


SOLAR SPORT ONE :  
FOR TEAMPLAYERS & DARE DEVILS 

Why:  
We dream of a GREEN BALANCED 
WORLD 

How:  
By awakening the INNOVATOR & 
TEAMPLAYER within 

What:  
Facilitate a platform for young-minded to 
build boats on solarpower and LEAVE NO 
TRACE



Energie transitie

Duurzaamheid 

Onderwijs 


Maakindustrie

Techniek


Samenwerken

Stress-bestendig

Human resources

Zonnebootraces



ZONNEBOOT
races laat je 

OMdenken en 
ACTIE 

ondernemen



De WEDSTRIJD ONDERDELEN 
bestaan uit: 

EFFICIENCY RACE (LONG DISTANCE) 

TIME TRIAL 

SPRINT 

SLALOM 

MATCH RACE OF 

TOP SPEED 

(elke omgeving past en stop-overs kunnen 

worden toegevoegd)



TEAMS BEVATTEN MULTI-DISCIPLINAIRE TALENTEN. 
SPECIALISTEN OP VERSCHILLENDE GEBIEDEN VULLEN ELKAAR 
AAN. DE CULTUUR VAN DE DEELNEMERS IS ACTIEF EN OPEN. 
ZE DELEN ELKAARS PASSIE OVER DE LAATSTE OPLOSSINGEN. 



Van 2006 naar nu… VEILIGHEID 

Elk team ondergaat 
jaarlijks een 

technische keuring 
en een zwemtest om 

zo deelnemers, 
bezoekers en 

materiaal veilig te 
houden.



De leerlijn van jong tot ouder
3 VERSCHILLENDE 

KLASSEN 
ONDERSCHEIDEN ZICH: 

- ONE DESIGN,  

- BOX RULE &  

- VRIJE INNOVATIE



Solar Village 

De plek waar deelnemers, 

organisatie, bezoekers, sponsoren, 

samen komen en informatie halen 

en brengen. In Groningen is dit 

gesitueerd op de SLUISKADE 

SOLAR VILLAGE is het hart van de organisatie.  



ORANGE GAS IN DE GRACHTEN

MINI SOLAR: 200 BASISSCHOOL 
SCHOLIEREN RACEN DE SOLAR 
CHALLENGE OP HET MARKTPLEIN



SOLAR SPORT ONE WORLD CUP 
SERIES: INTERNATIONALE RACE IN 
DE OUDE GRACHTEN EN OMGEVING. 
30 TEAMS MET 250 DEELNEMERS 
VOOR BASISSCHOOL, SCHOLIER, 
MBO< HBO < & UNI’s. INNOVATIES 
BEREIKEN DE MARKT VIA DE RACE. 



ZON = DE PUURSTE ENERGIE BRON 
Door de ontwikkeling van de eigen zonnepanelenprojecten, 
het omdenken binnen de energiesector en de kunst om de 
wereld een beetje beter maken is een samenwerking van 
Solar Sport One in Groningen op 15 & 16 mei is logisch! 

Dat kunnen we vieren op verschillende manieren: 
- Adopteer een race-element 
- Leer SOLARutions in Solar Village (bv. koppeling H2 energie) 
- Vaar mee met parade op vrijdag 15 mei 
- Draag bij aan het Techno-Lab 
-



Adopteer een race element:  
Eén van de vijf onderdelen op 15 
of 16 mei krijgt jouw look/feel/
naam. Dit wordt genoemd in alle 
communicatie kanalen van SSO, 
door speaker en prijsuitreiking. 
Potentieel bereik: 440 technische 
deelnemers, 1200 plaatselijke 
bezoekers, 10.000 social media 
bezoekers, mogelijke perskanalen. 
€10.000,-



SOLARutions in Solar Village. Daar 
waar techniek de oplossing voor een 
duurzame wereld is, komt jouw 
uitdaging ter sprake. Benut het vernuft 
van 240 technisch geschoolde 
omdenkers tijdens deze werksessie op 
vrijdag 15 mei om 15u. LET OP: deze 
sessie kan de koppeling maken met 
andere voertuigen dan wel 
energiebronnen en is niet beperkt tot 
zonne-energie. 
Deelname: €750,- per case



PARADEKAARTJE Op 
vrijdag avond 15 mei 
varen alle deelnemers om 
19:00u een parade door de 
stad. De boten schitteren 
in de gracht en worden 
aangevoerd door een 
muzikant. Koop nu uw 
kaartje in één van de 
volgboten en diner mee 
vanaf 17:30. Uiteraard 
bent u de gehele dag 
welkom om te komen 
kijken. €350,- per persoon

TECHNO LAB - Laat uw 
kennis en producten zien 
in SOLAR VILLAGE. Het 
doel is om elke unieke 
bezoeker 1,5u enthousiast 
te maken voor de 
energietransitie door 
spektakel op het water en 
door technische uitleg op 
de kant. De kans dat u net 
wat meer te weten krijgt 
over uw klant is tijdens de 
wedstrijden vele malen 
groter! Kosten voor 2 
dagen bedragen €500



PARADEKAARTJE Op 
vrijdag avond 15 mei 
varen alle deelnemers om 
19:00u een parade door de 
stad. De boten schitteren 
in de gracht en worden 
aangevoerd door een 
muzikant. Koop nu uw 
kaartje in één van de 
volgboten en diner mee 
vanaf 17:30. Uiteraard 
bent u de gehele dag 
welkom om te komen 
kijken. €350,- per 2 
personen



MINI SOLAR 50 TEAMS van verschillende basisscholen leren op school hun schip in elkaar zetten. In die week 
krijgen ze een basis les over zonne-energie en over afvalverwerking (waar ze de boot van maken) Op vrijdag 
ochtend strijden ze om de prijzen: de mooiste, de snelste en de meest innovatiefste. De zwembaden kunnen overal 
geplaatst worden. Dé beste manier om vroeg om te gaan met techniek en energie. Prijs €5000



GEEF DE ENERGIETRANSITIE EEN GEZICHT EN RACE MEE IN 
GRONINGEN 2020. LAAT DE JEUGD ZIEN DAT HET ANDERS 

KAN! WE ZOEKEN TOTAAL NOG €15.000,-



http://bit.ly/SolarSportLifetime

https://solarsportone.org/

https://www.youtube.com/channel/
UCutDnPKJufz_QSJ2u1fRnug
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Dit is een breed scala 
aan mogelijkheden van 
SOLAR SPORT ONE  
Voor meer informatie: 
ton@solarsportone.org

http://www.solarsportone.org
mailto:ton@solarsportone.org


SSO HAPPILY ACTIVELY WORKING ON SDG’s


