DE AMSTERDAMSE SCHEEPSKISTENRACE (16+)
Zaterdag 24 augustus 2019
Durf jij het aan, met je zelfgebouwde scheepskist van een hoge schans af racen?
Dé trekpleister van de Waterspelen is een enorme schans, die dient als glijbaan en duikplank, maar
ook is ontworpen om met scheepskisten van af te racen. Tijdens de Amsterdamse Waterspelen vindt
dan ook de eerste editie van de Amsterdamse Scheepskistenrace (a.k.a. tobbedansen) plaats.
GELD
De Scheepskistenrace is het enige onderdeel van de Amsterdamse Waterspelen waarvoor wij een
bijdrage vragen. Dit doen we omdat we zeker willen weten dat de teams en hun kisten ook echt komen
opdagen en omdat we graag een vette prijzenpot willen maken én uitkeren. Deelname aan de
scheepskistenrace kost € 75,- per team. Zodra je je team via deze link hebt aangemeld ontvang je van
ons tikkie en/of een factuur.
HULP NODIG BIJ HET BOUWEN?
Je kunt je kist helemaal zelf bouwen maar je kunt ook naar een van de bouwdagen op het
Marineterrein komen. Op 28 juli en 11 augustus bieden we bouwdagen aan onder leiding van creatieve
professionals. Tijdens deze dagen is gereedschap aanwezig.

WAAR MOET JE KIST AAN VOLDOEN?
Met je voertuig van de glijbaan. Lekker glad = lekker snel. Je glijdt met je kist van de baan om zoveel
mogelijk snelheid te maken om vervolgens nog zo’n 10 meter over het water te scheuren en zo snel
mogelijk bij de bel te komen.
Voor dat je mee doet, denk goed na over je constructie hieronder staan de eisen waar je voertuig aan
moet voldoen. Je mag met alleen een scheepskist van de baan, maar je mag ook een extra onderstel
maken. Ideeën nodig? Klik hier even.
Dan de eisen:
●

Breedte maximaal 1.20 meter

●

Een glad onderstel om de glijbaan af te gaan

●

Een gladde onderkant om het water op te komen

●

Maximaal 1 persoon in de scheepskist

●

Maximaal 2 deelnemers die de scheepskist de glijbaan afduwen

●

Houd rekening met een hellinghoek van 25 graden onder aan de baan.

●

Je mag iets van een roeispaan hebben

Tenslotte, gebruik je gezond verstand om te bepalen of je scheepskist veilig is. Voordat je van de baan
af mag wordt je kist gecontroleerd op stevigheid, geen uitstekende of scherpe onderdelen.
Valt er iets te winnen?
Jazeker, de Scheepskistenrace kent twee winnaars. De snelste scheepskist gaat er met een zak geld
vandoor en de mooiste scheepskist ontvangt als eerste de Scheepskistenracewisselbeker.
Kijk hier voor meer info over De Amsterdamse Waterspelen.

