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Er was eens een zakenman die ongeveer honderd jaar geleden leefde in Dayton, Ohio (USA). Op een dag had deze ondernemer 
het idee om een racewagen tebouwen met de stevige, mooie verpakkingen waarin hij zeep  
vervoerde. Hij plaatste wielen aan weerskanten van zijn houten kisten en installeerde een eenvoudig  
stuurmechanisme. Dit was voldoende om een creatie tot stand te brengen die vandaag nog steeds populair is – de zeepkist-
wagen. Dankzij een reporter bij de “Dayton Daily News” werd dit kinderspelletje een sport met vaste regels die nu nog steeds 
beoefend wordt en in 2009 een hoogtepunt beleefde in Sint-Denijs.

20 september 2009, de dag waarop een klein, ingedommeld dorp in Zuid-West Vlaanderen ontwaakte en  
geschiedenis schreef door het centrum te worden van een nooit eerder opgevoerd strijdtoneel:  
‘De Titanen!’. Ondertussen zijn we in jaartallen twee jaar verder en zijn de kuilen in het slagveld gedempt zodat de straten van 
het dorp klaar zijn om nog eens te veranderen in een arena vol wapengekletter. ‘De Titanen!’ is een zeepkistenrace, MAAR niet 
zomaar een zeepkistenrace. Het is dé zeepkistenrace,  
dé referentie voor alle zeepkistenraces die nog moeten komen. ‘De Titanen!’ is een zeepkistenrace met een knipoog, het 
is een race die niet draait om de wedstrijd en de winnaar die eraan verbonden is, maar die veel meer inhoudt … Het is een 
schoonheidswedstrijd, een uitdaging, een snelheidsrace, een tentoonstelling, een ambiance, een gevoel ‘De Titanen!’ heeft 
met zijn eerste editie tientallen deelnemers mogen verwelkomen. Het merendeel van hen kwam uit West-Vlaanderen, maar twee 
teams uit Oost-Vlaanderen waagden hun kans en het team dat het verst moest rijden kwam vanuit Leiden in Nederland. In totaal 
gingen 48 kisten met elkaar de strijd aan. Ze daagden elkaar uit om mee te doen aan wat wel eens de clash der titanen kan 
worden in zeepkistenland. Deze wedstrijd heeft twee doelen: enerzijds een rechtmatige winnaar in elke categorie zoeken en 
anderzijds moet de wedstrijd evenzeer, en misschien wel nog meer, het publiek  
entertainen. ‘De Titanen!’ is één groot feest in een klein dorp, Sint-Denijs. 
Deze wedstrijd is boven alles een hartverwarmend feelgood evenement.

Doel/funDoel/fun







•  de doelgroep zijn de 6 tot 98 jarigen (aspirationeel 6 -102 jarigen)

•  een tweede editie vindt plaats op zondag 18 september 2011

•  afspraak Sint-Denijsplaats, Sint-Denijs, Zwevegem

•  inschrijven via www.detitanen.be

•  5 disciplines: de Juniorrace, de Kadettenrace, de Vrouwenrace (mannen

 toegelaten), de PitsPoezenParade, de Mentie&Romanie wedstrijd

•  1 Master of Ceremony

•  Maximum 65 teams in de strijd

•  veel sfeer maak zelf je ‘ZEEPKIST’
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‘de Titanen!’ doet wat het in zijn naam beloofd, het lanceert een herculesstrijd die én een mooi dorp op de kaart plaatst, én een 
pak mensen in beweging brengt, en bovendien garandeert ‘de Titanen!’ een pak entertainment.

Eerst en vooral is er uiteraard de wedstrijd. De wedstrijd is een zeepkistenrace die opgedeeld wordt in verschillende reeksen die 
allemaal gereden worden over hetzelfde parcours. Allemaal, behalve twee van de wedstrijdonderdelen, maar later meer daarover.

De juniorrace is de race voor de jongste deelnemers en staat open voor alle deelnemers die jonger zijn dan 
14 (veertien) jaar.

De kadettenrace is de tweede race en is bedoeld om de +14-jarigen te laten racen tegen elkaar. Zodra je echter ouder bent 
dan 16 (zestien) wordt je niet meer toegelaten bij de kadetten en moet je je inschrijven bij …

De vrouwenrace en dit woord is opnieuw met een knipoog gekozen, is de race voor de volwassen racers. 

De wedstrijd voor de oudsten onder het deelnemersveld. Leeftijdsgrenzen bestaan in deze categorie niet meer. En ... okee, 
 voor de mannen noemen we het de vrouwenrace, mannen ook toegestaan.

Het opzet van ‘de Titanen!’ is zo snel mogelijk de finish bereiken. Spektakel leveren wordt erg op prijsgesteld door de 
organisatie. Spektakel is waar het om gaat in de twee categorieën die nog niet besproken werden.
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De Mentie & Romanie race is de wedstrijd voor elke deelnemer waarbij snelheid het minste van zijn zorgen vormt, maar waar 
beauty, schoonheid, esthetiek de kernwoorden zijn waar het om draait. Deze race wordt niet gereden, maar gestreden in de arena 
van een onvervalste tentoonstelling. Wie heeft de mooiste zeepkist gemaakt? Deze  
categorie wordt beoordeeld door een professionele jury enerzijds en door het publiek anderzijds. Via sms kan elke bezoeker 
stemmen om zijn favoriete zeepkist op het ereschavot te krijgen.

