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Vol gas zonder geluid: Solar Sport Zonnebootrace
tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam
Tijdens de 40e editie van de Wereldhavendagen zullen meer dan 25 nationale en internationale
teams het tegen elkaar opnemen op een speciaal ontworpen parcours in de Rijnhaven. Daar waar
snelheid en kracht meestal veel decibellen met zich meebrengen, glijdt deze titanenstrijd
geruisloos door de haven. De boten bewegen zich enkel voort op zonne-energie en wagen zich
aan de wedstrijdonderdelen Endurance, Timed Sprints, Speed Duels en Speed Records. De
races zijn spectaculair om naar te kijken en interessant voor de hele familie.
Energy for tomorrow
De Zonnebootrace is een evenement voor techneuten, lefgozers, gadget freaks en organisatietalenten,
die duurzaam met Moeder Aarde om willen gaan. Met zelf ontworpen zonneboten strijden de teams
tegen elkaar om met zo weinig mogelijk waterweerstand de snelste tijden neer te zetten.
De race is een happening gespiegeld aan de World Solar Challenge en ooit geïnitieerd door Nederlands
eerste ruimtevaarder Wubbo Ockels. Hij daagde vernuftelingen uit om een drijvende versie te maken
die ook in een minder zonnig land als Nederland zou kunnen functioneren. Er zijn veel technologische
ontwikkelingen, waardoor de snelste boten nu meer dan 50 km per uur kunnen halen! Zo zorgen de
teams voor de innovaties van vandaag en creëren we samen de energie voor morgen.
Side events
In ons Technolab, op de Antoine Platekade, vertellen gedreven teamleden graag over hun bijzondere
passie en de continue innovaties waar zij naar streven. Het publiek kan een demoboot van binnen
bekijken en een aantal uitverkorenen kunnen de boot ook zelf besturen. Dit side event is een uitgelezen
plek voor publiek om kennis op te doen rond de toepassing van duurzame energie.
Actions speak louder than words: Solar Sport
Na succesvolle races in de Bataviahaven te Lelystad, begin juni, strijkt het zonnebotencircus van Solar
Sport One (SSO) en Young Solar Challenge (YS) nu neer in Rotterdam. Samen creëren zij de Solar
Sport Zonnebootrace, een platform voor innovaties op het gebied van duurzaamheid. De races vinden
plaats op vrijdag 1 en zaterdag 2 september a.s. en verbinden de thema’s techniek, jeugd, watersport
en fun met elkaar. Zo maken zij duurzaamheid cool en actueel. Met het oog op het wedstrijdelement
van de races slaan onderwijs, ondernemers en overheid de handen ineen en zorgen gezamenlijk voor
substantiële stappen richting een duurzame maatschappij. Dat deze formule aanslaat, is inmiddels
duidelijk: de teams van zowel middelbare scholen, hogescholen, TU’s als vanuit het bedrijfsleven zijn
wild enthousiast en het deelnemersveld is groeiende.
Internationale ambities
De ambities van de teams beperken zich niet tot onze landgrenzen. Zo reisden recent nog enkele
Nederlandse zonnebootteams af richting Italië om deel te nemen aan de Foiling Week op het
Gardameer. Zij gaven hier een demonstratie en deden inspiratie op om hun boten te optimaliseren. In
het navolgende weekend namen zelfs veertien Nederlandse teams deel aan de Monaco Solarboat and
Electric Challenge. Zij namen twee gouden plakken, twee zilveren en één bronzen medaille mee naar
huis, een daverend succes!
De Zonnebootrace in Rotterdam belooft een groots spektakel te worden. In de Rijnhaven strijden
nationale en enkele internationale teams tegen elkaar om de beste prestaties neer te zetten. Kom gerust
een kijkje nemen, maar wees op uw hoede: het enthousiasme van de teams werkt (zeer) aanstekelijk!
Meer weten?
Alle informatie over de races tijdens de Wereldhavendagen zoals het wedstrijdprogramma, deelnemers
en het wedstrijdparcours kunt u vinden op de websites van
▪ Solar Sport One:
www.solarsportone.org
▪ Young Solar Challenge:
www.youngsolarchallenge.nl

Organisatie
De organisatie van de Zonnebootraces in Nederland is in handen van twee separate stichtingen, die
elkaar gedurende het jaar bij de organisatie van diverse Solar evenementen weten te vinden.
Stichting Young Solar Challenge
De Young Solar Challenge is de opstap of jeugdklasse
binnen het Zonnebootracen. Young Solar richt zich op
jongeren tussen de 14 en 17 jaar die geïnteresseerd zijn in
techniek en is gekoppeld aan een onderwijstraject.
Om een goed beeld te krijgen van de Young Solar
Challenge
kunt
u
kijken
op
www.youngsolarchallenge.nl/media. Hier staan diverse
filmpjes en foto’s van de wedstrijden en juniorclasses.
Stichting Solar Sport One
Solar Sport One is een stichting die het racen met ‘grote’
zonneboten promoot. Het gaat hier om de top van de
zonneboten vanuit de gehele wereld. Solar Sport One
racet in drie klassen. Informatie over Solar Sport One is te
vinden op www.solarsportone.org
Hier staan ook diverse filmpjes en foto’s van eerdere
evenementen.
Elke stichting heeft zijn eigen bestuur die vanuit de
schaduw de hooflijnen uitzetten en het beleid bepalen.
Maar elke stichting heeft ook een aansprekend gezicht en directe representant van de Stichting. Beide
Chief Solar Officers zijn:
Dennis Carton
De Chief Solar Officer van Young Solar Challenge is Dennis Carton. Hij is de drijvende kracht achter
deze jeugdklasse en vindt het prachtig om het enthousiasme, de team spirit en interesse voor techniek
en duurzaamheid onder de jeugd te zien groeien. Dennis zet zich dan ook voor de volle 100% in om de
zonnebootraces tot een succes te maken.
Marcelien Bos- De Koning
De Chief Solar Officer en gezicht van de stichting Solar Sport One is Marcelien Bos-de Koning. Zij is
één van de meest succesvolle Nederlandse zeilsters van de afgelopen decennia en is er trots op dat ze
haar ervaringen op het water en met de natuurlijke elementen nu voor de Solar Sport One in kan zetten.
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