JURYRAPPORT ZEEPKISTENRACE — 7 juni 2016
Er hebben 10 klassen van 7 scholen meegedaan aan de zeepkistenrace
van HofPower. Allereerst 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 en ziet de zeepkist er aantrekkelijk
uit?

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 genoemde punten + de tijd van de
zeepkistenrace. Ook is gekeken of de gekozen zeepkisten het Kopspijkerspel hebben gewonnen en
welke tips over duurzaamheid in het verkeer door de klas zijn bedacht. De beste 5 zeepkisten heeft
de jury nog verder in detail bekeken op basis van de omschrijvingen van de zeepkisten en de
gemaakte foto's.
De jury is twee uur in beraad geweest en heeft uiteindelijk een top drie samengesteld. De winnaar
van de HofPower zeepkistenrace 2016 is uiteindelijk geworden: “Bami” van OBS Stokkum!
Gefeliciteerd! Zij winnen entree voor de hele klas naar Avonturenpark Hellendoorn inclusief een
rondleiding met een kijkje achter de schermen. Gefeliciteerd Stokkum! De top drie is geworden:

1.

Stokkum: Bami, 2:20 minuten

2.

De Wiekslag 6/7: OBKE, 2:35 minuten

3.

Markvelde: Formule Minion, 2:47 minuten

Wij hopen dat leerlingen veel hebben geleerd en veel plezier hebben beleefd door met materialen en
gereedschappen te experimenteren om de beste en snelste zeepkist te maken. Een zeepkist die
vooruitkomt met de meeste duurzame vorm van energie, namelijk: spierkracht. 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.
De organisatie van de zeepkistenrace van HofPower wil iedereen - leerlingen, ouders, leerkrachten
en studenten van het ROC voor hun begeleiding - 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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1 0BS Stokkum:

Bami heeft gewonnen dankzij een mooie constructie en een
origineel uiterlijk. Volgens de jury een combinatie van
voorbereiding en spontane creativiteit. Daarbij hadden ze ook nog
een behoorlijk snelle tijd, van 2:20.
Als constructie hebben de makers van Bami zes latten rondom

gebruikt om karton op te plakken met ducttape, Ze hebben een
extra voetenlat gemaakt, om beter te kunnen sturen. Achterop
hebben ze een stevige constructie gemaakt om beter te kunnen
duwen.

De creativiteit zag
je in een spiegel links voorop (van huis
meegenomen), een mooi, schuin dak, een goed werkende fietsbel,
een naamplaat en een uitlaat van karton aan de achterkant. En als
laatste een vlag achterop, gemaakt van een rechtopstaande,
houten lat, met boven en onder een dwarslat van pvc en daaraan
bevestigd een vlag van behangpapier, met daarop de naam: Bami.
Een waardige winnaar!
Wiekslag:

OBKE

Bij de OBKE was duidelijk vooraf al nagedacht over
een ontwerp. De bouwers van de zeepkist hadden
zelfs bijpassende kleding gemaakt. De OBKE was
voorzien van een duwstuk, extra voetenlat, bel aan
een aparte hendel en zelfs werkende koplampen. Ook
had de OBKE een constructie in de hoogte gemaakt
met behulp van verschillende materialen.
Een zeer verdiende tweede plek!

Markvelde: Formule M|nlon_
Een heel goed voorbereide zeepkist met als thema
Minions. Een mooie constructie van twee latten

achterop, met daarop een dwarsplank. Links en rechts
bananen, bijeen met touwtjes. Tijd:

2:47.

Een mooie, derde plek!
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De andere zeepkisten in de top tien (in willekeurige volgorde):
Toonladder 7,

aus

Een mooi versierde zeepkist met een mooi verhaal
over hitte en warm blijven: vlammen en warme
voeten. Tijd: 2:45.

Toonladder
6/7: 31-hz-06

Niet de snelste, wel snel. Een zo licht mogelijk ontwerp, volgens
de makers. Met achterop een duwconstructie, die is afgewerkt
met plakband zodat je je handen er niet aan bezeert als je duwt.
Mooi geverfde, gebogen plaat voorop. Tijd: 2:05

Gijmink 5/6 De Kauwgomballei

Niet de snelste, wel mooi.. een mooie, hoge opbouw, mooi
versierd met doek en ballonnen. Tijd: 3:51
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k 7/8 Vuilniswagen
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Een leuk thema, spontaan ter plekke bedacht en
uitgewerkt met echt afval en veel kleur. Originele,
kleine pve-bogen. Een stevig getimmerd bord
achterop. En een hele snelle tijd: 1:58.

Wiekslag

8 — Dikke BMW

Ll
Een op het eerste gezicht simpele constructie,
maar de jury was te spreken over de details. De
zeepkist had een boogconstructie, feestelijk
versierd, een aangeklede stoel, een nummerbord
en een grote bumper. Tijd: 2:39

Albatros 7/8 — KDML Ambu
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Dejury was onder de indruk van de originaliteit van
het thema en de vorm van de zeepkist waardoor
de
zeepkist goed gestroomlijnd was. Eén van de
kinderen uit het groepje was ziek en daarom is
gekozen om een ambulance te maken. De zeepkist
was niet alleen mooi van vorm en kleur, maar had

ook de snelste tijd met 1:55
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Puntdak 6/7 — Hector Boys
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De zeepkist was op twee manieren goed
gestroomlijnd: met een puntige, gekleurde bumper
van pvc en de vorm van het frame. Het frame was in
het geheel rondom de bestuurder gebouwd. Met een
tijd van 2:18 heeft de zeepkist ook een snelle tijd
neergezet.

Juryrapport Zeepkistenrace HofPower 2016

