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MANAGEMENT SAMENVATTING  
Dit rapport bevat een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden om een wedstrijd 

met zonnevoertuigen te organiseren in de gemeente Tubbergen. De gemeente 

Tubbergen heeft aangegeven duurzaam vervoer te willen promoten door het 

organiseren van een Tubbergen Solar Challenge in de geest van de tweejaarlijkse 

World Solar Challenge, een 3000 km lange race door de Australische Outback. 

Het onderzoek richt zich op twee onderzoeksvragen die onderling gerelateerd zijn: 

welk type zonnevoertuig is voor de doelgroep van deelnemers haalbaar te 

construeren en wat voor wedstrijd is er met deze voertuigen op te zetten, die voor 

zowel deelnemers als toeschouwers interessant is? 

Het kennisniveau van de deelnemer is beperkt. Eenvoudige kennis van mechanica en 

elektronica is beschikbaar, maar geavanceerde kennis zoals softwarematig 

programmeren kan niet van de deelnemers verwacht worden. Er wordt aangenomen 

dat er per deelnemend team circa 500 manuren en € 1000 inclusief € 500 sponsoring 

beschikbaar zijn. De benodigde gereedschappen zijn eenvoudig en zullen voor veel 

teams geen probleem vormen.  

Er wordt geadviseerd om de voertuigen op werkelijke schaal te construeren, omdat 

dit zowel deelnemers als toeschouwers meer zal aan spreken dan 

miniatuurvoertuigen. Het voertuig heeft minimaal twee wielen, waardoor de keuze 

voor twee, drie of vier wielen vrij is voor de deelnemers. Dit voertuig rijdt op een 

elektromotor die zijn energie put uit een accupakket. Dit accupakket wordt 

opgeladen door een zonnepaneel. Dit zonnepaneel is om budgettaire redenen niet 

in staat om de accu’s even snel op te laden dan de motor de accu’s leeg kan rijden. 

Het voertuig rijdt op de weg, omdat een vliegtuig te complex is om te bouwen en er 

geen geschikte wedstrijdlocatie is voor een boot. Om de creativiteit van de 

deelnemer te bevorderen, worden slechts enkele onderdelen reglementair 

voorgeschreven, die een competitieve wedstrijd moeten waarborgen. Een punt van 

aandacht is de uitvoering van de elektrische aandrijflijn: de onderdelen hiervan 

vertonen een sterke onderlinge afhankelijkheid en op dit punt is de kennis van de 

deelnemers aan de krappe kant. 

Een aantrekkelijk wedstrijdformat bevat elementen van snelheid, tijdsdruk en 

behendigheid. Daarnaast wordt er een prijs uitgeloofd voor het meest creatieve 

voertuig, (deels) gekozen door het publiek. De wedstrijd kan plaatsvinden op een 

groot parkeerterrein, waarbij de oefeningen uitgezet worden met behulp van 

pionnen. De voertuigen die de deelnemers kunnen bouwen, worden interessant 

genoeg geacht voor een aantrekkelijke wedstrijd. Er worden snelheden verwacht tot 

40 km/h en de constructie van full scale voertuigen is haalbaar. 

Er kan worden geconcludeerd dat een Tubbergen Solar Challenge haalbaar wordt 

geacht en dat het een prachtige uitdaging is voor burgers om actief bezig te zijn met 

duurzaam vervoer. De wedstrijd zal velen verbazen, omdat het tot de verbeelding 

spreekt dat de mondiale sport van het racen met zonnevoertuigen op gemeentelijke 

schaal mogelijk blijkt te zijn. De Tubbergen Solar Challenge is hiermee een 

uitstekend middel om duurzaamheid uit te stralen voor de gemeente Tubbergen. 
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1. AANLEIDING  
De gemeente Tubbergen wil graag haar duurzame beleid meer uit gaan dragen naar 

