
 
 
 
 
 
No Guts, No Glory 
SMARTCirculair daagt leerlingen- en studententeams van basisschool tot universiteit uit om een 
fantastisch energieconcept te ontwerpen, te bouwen en te laten stralen tijdens Earth Hour 2021. 
 
Gaan jullie de uitdaging aan om een ‘groene’ energiebron te maken? Een energiesysteem op basis 
van wind, zon, water, beweging, magnetische, bio, hybride ...? Denken jullie buiten de gebaande 
paden en kom je snel tot resultaat? Doe dan mee aan de Energie OntwerpChallenge.  
 
Hoogtepunten: Earth Hour als honderden teams en duizenden jongeren Nederland verlichten met ‘een 
lint van licht’ op markten en pleinen in samenwerking met burgemeesters die ervoor zorgen dat het 
licht massaal uit gaat. En natuurlijk de finale met fantastische prijzen. 
 
Geef jullie energieconcept het podium om op te schalen  
Zorg voor een slimme, adembenemende energiebron. Lampje eraan en schijnen maar. Laat 
Nederland zien dat er nog meer is tussen de wereld van zonnecellen en windgiganten. Met jullie 
vernieuwend concept zetten we de energietransitie en de gevestigde orde op zijn kop!  
 
Onderzoeken, Ontwerpen, Bouwen en … Stralen! 
Dus; ontwerp en bouw het energiesysteem op basis van hernieuwbare energie. Daarbij kun je denken 
aan bronnen als wind, water, zon, magnetisme, bio, beweging …Koppel hieraan een transformator of 
batterij, lamp(je) eraan en ‘shinen’ maar! 
 
Laat zien wat je kunt en Win!  
Prijzen van € 250,- tot € 2.500,-  
 
Bouw je energiesysteem  
Bij de keuze van de energiebron kun je denken aan:  
1. Wind  

Windmolen, vliegers, slingers, dak windtube, hybride ...  
2. Zon  

Paneeltje, flexibel ‘zonnematje’ ...  
3. Water  

Watermolen, onderwatervliegers, turbine  
4. Magneten  
5. Beweging  

Fietsen, dansen, touwtje springen ...  
6. Biomassa  
7. ...  
 
Koppel er een ‘batterij’ aan en een lamp en laat jouw ‘groene’ lichtbron branden. Samen met 
burgemeesters in steden en dorpen organiseren we Earth Hour. Een lokaal spetterend 
klimaatevenement met een landelijke en zelfs internationale uitstraling. Dus laat zien en horen tot wat 
een geweldige prestaties jullie in staat zijn en ga voor de hoofdprijs. Samen bouwen we aan het 
Nederland van de toekomst!  
 
Ontwerpcriteria  
1. Creatief, inventief, vernieuwend 
2. Innovatie in techniek en energieopbrengst  
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3. Bijdrage aan circulariteit 
4. Opschaalbaarheid en operationele toepassing  
 
 
Planning 
• Kick off, 15 januari 2021 
• Earth Hour, 27 maart 2021 
• Regioselectie, 15 april 2021 
• Finale, 30 april 2021 
 
Kosten, contact en aanmelden 
Lees alles over deelnamepakketten, kosten en aanmelden van je team.  
Meerdere teams per school zijn mogelijk.  
 
De Energie OntwerpChallenge 2021  is een initiatief van SMARTCirculair  
Tanja Nolten 
E. tanja@smartcirculair.com  
M. 06 16342889  
 
 
 
 
 
 
Doelen 
• Onderwijs: Toekomstgericht curriculum en 21st century skilled studenten  
• Klimaatdoelen: klimaat bewustwording events in heel Nederland 
• Energietransitie: Versnellen energietransitie en innovatie 
• Human Capital Agenda: meer instroom in technische opleidingsrichtingen 
 
De SMARTCirculair Energie OntwerpChallenge sluit aan bij de volgende SDG Goals: 
Voedsel (2), Gezondheid en Welzijn (3), Kwaliteitsonderwijs (4), Schoon Water en Sanitair (6), 
Betaalbare Duurzame Energie (7), Eerlijk werk en economische groei (8), Industrie, Innovatie en Infra 
(9), Duurzame steden en Gemeenschappen (11), Klimaatactie (13), Partnerschap om Doelstellingen 
te Bereiken (17) 
 
 
 

 
Foto-onderschrift 
Tijdens Earth Hour, op 27 maart 2021 gaat in heel Nederland het licht uit en zorgen duizenden jongeren 
‘een lint van licht’ zichtbaar gemaakt door satellieten in de ruimte. 


