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BRUSSEL Liefst 85 teams maken zich op voor de Red Bull Zeepkistenrace, die za-
terdag de Brusselse straten onveilig zal maken. Er komen ook heel wat teams uit
onze regio aan de startstreep op de Kunstberg. Wij stellen er enkele aan jullie voor
en peilen naar hun ambities. De openingsparade vindt zaterdag plaats om
12.30 uur, om 13 uur gevolgd door een eerste rit van Stefan Everts en Thierry Neu-
ville. De eigenlijke race start om 13.05 uur. 

!RED BULL 
ZEEPKISTENRACE

zwaar, maar origineel zullen we
wel uit de hoek komen. We
gaan voor de creativiteitsprijs.’

‘Aan de Kunstberg gaat het
378 meter steil bergaf. Er zijn
twee verhoogde bochten inge-
bouwd. Het wordt spectaculair’,
glundert piloot en OZC-secre-

taris Joris Emmerechts, die
met co-piloot Niels Van Wever-
berg in de zeepkist kruipt. De
kosten voor het vervaardigen
van de zeepkist worden ge-
raamd op 700 euro. Het geld
werd bijeengebracht door vijf
kroegbazen uit Opwijk en Leb-
beke. Ook een elektriciteits-
winkel deed zijn duit in het
zakje. ‘We gaan speciale effec-
ten inbouwen met koplampen,
zwarte rook uit de uitlaat en
een geluidsinstallatie van
400 watt. Ons optreden zal niet
onopgemerkt voorbij gaan.
Rudi De Nil van de Bullet Run
maakte ons chassis.’ (ego)

Xander De Coster, Pils Van
Weverberg, Jooken Emme-
rechts, Greef Digger, prins Che-
wie en Jerre Sondervort wer-
ken momenteel hard om tijdig
klaar te zijn voor de race. ‘Zon-
dag kregen we bezoek van de
organisatoren, die kwamen
kijken of we wel een rijvaardige
zeepkist aan het maken zijn.
Het is in orde’, zegt Xander De
Coster. ‘Er waren tweehonderd
gegadigden, maar er komen
slechts tachtig kisten aan de
start. Zestig vehikels werden
gekozen door een jury, onder
wie Julien Vrebos en Tom
Waes, die ook presentator is
van de race. Twintig zeepkisten
werden door het publiek geko-
zen via het internet. Wij wer-
den weerhouden door de jury.
We bouwen een oud standaard-
model van Ford-T na. Een snel-
heidsprijs gaan we er niet mee
halen, want de kist wordt te

Opwijkenaren gaan voor 
de prijs van de creativiteit
OPWIJK Het Opwijks
Zeepkistencomité (OZC)
werd door de jury geselec-
teerd en mag zaterdag dan
ook deelnemen aan de
zeepkistenrace.

Het Opwijks Zeepkistencomité
is er bijna klaar voor. Foto: ego

BRUSSEL

Cafébende gaat voor entertainmentprijs
Kobe, Mo, Xander, Anne, Alexander en Roos zijn al zes weken in de weer. ‘Bloed, zweet en tranen’,
zegt Anne. De bende bestaat uit personeel en vast cliënteel van café Depot in hartje Brussel. ‘We
doen mee om onze vriendschapsband te versterken. We gaan voor de entertainmentprijs.’ (rdb) Foto: rdb

VILVOORDE/WESPELAAR

‘Hopelijk wordt het een traditie’
De bedrijven MediaReef en Plug’n Play slaan de handen in
elkaar om deel te nemen aan de race. Peter, Adriaan, Steven,
Jesse en Jeroen kijken alvast uit naar zaterdag. ‘We hopen
dat dit de eerste keer van een lange traditie mag worden. Na
wat vertraging door onze drukke agenda’s, zullen we toch
mooi op tijd aan de meet verschijnen.’ (rdb) Foto: rdb

ITTERBEEK

‘Kledinglijn promoten bij publiek’
Pieter, Allan, Dyllan, Julien en Julie zijn best trots op hun
C.R.E.A.M.-zeepkist. De naam staat voor Cash Rules Every-
thing Around Me en is een nieuwe kledinglijn. ‘We werken al
anderhalve maand aan onze zeepkist. Eigenlijk willen we
onze kledinglijn bij het grote publiek promoten. Wij willen
vooral gezien worden.’ (rdb) Foto: rdb