haar inwoners en de externe omgeving. Het college van Burgemeester en 

Wethouders ziet het organiseren van een evenement met een duurzaam thema als 

één van de mogelijkheden om dit beleid meer uit te dragen. De gemeente 

Tubbergen kent een rijke geschiedenis van landelijke bekendheid met het 

organiseren van de jaarlijkse, internationale motorraces op een stratencircuit tijdens 

het Pinksterweekend. Geïnspireerd door de tweejaarlijkse World Solar Challenge - 

een race voor zonneauto’s door de Australische Outback, waar Solar Team Twente 

namens de Universiteit Twente meermaals aan de start verschenen is – is bij het 

college van Burgemeester en Wethouders het idee ontstaan om duurzaam vervoer 

te promoten door een Solar Challenge te organiseren in Tubbergen. Dit rapport 

omvat een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden om een Solar Challenge in de 

gemeente Tubbergen te organiseren. 

2. VRAAGSTELLING  
Het ontwerpen en construeren van een voertuig dat zich volledig voortbeweegt op 

zonne-energie is een complex project. Naast voldoende budget is vooral kennis een 

belangrijke succesfactor. Solar Team Twente werkt bijvoorbeeld met 12 studenten 

en ruim 80 ondersteunende technische bedrijven een jaar lang fulltime aan de 

ontwikkeling, bouw en testen van een zonneauto waarbij zij de beschikking hebben 

over een budget van ruim € 800.000,-. De vragen die deze haalbaarheidsstudie 

probeert te beantwoorden, richten zich op het definiëren van een technisch kader 

voor een zonne-voertuig en het opzetten van een aansprekend wedstrijdformat voor 

de Tubbergen Solar Challenge. Als doelgroep van deelnemers wordt gedacht aan 

burgers met enige kennis van motortechniek en elektrotechniek op lager of 

middelbaar niveau. 

1. Welk type voertuig is haalbaar te construeren voor de verwachte 

doelgroep van deelnemers aan de Tubbergen Solar Challenge? 

a. Zijn de benodigde technische onderdelen bereikbaar voor de 

beoogde deelnemers? 

b. Is het voertuig met het geschatte technische kennisniveau van de 

beoogde deelnemers te bouwen? 

c. Hebben de beoogde deelnemers de benodigde gereedschappen 

ter beschikking? 

 

2. Wat is een aantrekkelijk wedstrijdformat voor zowel de deelnemers als de 

toeschouwers van de Tubbergen Solar Challenge? 

a. Welk wedstrijdelement spreekt zowel de toeschouwers als de 

deelnemers aan? 

b. Wat voor wedstrijdparcours is nodig voor het geadviseerde 

wedstrijdformat? 

c. Wat is de maximale tijdsduur die voor toeschouwers interessant 

blijft? 

d. Is het technisch haalbare voertuig geschikt voor een aantrekkelijk 

wedstrijdformat? 



 

3. ONDERZOEKSKADER  
Dit hoofdstuk stelt het kader vast waarbinnen het onderzoek plaats zal vinden. Om inzichtelijke te maken welke aspecten een rol spelen bij de Tubbergen Solar Challenge, is 

een mindmap gemaakt. Figuur 1 toont deze mindmap, waarbij het hoofdonderwerp, de Tubbergen Solar Challenge, is opgedeeld in drie deelonderwerpen: het voertuig, de 

wedstrijd en de betrokkenen.  

FIGUUR 1: MINDMA P TUBBERGEN SOLAR CHALLENGE  
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De drie deelonderwerpen van de mindmap hebben sterke onderlinge relaties. Deze 

relaties tussen het voertuig, de wedstrijd en de deelnemers, hebben een centrale rol 

binnen de haalbaarheidsstudie. Figuur 2 toont de wederzijdse relaties tussen de drie 

deelonderwerpen. 

FIGUUR 2: RELA TIEDIA GRAM  

Figuur 2 laat enkele belangrijke aandachtspunten voor het onderzoek zien. Het 

zonnevoertuig moet simpel genoeg zijn om door de deelnemer gemaakt te kunnen 

worden door de deelnemer, maar een te simpel voertuig is niet geschikt voor een 

interessante wedstrijd omdat dit bijvoorbeeld te klein of te langzaam is. Daar 

tegenover staat dat een interessante wedstrijd wellicht een voertuig vereist dat de 

deelnemers redelijkerwijs niet kunnen maken. 

