
 

 

Concrete Day 2019 
infobeton Student Contest 

 

Break 1 and check 2 
 

De Belgische Betongroepering (www.gbb-bbg.be) organiseert op haar Concrete Day van 17.10.2019, 
de 12de  uitgave van deze door infobeton.be gesponsorde studentenwedstrijd. 

Het doel van de wedstrijd bestaat erin om beton te maken dat het best voldoet aan opgelegde voorwaarden. 
Dit jaar gaat het om de beste beheersing van het productieproces. 

 
De opdracht bestaat erin om 3 proefstukken te maken met dezelfde sterkte. 

 

 
 

De proefstukken worden op de Concrete Day gebroken met een driepuntsbuigproef op de proefbank die speciaal 
ter beschikking gesteld wordt door de firma MACBEN (www.macben.be) 

 
De deelnemers 
Studenten master en professionele bachelor van de studierichtingen Bouwkunde of Architectuur van de 
Belgische universiteiten en hogescholen. 
Per team worden 5 studenten uitgenodigd voor de Concrete Day. 
Het aantal deelnemende teams wordt beperkt tot 15. 
 
Het materiaal 
Beton met verplicht gebruik van cement en zand. Granulaten, toevoegsels, hulpstoffen en ouderdom naar keuze. 
Ongewapend (geen staven, staal- of kunststofvezels…) 
 
De proefstukken 
Afmetingen, tolerantie inbegrepen: Lengte : minimum 350 mm 

Hoogte : minimum 80 mm, maximum 100 mm 
Breedte : minimum 40 mm, maximum 60 mm  

Hoogte en breedte moeten constant zijn over de lengte. 
De proefstukken moeten gemerkt of beschilderd zijn met de teamnaam. 
 

 



 
De resultaten 
 
Van elke deelnemer worden bij de eerste proef twee proefstukken gebroken. 
Het eerste proefstuk heeft een sterkte F1. Het tweede heeft een sterkte F2. 
De proefscore is S1 = 100 x MIN( F1 / F2 ; F2 / F1 ) 
 
Bij de tweede proef wordt het derde proefstuk gebroken, met een sterkte F3. 
De proefscore is dan S2 = 100 x MIN( F1 / F3 ; F3 / F1 ) 
 
 

 
 

 
Het verloop van de wedstrijd 
De wedstrijd gaat door op de Concrete Day, in het voetbalstadion van Anderlecht. 
Ze verloopt in 2 rondes. Na de eerste ronde wordt een tussenstand opgemaakt. 
De eindscore is 1/2 x (S1 + S2). Het team met de hoogste eindscore is de winnaar. 
 
De deelnemers plaatsen zelf hun proefstukken op de proefbank. 
De wedstrijd staat onder toezicht van een jury aangesteld door de Belgische Betongroepering. 
De beslissingen van de jury kunnen niet betwist worden. 
 
De prijzen 
 

1ste prijs: 1500 €   2de prijs: 1250 €  3de prijs: 1000 € 

 
Deze door infobeton.be aangeboden prijzen worden tijdens de Concrete Day uitgereikt. 
 

 
 
 
Inschrijving 
Per e-mail aan info@gbb-bbg.be vóór 15.10.2019, met opgave van de naam van het team, de naam van de 5 
teamleden en de contactgegevens van de ploegleider. 


