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24 juni 2019

Beste deelnemers,

Er hebben in mei/juni 2019 twaalf klassen van negen scholen meegedaan aan de zeepkistenrace van
HofPower. Helaas is bij één klas de zeepkistenrace geannuleerd ivm het slechte weer. In totaal zijn er
door alle scholieren 68 zeepkisten gebouwd!
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 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 snelheid van de zeepkist. Ook is
gekeken of het team van de gekozen zeepkisten — indien van toepassing - de spijkerguiz heeft
gewonnen, De jury heeft vervolgens een top vijf samengesteld.

De jury heeft de volgende zeepkisten beoordeeld als beste van de klas (op volgorde van datum
wanneer de klas is langsgeweest
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Vervolgens is de top vijf gekozen en daarna de winnaar. De winnaar van de HofPower zeepkistenrace

2019 is uiteindelijk geworden: “Team Beunhaas” van e
ven groep 8 van IKC
Bentelwijz! Gefeliciteerd! Zij winnen een workshop voor de klas met voor elke leerling een
bouwpakketje voor een vervoersmiddel die rijdt op zonne-energie en gemaakt wordt van afval.

De top vijf is geworden:

1. Bentelwijz (groep 8): Team Beunhaas van
Een stevige, goed voorbereide, technisch goed gebouwde én snelle zeepkist!

2. Stedeke (groep 7): De Jaguar van
Origineel thema, mooi aangekleed en snel. En ook behulpzaam naar klasgenoten!

3. Stokkum (groep 7/8}: The Smart Guys van
In zeer korte tijd een indrukwekkend stevige constructie gerealiseerd. Knap!

4. Stedeke (groep 8): Max 2.0 van
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In korte tijd veel materialen gebruikt en stevige constructie!

5. De Welp (groep 7/8)}: Rainbow Speedy van
Voor het eerst is deze manier van sturen bedacht en succesvol toegepast. Innovatief!
Een extra toelichting van dejury voor de winnende zeepkist:

“De jury wil allereerst een compliment maken voor de hele klas: fanatiek, hardwerkend

met mooie resultaten en ook alles weer netjes opgeruimd. De Beunhaas van W

e
zet technisch goed in elkaar. Ze waren duidelijk goed voorbereid en
hadden zelf ook gereedschap meegenomen. Vanaf seconde één hoorde je letterlijk bij
deze klas en dan vooral bij Team Beunhaas, dat er hard gewerkt werd door hamers die
pellets uit elkaar haalden en accuboormachines die heel wat schroeven hebben
ingedraaid. Bij deze zeepkist was de samenwerking goed, de taken waren goed
verdeeld. In kort tijd hebben ze een zeer stevige constructie gebouwd om de hele
zeepkist heen (slim om goed te kunnen duwen!) inclusief een stootrand en een
bagageruimte voorop. Er zijn ook verschillende materialen gebruikt. Ondanks de
constructie, is er toch gewisseld van chauffeur - dit goed goed, mede door de goede
oefening vooraf. Gefeliciteerd Team Beunhaas, met jullie snelle n stevige zeepkist!”
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 materíaal, namelijk 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, 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,

info@hofpower.nl ‚ B

wow.hofpower.nl

De winnende zeepkist per klas (in willekeurige volgorde):
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