4. ONDERZOEKSMETHODE  
De World Solar Challenge wordt verreden met voornamelijk driewielige auto’s, maar 

er zijn legio andere voertuigtypen beschikbaar om te laten voortbewegen door 

zonne-energie. Het eerste doel van het onderzoek is daarom het advies voor een 

geschikt voertuigtype. Uit het relatiediagram van figuur 2 volgt dat de deelnemer en 

wedstrijdelementen randvoorwaarden opleggen voor het voertuigtype. Nadat een 

geschikt voertuigtype gekozen is, wordt ingegaan op de technische richtlijnen voor 

het voertuig: welke elektromotoren zijn bijvoorbeeld geschikt en is het wenselijk dat 

de organisatie een startpakket voor iedere deelnemer beschikbaar stelt? Ook wordt 

er verder ingegaan op de wedstrijdopzet. Vragen als welke wedstrijdonderdelen er 

zijn en wat voor parcours daar voor nodig is, spelen hierbij een rol. Ten slotte wordt 

een conclusie getrokken of het voor deelnemers haalbaar is om een voertuig te 

construeren dat een interessante wedstrijd voor zowel deelnemers als toeschouwers 

oplevert. Figuur 3 toont een stroomschema van de onderzoeksopzet. 

FIGUUR 3: ONDERZO EKSOPZET  
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4.1  ONDERZOEKSWIJZE  
De onderzoeksvragen zullen aan de hand van expert interviews, de ervaringen en 

inzichten van de auteur en literatuuronderzoek beantwoord worden. 

EXPERT INTERVIEWS  

Een voertuig op zonne-energie is opgebouwd aan de hand van verschillende 

technische disciplines, bijvoorbeeld de stuurinrichting (mechanisch) en de 

aandrijflijn en het zonnepaneel (elektrisch). Door middel van interviews met 

technische experts van Solar Team Twente worden de mogelijkheden voor een 

zonnevoertuig besproken binnen de context van de Tubbergen Solar Challenge. 

ERVARINGEN EN INZ IC HTEN VAN DE AUTEUR  

De auteur heeft als management-teamlid van Solar Team Twente 2011 

deelgenomen aan de 2011 World Solar Challenge en heeft op technisch 

inhoudelijk aspecten na het ontwikkelproces van een zonneauto zelf 

meegemaakt en de World Solar Challenge in Australië ervaren. 

L ITERATUURONDERZ OEK  

Wetenschappelijke literatuur en het internet zullen informatie bieden over reeds 

bestaande ervaringen met duurzaamheidsraces en beschikbaarheid en financiële 

bereikbaarheid van technische onderdelen. 
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5. DEELNEMERSPROFIEL  
De deelnemer is een belangrijk onderdeel van de Tubbergen Solar Challenge. Zij 

maken de wedstrijd mogelijk, doordat zij het leuk en interessant vinden om met een 

team een voertuig op zonne-energie te maken. De deelnemer vormt echter ook een 

belangrijke randvoorwaarde voor het voertuig omdat de deelnemer het voertuig 

moet maken met beperkte middelen. In het deelnemersprofiel staat beschreven 

welke randvoorwaarden de deelnemer levert voor een haalbaar voertuigtype. Als 

doelgroep van deelnemers wordt gedacht aan burgers met enige kennis van 

motortechniek en elektrotechniek op lager of middelbaar niveau. 

5.1  KENNIS NIVEAU  
Er wordt aangenomen dat een deelnemend team beschikken over een algemene 

technische affiniteit op lager of middelbaar niveau. Zij knutselen regelmatig in en om 

het huis, elektronische apparaten of eigen auto’s/motoren. Wat men zou noemen 

‘handige mensen’. Verschillende teamleden brengen verschillende kennisgebieden 

mee, maar het deelnemende team als geheel wordt geacht de onderstaande kennis 

en vaardigheden tot haar beschikking te hebben op het gebied van mechanica en 

elektronica. 

