
Nog vier weken om je team aan te melden!

De SMARTCirculair EnergieChallenge is in volle gang! Met nog 1 maand voor de kick off op 15 januari 2021 
komen er steeds meer aanmeldingen binnen. Van middelbare scholen tot studententeams. Alle teams maken 
een super circulair energiesysteem, koppelen er een batterij of adapter aan en demonstreren het tijdens Earth 
Hour. 

De Energie OntwerpChallenge eindigt met geweldige klimaatevenementen tijdens Earth Hour, overal in 
Nederland. De avond dat Nederland massaal het licht uit doet om aandacht te vragen. Dat is het moment dat 
jullie je energiesysteem presenteren want dat draait immers op oneindige energie zoals wind, water, zon, bio, 
beweging, magnetisme…
Samen met alle teams verbinden Nederland met een ‘groen’ lint van licht. Om aandacht te vragen voor het 
klimaat maar vooral ook om te laten zien wat een gaaf concept jullie hebben ontworpen en ontwikkelt. 

Vervolgens kiest de regiojury op 15 april de drie finalisten per onderwijsniveau die door gaan naar de landelijke 
finale op 30 april 2021. Prijzen variëren van 250 tot 2500 euro! De Raad van Fouding Fathers helpt de teams die 
dat willen bij het door ontwikkelen en marktrijp maken van hun innovatief concept. 

Aanmelden
Meld je team aan uiterlijk op 7 januari 2021

Agenda
• 15 januari 2021

Kick off
• 27 maart 2021

Earth Hour klimaatevents ‘een groen 
lint van licht’ 

• 15 april 2021
regiofinales 

• 30 april 2021
landelijke finale 2021

Bouw je energiesysteem
• Wind

Windmolen(tjes), vliegers, slingers, kijk hier eens naar …
• Zon

Paneeltje, flexibele ‘mat’, 
• Water

watermolen, onderwatervliegers, turbine
• Bio
• Magneten
• Beweging

Fietsen, dansen, touwtje springen …

Meer over de challenge op SMARTCirculair.com

https://www.smartcirculair.com/energieontwerpchallenge
https://www.smartcirculair.com/energieontwerpchallenge
=%22https:/player.vimeo.com/video/174336941
http://ubuntuplanet.nl/vrije-energie-droom-of-sleutel-tot-een-vrije-en-gezonde-wereld/
https://www.eventgoodies.nl/entertainment/laat-je-bezoekers-energie-opwekken-met-een-speciale-dansvloer/
https://www.smartcirculair.com/energie-ontwerpchallenge-homepage/


SMARTCirculair Energie OntwerpChallenge

Ontwerpcriteria
1. Creatief, inventief, vernieuwend
2. Kun je er een bouwpakket met bouwbeschrijving bij maken?
3. Materiaalgebruik, zou je ook gebruikte materialen kunnen gebruiken?
4. Hoe veel energie wekken jullie op? Kan er bijvoorbeeld een slinger van ledlampjes

aangekoppeld worden?

Ditmoet je aanleveren voor de (regio)finale
Natuurlijk zijn we benieuwd naar jullie energie-oplossing. Tijdens de regiofinale en de 

finale demonstreer je het werkende energieconcept. Koppel er een verlichting aan 
overtuig de jury met je:

• Presentatie
• Video’s
• Rapporten met onderbouwing
• Poster van het systeem
• De namen en contactgegevens van je teamgenoten

Dit kun je winnen
• Toegangskaarten van slimme centra als NEMO
• €250,- tot € 1.000,-
• Overall Hoofdprijs €2.500,-
• Hulp bij doorontwikkeling en marktrijp maken

Contact
De Energie OntwerpChallenge is een initiatief van 
Stichting SMARTCirculair.Meer weten, bel of mail ons. 
Jouw contactpersoon:

Tanja Nolten
06 16342889
tanja@smartcirculair.com

https://www.smartcirculair.com/energie-ontwerpchallenge-homepage/
https://www.smartcirculair.com/over-ons/

