JACK-ASS VOOR DOE-HET-ZELVERS. ZEEPKISTEN BOUWEN.
KLEEDJE/AANBRENG
Bernie Ecclestone, de grote baas van het Formule1, is als kind naar het speelplein geweest. Hij wil dan ook een
echte race organiseren op het speelplein.

MATERIAAL

Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be

Paletten, houten planken, hamers, nagels, zagen, wielen, draadstangen, moeren, bouten, waardevol kosteloos
materiaal, knutselmateriaal, inkleding voor Francorchamps,...

SPEELIMPULSEN
Weet je wie de eerste zeepkist bouwde? Een Amerikaanse zeepfabrikant! Hij had met zijn kinderen de grootste
lol met zijn zelfgebouwde mini-auto's. Hij maakte ze van de houten kisten waarin hij zijn zeep verpakte. Het
duurde niet lang of hij liet bouwtekeningen van de autootjes op zijn kisten tekenen. Ook verpakte hij enkele
noodzakelijke verbindingsstukken met de zeep mee zodat iedereen de autootjes kon namaken. De verkoop van
zijn zeep schoot de lucht in, want de zeepkisten werden razend populair! Toen in 1934 een journalist de eerste
zeepkistenrace organiseerde was de hype helemaal compleet: er kwamen maar liefst 40.000 toeschouwers op
af. Een nieuwe amusementsvorm was geboren. Ook Europa raakte al snel in de ban van de zeepkist: na WOII
introduceerden de Amerikaanse bevrijders niet alleen kauwgum, maar ook de zeepkistenrace. Al snel rolden
we ook hier in volle vaart de hellingen af!
Waar moet je op letten? Een zeepkist heeft een 'onderbouw' en een 'bovenbouw'. Zorg voor een stevig
onderstel met grote, stevige wielen. Een pallet vormt een goed onderstel. Je kan bestuurbare en
onbestuurbare zeepkisten bouwen, met en zonder rem. Je kan ook tweedelige modellen maken met één
wegschietend stuk. Voor het bovenstel kan je je helemaal laten gaan. Je kan echte formule1 wagens nabouwen
en je zeepkistenrace inkleden als Francorchamps (met een pits, start en finish met de typische vlag,
champagne,...) of je kan kiezen voor fantasiethema's zoals de Flinstones of UFO's. Je kan ook een
minizeepkistenrace houden met kleine auto's zonder bestuurder.
Google zeker op voorhand ook een ‘werkplan’. Je vindt her en der op het internet voldoende handleidingen. Op
de site www.seifenkistenprogramm.de kan je een programma downloaden dat de snelheid van je zeepkist
berekent!

BEGELEIDERSTIPS
Hoe zorg je voor veiligheid?
Kies een niet té steile afdaling, zorg ervoor dat het zwaartepunt zo laag mogelijk zit, zorg ervoor dat alle
ledematen in de zeepkist zitten. Je mag alleen sturen met de voorste wielen. Zorg ervoor dat de randen goed
beschermen en dat je de bovenbouw gemakkelijk kan verwijderen. Geef de kinderen een (pot)helm en zorg dat
ze een lange broek en iets met lange mouwen aan hebben. Op heel wat sites van zeepkistenraces vind je goede
reglementen. Zo weet je waar je moet op letten.
Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