MEC HANIC A  

 Het verwerken (zagen, schroeven) van hout voor het bouwen van 

bodydelen. 

 Lassen en verwerken van staal voor het bouwen van een frame. Kennis van 

het verwerken en lassen van de lichte staalsoort aluminium is niet nodig. 

Het verwerken van aluminium is substantieel lastiger en bovendien duurder. 

 Het kunnen installeren van een remsysteem (afstelling, ontluchting in geval 

van een hydraulisch systeem) 

 Het kunnen construeren van een overbrenging met bijvoorbeeld tandwielen 

of riemen.  

ELEKTRONIC A  

 Kennis van elektronische schakelingen. Het kunnen opstellen van veilige 

schakelingen en het kunnen kiezen van componenten voor deze 

schakelingen. 

 Voldoende kennis en ervaring met het solderen van elektronische 

componenten tot schakelingen. 

 Kennis van accu’s; het uit kunnen kiezen van geschikte accu’s en deze 

vervolgens op een veilige manier aan kunnen sluiten tot een laadsysteem.  

 Kennis van elektromotoren. Het team moet een elektromotor kunnen 

kiezen en vervolgens begrijpen hoe een elektromotor werkt en aangesloten 

moet worden. 

 Het begrijpen hoe een geprefabriceerd zonnepaneel werkt (wat voor 

uitgangsspanning het paneel levert en hoe dit aangesloten moet worden 

binnen het elektronische circuit). 

 Kennis van elektrische motoraansturing door middel van een motor 

controller hebben, of voldoende affiniteit hebben om zich deze kennis snel 

eigen te maken. 
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Het benodigde kennisniveau van de elektronica zal voor de meeste deelnemers het 

hoogst gegrepen zijn. De onderlinge afhankelijkheid van de componenten binnen de 

aandrijflijn (zonnepaneel, accu, motorcontroller en motor) en de aansturing van de 

motor middels een motor controller vereist de meest specialistische kennis binnen 

alle onderdelen van het voertuig. De motor controller is namelijk een onderdeel 

waar weinig klussers en hobbyisten in het dagelijks leven al eens eerder mee in 

aanraking zijn gekomen. Door hun (elektro)technische achtergrond zijn ze 

waarschijnlijk wel vrij vlot in staat zich de materie rondom een motor controller 

eigen te maken; maar enige start-up ondersteuning is gewenst. 

De deelnemers zouden ondersteuning kunnen krijgen uit de hoek van zowel het 

bedrijfsleven als van onderwijsinstellingen. In Twente zijn er diverse bedrijven die 

praktische ondersteuning kunnen bieden bij het kiezen van een motor controller. 

Voorbeelden hiervan zijn 3T (www.3t.nl), Maxon Motor (www.maxonmotor.nl) of 

eventueel Thales (www.thalesgroup.com). Ook de elektrotechnische opleidingen van 

HBO en WO niveau (Saxion en Universiteit Twente) kunnen ondersteuning bieden 

met uitleg over de werking van motor controllers. 

5.2  TIJDSBES TEDING  
De deelnemers zijn enthousiaste knutselaars en sleutelaars, die in de avonduren in 

de weekenden werken aan hun voertuig. Zij zien dit als een hobbyproject en 

ondernemen de bouw vooral ook uit gezelligheidsoverwegingen. Dit heeft tot gevolg 

dat de tijdsbesteding bescheiden is. Een team van deelnemers wordt geschat op 

maximaal 10 personen met een gemiddelde van 5 personen. De looptijd van de 

bouw wordt aangenomen op 4 maanden. Wanneer de personen dan circa 6 uren per 

week aan de bouw besteden, dan zijn er voor het project een totaal van circa 500 

manuren beschikbaar. 

