
Versie 13 september 2022 
 

INSCHRIJFFORMULIER 
ZEEPKISTENRACE CV DE BOKKERIJERS 

Zaterdag 18 februari vanaf 12.00 uur 
W P F Ghijssenstraat (De Spijker) 

Naam  
 

Telefoon  
 

Email-adres  
 

Leeftijd  
 

Eigen zeepkist  JA  / NEE (je mag met meerdere teams  gebruik maken van 1 zelfde 
zeepkist. Wel elke team aanmelden svp!) 
 

Naam team/kist  
 

 
Ik neem deel aan de volgende categorie: 

o Leeftijd  4 tot en met 9 jaar met een volwassen (vanaf 18 jaar) in een kist 
o Leeftijd 10 tot en met 12 jaar 
o Leeftijd 13 tot en met 17 jaar 
o Leeftijd 18 jaar en ouder 

De leeftijd van de bestuurder van de zeepkist bepaalt het klassement waarvoor gestreden wordt. 
 
Als je deelneemt aan de zeepkistenrace, vragen we je om akkoord te gaan met het reglement dat je met dit 
inschrijfformulier ontvangt. Lees dit reglement vooraf goed door, dat voorkomt teleurstellingen achteraf. Tijdens de 
technische keuring van de eigen zeepkist dient het deelnemende team en/of begeleider een handtekening te zetten 
onder het reglement, ter bevestiging dat zij het reglement hebben doorgelezen en zij hiermee akkoord gaan. Ook 
deelnemers in een geleende kist, dienen zich op de dag te melden bij de organisatie en het reglement voor akkoord 
te ondertekenen. 

 

Hieronder alvast wat aandachtspunten: 

• Een zelfgemaakte zeepkist moet voldoen aan enkele specificaties, zie hiervoor het reglement; 

• Alle zeepkisten worden voorafgaand aan de race gekeurd door de organisatie; 

• De zeepkist mag voor meerdere categorieën gebruikt worden; 

• Je mag met meerdere personen (maximaal 2) deelnemen met 1 zelfgemaakte zeepkist. Meld je echter wel 
zelfstandig aan als deelnemer, alleen dan ontvang je een eigen startnummer; 

• Je mag met maximaal 2 personen tegelijk in een zeepkist deelnemen. De leeftijd van de bestuurder is bepalend 
voor de klasse waarin wordt meegedaan; 

• Alle deelnemers zijn verplicht een veiligheidshelm te gebruiken; 

• De minimum leeftijd voor deelname is 4 jaar. Kinderen tot en met 9 jaar  gaan verplicht onder begeleiding van 
een volwassen (vanaf 18 jaar) in een kist van de schans; 

• Ook als je gebruik wilt maken van de leen-zeepkisten van de organisatie, vragen we je om te aan te melden. 
 

Heb je vragen over de bouw van een zeepkist of vragen over deelname, neem dan gerust contact met ons op, wij 

helpen je graag! Stuur het ingevulde aanmeldingsformulier vóór 9 februari 2023 naar: zeepkistenrace@bokkerijers.nl 

DEELNAME IS GRATIS! 
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