
 

 

Technische reglementen Zeepkistenrace 
Door de Evenementencommissie de Willem Barentsz Studentenvereniging 

 
 
 
 

1. Inleiding 
De evenementencommissie van de WBS (Willem Barentsz Studentenvereniging) organiseert 
voor haar leden en eilanders woonachtig op Terschelling evenementen. De 
evenementencommissie is verantwoordelijk voor minimaal twee evenementen per jaar 
waaronder de Zeepkistenrace valt. De Zeepkistenrace is bedoeld voor eilanders met een 
minimale leeftijd van 12 jaar. Tijdens de Zeepkistenrace zullen 2 klassen zijn. Junior klasse 
(12 t/m 16 jaar), seniorenklasse (17+). 
Onderstaand zijn de reglementen opgesteld. De reglementen zullen tijdens het evenement 
leidend zijn en zal akkoord voor moeten zijn gegeven voor deelname.  

 

  



 

 

2. Reglementen 
1. Deelname aan de zeepkistenrace is geheel op eigen risico van de deelnemers. 
2. Deelname aan de zeepkistenrace bedraagt 25 euro per deelnemend team. 
3. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor letsel aan 

deelnemers of toeschouwers. 
4. Deelnemers dienen ervoor te zorgen dat hun zeepkist op goede wijze gebouwd is. 

(Gekeurd volgens de regelementen bij punt 7) 
5. De minimale leeftijd van deelname is 12 jaar. 
6. De keurmeester mag de zeepkist te allen tijde afkeuren mocht deze geen goede 

constructie hebben. 
7. Voorafgaand aan de race moet elke zeepkist gekeurd worden, deelnemers en de 

keurmeester zullen vervolgens een handtekening moeten zetten dat de kist is 
goedgekeurd. De zeepkist moet voldoen aan de onderstaande eisen: 

a. De zeepkist mag een maximale framelengte hebben van 3 meter. 
b. De zeepkist mag een maximale breedte hebben van 1,5 meter. 
c. De zeepkist mag een maximale hoogte hebben van 2 meter. 
d. De zeepkist moet over minimaal 3 wielen beschikken die gedurende de hele 

race, buiten eventuele obstakels in het parcours tijdens de race, de grond 
raken. Dus bijvoorbeeld geen zijwieltjes. 

e. De zeepkist moet verplicht voorzien zijn van werkende rem (dit wordt getest 
tijdens de keuring). 

f. De zeepkist moet voorzien zijn van een werkend stuurmiddel. 
g. Er moet een stoel aanwezig zijn die goed vast zit. 
h. De wielen van de zeepkist dienen op goede wijze bevestigd te zijn aan de 

roterende as. 
i. De zeepkist mag geen gevaarlijke scherpe randen bevatten. 
j. De zeepkist mag van geen enkele vorm van aandrijving zijn voorzien zoals 

trappers, verbrandingsmotor, elektromotor en/of andere aandrijvingen. 
k. Roterende delen zoals wielen van de zeepkist dienen afgeschermd te worden 

voor de bestuurder van de zeepkist. Denk hierbij vooral om je eigen 
veiligheid. 

l. De zeepkist mag op geen enkele wijze een gevaar vormen voor de deelnemer, 
toeschouwers of andere aanwezigen bij de zeepkistenrace. 

8. Deelnemers die plaatsnemen in de zeepkist dienen ten alle tijden een helm te dragen 
tijdens de race. 

9. Tijdens deelname aan een afdaling mag maximaal 2 personen in/op de zeepkist 
zitten. 

a. Het duwen van de zeepkist gebeurt met maximaal 2 personen. 
b. Deze personen moeten onderdeel zijn van het team.  

10. De bestuurder van de zeepkist moet open zicht hebben en mag dus niet belemmerd 
worden in het zicht. 

11. Elk team dient zijn eigen zeepkist te hebben. 
12. Deelnemers dienen te allen tijde nuchter te zijn tijdens deelname aan de 

zeepkistenrace, hier kan en mag op getest worden door de organisatie. 
13. Indien de zeepkist niet voldoet aan één van de reglementen beslist de organisatie of 

deelname mogelijk is. Discussiëren is niet mogelijk. 



 

 

14. Wanneer een team een ander team tijdens de race met opzet verhindert zal het 
hinderende team gediskwalificeerd worden en zal het gehinderde team de race 
opnieuw mogen rijden. 

15. Naam en startnummer dienen duidelijk vermeld te worden op de zeepkist, 
startnummers worden een week voor de start bekend gemaakt. 

16. De hindernissen zullen op de wedstrijddag bekend gemaakt worden aan de 
deelnemers. 

17. De startvolgorde zal willekeuring gaan, de organisatie houdt het recht om hierin te 
schuiven. 

18. Voor onrechtmatigheden, onreglementaire gedragingen en het eventueel missen van 
hindernissen van de teams tijdens de race wordt door de jury straftijd geteld. 

19. Alleen vooraf aangemelde teams kunnen aan de race meedoen. Aanmelden kan tot 
27-5-2023. 

20. De plaats en tijdstip van de prijsuitreiking worden op een later moment bekend 
gemaakt. 

21. Aanmelden kan via het aanmeldformulier te vinden op www.wbsterschelling.nl  
22. Bij eventuele vragen over de regelementen kan de organisatie gecontacteerd worden 

via event@wbsterschelling.nl 
 