5.3  BUDGET  
Omdat het bouwen van een zonne-voertuig voor de teams een hobbyproject is, is 

het budget voor zonne-voertuigbegrippen erg laag. Het budget zal één van de meest 

strikte randvoorwaarden voor het voertuigtype vormen. Er wordt aangenomen dat 

een team € 500 wil uitgeven aan het project. Bij een gemiddelde teamgrootte van 5 

personen betekent dit € 100 per persoon. Daarnaast mag er van de deelnemers 

verwacht worden dat zij op zoek gaan naar bescheiden sponsorbijdragen, met een 

totale waarde van circa € 500. Dit maakt het totaal beschikbare budget € 1000. De 

sponsoring kan bestaan uit een geldbijdrage, maar vooral ook gesponsorde 

materialen of diensten. Deze zogenaamde natura-sponsoring is bij Solar Team 

Twente erg succesvol gebleken. Meer dan de helft van de technische kosten wordt 

daar namelijk in natura gesponsord. Het is voor een bedrijf vaak eenvoudiger om 

een onderdeel met een verkoopwaarde van € 100 te schenken, dan om € 100 in geld 

te doneren. 

5.4  GEREEDSCHAPPEN  
Naast kennis van onderdelen moet de deelnemer ook in staat zijn om de onderdelen 

te verwerken. Daarom is onderstaande lijst met gereedschappen opgesteld die de 

deelnemers geacht worden tot hun beschikking te hebben (eigendom of op 

leenbasis bij kennissen of bedrijven). 



Tubbergen Solar Challenge: eindrapport haalbaarheidsstudie 11 
 

 
 

1

1

 

 Een ruime variëteit aan basisgereedschappen zoals schroevendraaiers, 

steek-, ring- en inbus sleutels, hamers, zagen (hout en ijzer), boormachines. 

 Een lasapparaat om staal te lassen 

 Een soldeerbout 

 Een multimeter  

 Mogelijkheid tot het frezen en draaien van eigen ontworpen onderdelen is 

een pré. 

5.5  TOEGANKELIJKH EID SPEC IFIEKE MATERIALEN  
Naast kennis van onderdelen en beschikking over gereedschappen, is het belangrijk 

dat de benodigde onderdelen toegankelijk/beschikbaar zijn voor de deelnemers. 

Sommige technische onderdelen zijn niet beschikbaar voor particulieren, of met zeer 

lange levertijden. Denk hierbij aan producten die normaal alleen industriële 

toepassingen kennen, als carbon, speciale accu’s of industriële elektromotoren. Een 

randvoorwaarde is daarom dat de materialen beschikbaar moeten zijn in de 

consumentendetailhandel (bouwmarkten) of een niveau hoger bij technische 

groothandels. Daarnaast worden alle materialen die via een Nederlandse webwinkel 

beschikbaar zijn, als verkrijgbaar aangenomen. Cruciale, speciale onderdelen mogen 

ook alleen verkrijgbaar zijn in het buitenland (webwinkel met levertijden van meer 

dan een week). 

5.6  CONCLUSIE DEELNEMERSPROFIEL  
Er kan worden geconcludeerd dat het kennisniveau van de deelnemer beperkt is. 

Eenvoudige kennis van mechanica en elektronica is beschikbaar, maar geavanceerde 

kennis zoals softwarematig programmeren of het zelf ontwikkelen van onderdelen is 

een brug te ver. Daarnaast wordt aangenomen dat er circa 500 manuren en € 1000 

inclusief € 500 sponsoring beschikbaar zijn. De benodigde gereedschappen zijn 

eenvoudig en zullen voor veel teams geen probleem vormen. De verkrijgbaarheid 

van onderdelen mag reiken tot bouwmarkten, de technische groothandels en 

webshops. 
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6. WEDSTRIJDELEMENTEN  
Naast de randvoorwaarden die de deelnemer levert, is de aard van de wedstrijd ook 

zeer van belang. Om naar hoofdstuk 1 te verwijzen, is het doel van de Tubbergen 

Solar Challenge namelijk het promoten van duurzaamheid binnen de gemeente. Een 

aantrekkelijk wedstrijdelement is essentieel om zowel deelnemers als toeschouwers 

aan te trekken om het tot een geslaagd evenement met veel publiciteit te maken. 

