
KRUIER-kruiwagen run in de hel van “de Bleukens”  

Een ludieke kruiwagenkoers voor koppels die een parcours moeten afleggen van ongeveer 4 

kilometer dat buiten zijn natuurlijke obstakels ook voorzien is van 10 praktische en 

technische proeven waar kunde, kracht en behendigheid allesbepalend zullen zijn, met start 

en aankomst op sportpark Bleukens.  

Inschrijvingsreglement  

o Een team bestaat uit een kruiwagen en 2 personen die geboren zijn voor 2008.  

o Het inschrijvingsgeld bedraagt € 20 per team.  

o Uiterste inschrijfdatum is 15 mei. De uiterste datum van betaling is 22 mei.  

• De datum van betaling geldt als bewijs van inschrijving.  

o Indien de race omwille van de “Corona-pandemie” wordt uitgesteld, zal steeds het 

inschrijvingsgeld volledig worden terugbetaald.  

Alle informatie in verband met de race kan je vinden in het wedstrijdreglement. Hier wordt 

zowel technische als praktische info over de kruiwagen, de start en het verloop van de 

wedstrijd verduidelijkt.  

Wedstrijdreglement  

Tijdens de ganse race is het een verplichting om als koppel de kruiwagen mee te 

verplaatsen. Niet zomaar een kruiwagen! Een verbouwde kruiwagen, die moet voldoen aan 

verschillende voorschriften. De uitgebouwde kruiwagen zal worden gecontroleerd voor 

aanvang van de wedstrijd, de mooist verbouwde kruiwagen wint de originaliteitsprijs/ 

publieksprijs!  

 

A. KRUIWAGEN  

De verbouwde kruiwagen moet voldoen aan volgende voorwaarden:  

o De kruiwagen mag geen motorische aandrijving bevatten.  

o Maximaal één wiel.  

o Afhankelijk van de teamsamenstelling moet de kruiwagen een ander minimaal 

gewicht hebben, namelijk:  

• 50 kg voor Vrouw – Vrouw 

• 60 kg voor Vrouw – Man 

• 70 kg voor Man – Man  

o De kruiwagen moet een bedienbare geluidsbron bevatten. (bel, toeter, sirene, …)  

o De kruiwagenverbouwing moet een toren bevatten met een hoogte tussen de 120 en 

150 centimeter, gemeten vanop de kruiwagenbodem.  

• Om in aanmerking te komen voor de originaliteitsprijs/ publieksprijs moet de 

constructie wel de eindmeet van de race halen.  



o De breedte van de verbouwde kruiwagen mag niet breder zijn dan 1 meter, 

uitstekende delen inbegrepen. Onveilige scherpe uitstekende delen zijn niet 

toegelaten. 

o De afstand tussen de raakpunten/ steunpunten van de verbouwde kruiwagen met de 

grond mag max. 1.20m zijn. 

 

B. HULPMIDDELEN  

De enige toegelaten hulpmiddelen zijn:  

o Een touw van maximaal 3 meter.  

o Een kruiwagenriem. (schouderriem)  

 

C. RACE  

Nieuw voor 2023 is dat de startvolgorde op maandag 22 mei, in ons sponsorcafé “de 

Veurleste” zal bepaald en bekend gemaakt worden. Met surprise voor de aanwezige teams.  

Start en aankomst zijn voorzien op het gemeentelijk sportpark “de Bleukens” in Balen, waar 

het rennerspark zich bevindt. Hier zullen eveneens kleedkamers en douches ter beschikking 

zijn.  

De kruiwagens moeten op de dag van het evenement ten laatste om 13u00 aanwezig zijn in 

het rennerspark.  

Bij het toekomen in het rennerspark krijg je per team je startnummers overhandigd. Die 

moeten zichtbaar aangebracht worden op de verbouwde kruiwagen gedurende de ganse 

race.  

Tussen 13u00 en 13u30 zullen de kruiwagens onderworpen worden aan een controle naar 

de voorwaarden die terug te vinden zijn in het wedstrijdreglement.  

De eerste ploeg start om 13u55. De ploegen vertrekken om de 3 minuten en zijn verplicht als 

duo het ganse traject af te leggen.  

Voor de toegewezen starttijd worden de kruiwagens onderworpen aan een eerste weging.  

o Extra gewicht en straftijd zullen toegewezen worden wanneer de opgelegde 

voorwaarden niet voldaan zijn gedurende de ganse race.  

De maximale wedstrijdduur bedraagt voor elk team 210 minuten.  

Eventuele wachttijden door opstopping aan de proeven worden niet meegerekend in de 

totaaltijd.  

Het volbrengen van de 10 verschillende proeven kan extra tijdswinst opleveren.  

Beslissingen negeren, die owv bv veiligheidsredenen “last minute” genomen worden door de 

parcourscommissarissen en die niet opgenomen zijn in het reglement, kunnen bestraft 

worden met straftijd.  



D. BELANGRIJK  

Opzettelijk hinderen, onsportief gedrag, hulp van toeschouwers, niet uitvoeren van een 

opgelegde proef, onvoldoende gewicht van de kruiwagen, delen van de kruiwagen 

verwijderen tijdens de race worden bestraft met straftijd tot mogelijke uitsluiting uit de 

wedstrijd.  

De wedstrijdleiding zal nauwlettend toekijken gedurende de ganse race.  

De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen aan derden. Beschadiging 

van private eigendom valt uiteraard ten laste van de dader(s). De deelnemers zijn wel 

verzekerd tegenover derden.  

Er zal nauwlettend worden toegekeken op het “goed werken” van de geluidsbron in de 

“publiek toegelaten” zones. 

 

E. PRIJSUITREIKING  

De prijsuitreiking zal doorgaan om 18u30 