De PitsPoezenParade is de meest ondeugende prijs die er te behalen valt tijdens de strijd der Titanen. Elk team wordt bij 
inschrijving gevraagd om zichzelf te laten begeleiden door een ‘goed van poten en oren voorzien’ team van schreeuwende cheer-
leaders. Net als bij de Formule 1 wedstrijden worden ‘mooie’ pitspoezen heel erg op prijs gesteld. De groep van Pitspoezen die 
zichzelf het meest in de kijker kan werken gedurende het evenement van  
‘de Titanen!’ krijgt een speciale prijs die op maat gemaakt is van deze categorie. We rekenen op mooie
pakjes, op inventieve dansjes en uitdagende optochten. We hopen dat er strijdliederen over en weer gezongen worden.  
Dat de beste, meest luidruchtige, extravagantste bende mag zegevieren.





Op deze manier hebben we alle reeksen van ‘de Titanen!’ overlopen. Naast deze reeksen zijn er nog een pak randevenementen 
die de bezoeker moeten bekoren. De lokale Chiro zet zijn beste beentje voor en gaat de culinaire toer op, zij krijgen ‘concurren-
tie’ van andere plaatselijke organisaties zodat de bezoekers zijn honger kan stillen aan verschillende kraampjes met verscheidene 
gerechtjes.

Speciaal voor de vroege bezoeker zal er een camping georganiseerd worden waarop je de nacht voorafgaand aan de strijd 
je tent kan opslaan. Op die manier kun je jezelf zachtjes onderdompelen in de sfeer van ‘de Titanen!’ en kun je zelfs al even het 
parcours gaan verkennen. De kampeerder wordt een kleine vergoeding van 4,00 € gevraagd om zijn tent op te slaan, maar in ruil 
daarvoor krijgt hij naast de glimlach van de ‘locals’ een lekker ontbijt aangeboden. Naast het parcours is er nog een plaats voor 
de eigenzinnige creatieveling want graffitispuiters uit de wijdeomgeving krijgen de kans om hun kunnen te tonen. Er zal naast het 
parcours een houten muur voorzien worden die kan versierd worden met de mooiste graffiti paintings. Deze artiesten worden op 
de koop toe gevraagd om standby te zijn in het kader van het pimp my soapbox initiatief. Dit biedt kandidaat-racers die nog niet 
overtuigd zijn van de look van hun bolide, de mogelijkheid om hun zeepkist in handen te geven van degraffiti artiest van hun keuze. 
Voor beide partijen een win-win situatie.

Op de grote dag van de races zullen we het geheel afsluiten met een swingend optreden: een naam als The Magical Flying 
Thunderbirds of de Boomfanfare, Marcel & Vicky (dj’s) is de vijver waarin voor het ogenblik gevist wordt. Zodra contract geregeld is, 
pakken we uit met deze publiekstrekker.

 
 Bovenal blijft ‘de Titanen!’ een zeepkistenstrijd, een wedstrijd waar het in hoofdzaak gaat over wie de snelste en/of de mooiste 
zeepkist heeft.

maak zelf je ‘ZEEPKIST’













• 54 zeepkisten hebben deelgenomen in 2009

• meer dan 3000 bezoekers van buiten Sint-Denijs zijn naar het dorp afgezakt

• 823 worsten werden gebakken en verorberd

• 14 vaten bier leeggedronken

• 411 Omers tot op de bodem genuttigd

• 71478 km werd gereden door alle bezoekers samen

• 32 spuitbussen graffiti paint leeg gespoten

• 2542 gelukkige Sin-Denijsenaren

• 1 omgevallen kist

• 1 tv spot 2 weken op antenne dankzij

• Luc Dufourmont, Sonny O’Brien en de burgervader van Zwevegem waren jury 

 MASTER OF CEREMONY was de onvolprezen Peter Bulckaen
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De site www.detitanen.be staat online. Op de site is het voor de bezoeker mogelijk om zich online in te schrijven. 
Naast het inschrijvingsformulier vind je er het programma van ‘de Titanen!’ en kun je een document downloaden waarin beschreven 
staat hoe je een eigen zeepkist kunt bouwen. Last but not least vind je er het reglement.

Via een intensieve mailcampagne (digitaal) zullen we de buitenwereld op de hoogte brengen van het hele gebeuren.  

Facebook en Twitter zullen een belangrijke rol spelen in het warm houden van het concept via web 2.0

In 2009 was Focus- WTV onze mediapartner. Op deze manier kregen we het verhaal ‘WTV en Focus presenteren 
De Titanen!, de boeiendste zeepkistenrace van de Lage Landen.’ Deze partner zette het evenement op de kaart door zijn eigen 
autopromotie-kanaal in te schakelen. Een spot met een directe call to action liep twee weken op antenne. Een kijker mocht mee racen 
in ‘de Titanen!’ en zo de kleuren van Focus-WTV verdedigen. Daarnaast was deze partner prominent aanwezig op het gebeuren zelf. 
De geschreven pers heeft uitgebreid aandacht besteed aan de verslaggeving van de zeepkistenrace.
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Sinds september 2009 doet de geur van stro niet meer denken aan de voorbije oogst, maar stuwt ze de
adrenaline omhoog van elke zeepkistenracer die op de eerste editie van ‘de Titanen!’ was.

              Deelnemer van Kist 44

Game overGame over
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