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18 juni 2018

Er hebben 11 klassen van 10 scholen meegedaan aan de zeepkistenrace van HofPower. Eerst heeft
de jury per klas de winnende zeepkist gekozen. Daarbij heeft de jury eerst gekeken naar de
combinatie van de constructie en creativiteit: hoe zit de zeepkist in elkaar, welke ideeën zijn in het
ontwerp verwerkt, ziet de zeepkist er aantrekkelijk uit en is er goed samengewerkt? Op basis van
deze twee criteria heeft de jury eerst een winnaar gekozen per klas. Daarna heeft de jury de
winnaars van de klassen met elkaar vergeleken op de genoemde punten + de tijd van de
zeepkistenrace. Ook is gekeken of het team van de gekozen zeepkisten de spijkerquiz heeft
gewonnen. De jury heeft vervolgens een top vijf en daarna een top drie samengesteld. De jury heeft
een zware dobber gehad bij de beoordeling omdat er zoveel diverse zeepkisten zijn gemaakt.
De jury heeft eerste de volgende zeepkisten beoordeeld als beste van de klas (op volgorde van
datum wanneer de klas is langsgeweest)
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De winnaar van de HofPower zeepkistenrace 2018 is uiteindelijk geworden: de “Duckkatti 313” van
KBS de Albatros! Gefeliciteerd! Zij winnen voor elke leerling in de klas een bouwpakketje voor een
vervoersmiddel die rijdt op zonne-energie en gemaakt wordt van afval. De top drie is geworden:

1. De Albatros: Duckkatti 313 van E N n M
2. De Toonladder: AnKiJo van E
N en
3. BentelWijz: The Boys from the East van N M
e"
Op de pagina's hierna staat een toelichting van de jury en de foto’s van de genoemde zeepkisten. Wij
hopen dat leerlingen veel hebben geleerd en veel plezier hebben beleefd door met materialen en
gereedschappen te experimenteren om de beste, snelste, creatiefste en mooiste zeepkist te maken.
Een zeepkist die vooruitkomt met de meeste duurzame vorm van energie, namelijk: spierkracht. En
een zeepkist die is gemaakt van duurzaam materiaal, namellijk afval. We hopen dat leerlingen door
deelname aan deze zeepkistenrace ook zijn gaan beseffen dat je ook in het verkeer zuinig kunt zijn
met energie en dat duurzaamheid en techniek vaak bij elkaar horen en dat afval niet altijd afval is,
maar vaak nog goed hergebruikt kan worden. De organisatie van de zeepkistenrace van HofPower wil
iedereen — leerlingen, ouders, leerkrachten en vrijwilligers - bedanken voor de inzet, het
enthousiasme en alle leerzame momenten.

Hopelijk
tot ziens bij een volgend project van HofPower!
Vriendelijke groet namens HofPower,
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Toelichting van de jury op de top drie zeepkisten:

De Albatros: Ducckatti 313

van EN
e B

De “Duckkatti 313” van N
en B

van De Albatros is

geïnspireerd op de auto van Donald Duck. De taken binnen het team

van B
en B

waren duidelijk verdeeld. De jury is vooral

onder de indruk geweest van het creatieve idee om een motorkap te
maken, die ook echt open kon en waaronder een motor was
gemaakt. Ook heeft deze groep een echt stuur gemaakt. De jury was
gecharmeerd dat deze klas, inclusief deze zeepkist, duidelijk
voorbereid waren. Zo waren er bijvoorbeeld eigen materialen
meegenomen en waren er ruwe schetsen gemaakt. Het thema bleef
niet alleen bij de zeepkist; er werd zelfs een Donald Duck gemaakt
om de naam van de zeepkist eer aan te doen. De zeepkist bleek ook
nog eens de snelste van de klas.
De Toonladder: AnKiJo van

"
E

De “AnKijo” van de Toonadder is de zeepkist van

N N en

De naam van de zeepkist is een samenvoegsel van de eerste twee letters
van de drie teamleden. De zeepkist was een samenvoegsel van alledrie
hun inbreng. De jury heeft bij deze zeepkist punten gegeven, omdat er in
de hoogte is gewerkt en omdat er diverse materialen zijn gebruikt. Ook
heeft het team de zeepkist snel gebouwd. De zeepkist ziet er vrolijk uit
met het gezicht voorop en het dakje; de afwerking is heel netjes gedaan.

BentelWijz:

The Boys From the East

“The Boys from the East” is de zeepkist van N M en
N
zij hebben grotendeels zelfstandig de
zeepkist weten te bouwen met een stevige constructie als
resultaat waarmee ze ook nog eens een goede tijd hebben
weten neer te zetten. De jury vond de aanpak strategisch
heel slim: eerst werd de zeepkist technisch gebouwd en
werd het resultaat getest. Pas toen dat naar tevredenheid

was afgerond, zijn ze overgegaan op het aantrekkelijk/mooi
maken van de zeepkist. Eén van de teamleden heeft
aangegeven zelf nog een zeepkist te willen maken. De jury
blijft graag op de hoogte van het resultaat!
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