Hier volgt een opsomming van wedstrijdelementen. 

6.1  SNELHEID  
Snelheid is het meest basale wedstrijdelement van een motorsport race. Snelheid 

spreekt bij toeschouwers en deelnemers al snel tot de verbeelding: het levert visueel 

spektakel en is eenvoudig te begrijpen. Wanneer mensen zien dat er puur op de 

energie die de zon levert een aanzienlijke snelheid behaald wordt, dan ziet men dat 

duurzaam vervoer vlot en hip is. Dit wedstrijdelement kan uitgevoerd worden als 

een topsnelheidstest: wie maakt het snelste zonne-voertuig? 

6.2  TIJD  
Het wedstrijdelement tijd is sterk gecorreleerd met snelheid, maar omvat meer 

aspecten dan alleen topsnelheid. Wanneer een bepaald parcours uitgezet wordt met 

als winnaar het voertuig die het parcours in de kortste aflegt, dan spelen ook zaken 

als voertuigbeheersing, gemiddelde snelheid en acceleratie een rol. Ook tijd is 

eenvoudig meetbaar en tastbaar voor toeschouwers. Er kan op het parcours 

bijvoorbeeld een voor de toeschouwers zichtbare tijdmeting geplaatst worden, 

zodat het publiek mee kan kijken terwijl een voertuig een parcours aflegt. 

6.3  ZUINIGHEID  
Voor een duurzaamheidsrace is zuinigheid een uiterst relevant wedstrijdelement. 

Een voorbeeld hiervan is de Shell Eco-marathon. Het gaat bij een 

zuinigheidswedstrijd niet om snelheid, maar welk voertuig met een bepaalde 

hoeveelheid brandstof/energie de langste afstand af kan leggen. Het 

wedstrijdelement zuinigheid past erg goed bij het promoten van duurzaamheid, 

maar het spreekt vaak weinig tot de verbeelding bij bezoekers. De snelheid ligt laag 

bij zuinigheidswedstrijden en de wedstrijd kan lang duren. Daarnaast is elektrische 

zuinigheid moeilijk meetbaar en daardoor lastig tastbaar te maken voor 

toeschouwers. 

6.4  BEHENDIGHEID  
Een erg uitdagend onderdeel voor de deelnemers is een behendigheidsonderdeel. 

Voorbeelden hiervan zijn het opstellen van een bochtencircuit of een 

slalomparcours. Een dergelijk onderdeel draait niet alleen om snelheid, maar ook om 

stuurmanskunsten van de deelnemer en de handling van het voertuig. Een voordeel 

is dat een behendigheidsonderdeel op een lage snelheid toch veel uitdaging kan 

creëren. Daarentegen stelt een behendigheidsonderdeel wel hogere eisen aan de 

constructie van het voertuig om het veilig te houden. 

6.5  CONCLUSIE WEDS TRIJDELEMENTEN  
Een simpele multicriteria-analyse maakt de afweging tussen de verschillende 

wedstrijdelementen inzichtelijk. De wedstrijdelementen zijn beoordeeld op twee 

http://youtu.be/GcFYLhonph4
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criteria: meetbaarheid en spektakel voor deelnemers en toeschouwers. Omdat de 

aantrekkelijkheid om naar de wedstrijd te kijken erg belangrijk is voor het slagen van 

het evenement, weegt dit criterium zwaarder mee dan de meetbaarheid (60% - 

40%). De scores worden uitgedeeld op schaal 1 – 3, waarbij 3 de hoogste score is. De 

analyse is weergegeven in tabel 1.  

