 
rem is niet verplicht. 

- Het is verboden minder of meer dan 2 wielen te kunnen laten sturen. 
- De zeepkist mag: niet langer zijn dan 1,5 meter, niet breder zijn dan 1 meter en 

niet hoger zijn dan 1,5 meter.  
- De zeepkist mag van geen enkele vorm van aandrijving zijn voorzien zoals trappers, 

verbrandingsmotoren, elektromotoren en/of andere aandrijvingen. 
- De zeepkist moet voorzien zijn van een deugdelijke en veilige bestuurdersplaats. 
-  

7. Voorafgaand aan de race dienen de deelnemers hun zeepkist te laten keuren door de 
technische commissie. Deze commissie behoudt zich het recht voor om een in hun ogen 
onveilige zeepkist te weerhouden van deelname aan het evenement. 
 



8. Bij de technische keuring ontvangt je team een start nummer (een A4) Dit startnummer 
dient goed zichtbaar, op de voorkant van de zeepkist te worden bevestigd. Dit ter 
herkenning van de jury. 
 

9 De zeepkist moet gedurende de gehele afdaling/parcours door één en dezelfde persoon 
bestuurd worden. 
 

10. Het is verplicht om als bestuurder bedekkende kleiding te dragen (geen blote armen of 
benen). Daarnaast moeten de deelnemers van categorie bovenbouw en volwassenen 
verplicht een helm dragen.  
 

11. Een team mag bestaan uit maximaal 5 personen en 1 zeepkist. 
 

12. Ieder team schrijft zich in voor maximaal 5 afdalingen. Het gemiddelde van de 3 beste tijden 
wordt de eindtijd 
 

13. De teams moeten hun zeepkist stallen op de daarvoor aangewezen locatie en zich 
vervolgens, uiterlijk een halfuur voor aanvang van de afdaling van de betreffende categorie 
melden bij de organisatie.  
  

14. De zeepkisten voor de categorie ‘onderbouw’ gaan gedurende de race niet van de afdaling, 
daarom mogen de zeepkisten in die categorie tijdens de wedstrijd door maximaal 2 personen 
met mankracht worden voortgeduwd. 
 

15. De zeepkisten voor de categorie ‘bovenbouw’ en volwassenen starten de race op een 
afdaling en gaan dus allemaal van de schans.  
 

16. De race bestaat uit een parcours van ongeveer 100 meter, met hierin enkele hindernissen, 
en/of obstakels. 
 

17. Er zijn voor elke categorie 3 prijzen; de snelste, de ludiekste en de mooiste zeepkist.  
Over de gehele race is er ook nog één pechprijs. De jury bepaalt de winnaar, correspondentie 
hierover is niet mogelijk.  
  

18. Inschrijving kan via het opgavestrookje of via 800jaarnetersel@gmail.com 
De inschrijving is pas definitief wanneer het inschrijfgeld is voldaan.  
 

19. Bij vraagstukken waarin dit reglement niet voorziet is het oordeel van de organisatie leidend. 
  

20. Vragen en/of opmerkingen voorafgaand aan de zeepkistenrace kunnen worden gedeeld met 
de organisatie via 800jaarnetersel@gmail.com 
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