TABEL 1: MULTICRITERIA ANALYSE WEDSTRIJDELEMENTEN  

Element Meetbaarheid (1 – 3, 40%) Spektakel (1 – 3, 60%) Totaal 

Snelheid 2 3 2,6 

Tijd 3 2 2,4 

Zuinigheid 2 1 1,4 

Behendigheid 3 3 3 

 

Het criterium zuinigheid scoort beduidend lager dan de overige drie criteria. Om 

deze reden zal de wedstrijd geen zuinigheidselement bevatten. 
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7. VOERTUIGTYPE  
In dit hoofdstuk wordt een advies gegeven over hoe het voertuig er in hoofdlijnen 

uit gaat zien dat deel gaat nemen aan de Tubbergen Solar Challenge. De input voor 

dit advies zijn de randvoorwaarden over de mogelijkheden van deelnemer uit 

hoofdstuk 5 en vereisten voor een interessante wedstrijd uit hoofdstuk 6. Op het 

gebied van technische haalbaarheid wordt gebruik gemaakt van de ideeën en 

richtlijnen die voortkwamen uit gesprekken met teamleden van Solar Team Twente 

en de ervaringen van de auteur. Eerst worden de randvoorwaarden uit hoofdstuk 5 

en 6 met de daaruit voortvloeiende implicaties kort herhaald. Daarna wordt 

ingegaan op fundamentele keuzes die het voertuig vorm geven. Er wordt afgesloten 

met een advies dat een omschrijving van het voertuig in hoofdlijnen bevat. 

7.1  IMPLICATIES  RANDVOORWAARDEN  
De randvoorwaarden uit hoofdstuk 5 en 6 vormen een kader waarbinnen het 

voertuigtype moet worden gezocht. Het voertuig moet te construeren zijn met 

eenvoudige technische kennis, waarbij geen eigen elektronische onderdelen 

ontwikkeld hoeven worden en geen softwarematige aansturing geprogrammeerd 

hoeft te worden. Daarnaast is het budget voor het voertuig maximaal € 1000 en is de 

beschikbare tijd circa 500 uren. Om een interessante wedstrijd te garanderen, wordt 

aangenomen dat de topsnelheid van het voertuig minimaal op 40 km/h ligt. 

Daarnaast moet het voertuig voldoende stabiel zijn voor bochtenwerk en een 

adequaat remsysteem hebben om behendigheidsproeven mogelijk te maken. 

7.2  FUNDAMENTEL E KEUZES  
Om tot een geschikt voertuig te komen, dienen enkele fundamentele keuzes 

gemaakt te worden op het gebied van de schaal van het voertuig, de aandrijving, de 

voertuigmodaliteit, en de mate van keuzevrijheid die de deelnemers krijgen. 

VOERTUIGSC HAAL 

De schaal van het te maken voertuig biedt twee opties: het maken van een 

voertuig op ware grootte of het maken van een voertuig op schaal. Een voertuig 

op ware grote is bijvoorbeeld het maken van een auto of een scooter. Bij een 

voertuig op schaal kan gedacht worden aan het ombouwen van een radiografisch 

bestuurbare auto of een miniatuurvliegtuig op zonne-energie. De twee opties zijn 

beoordeeld op een set van gewogen criteria op een schaal van 1 tot 3 waarbij 3 

een hoge score inhoudt, zie tabel 2. 

TABEL 2: MULTICRITERIA ANALYSE VOERTUIGSCHAAL  

Criterium Full scale Op schaal 

Aansprekend (50%) 3 1 

Snelheidsmogelijkheden (25%) 1 3 

Eenvoudig te construeren (25%) 2 2 

Totaal score 2,25 1,75 

Een full scale voertuig spreekt toeschouwers meer aan dan een 

miniatuurvoertuig. Het grootste gevaar bij de schaalkeuze is dat deelnemers van 

mening zijn dat ze niet genoeg voldoening halen uit het maken van schaalvoertuig 

en daarom niet mee willen doen aan de wedstrijd. Daar staat tegenover dat een 

schaalvoertuig wel eenvoudiger en goedkoper een hoge snelheid kan bereiken en 
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dus snel een interessant wedstrijdelement kan leveren. Een groot nadeel van een 

schaalvoertuig is de noodzaak tot besturing op afstand. Besturing op afstand 

voegt aanzienlijke complexiteit toe aan het voertuig, terwijl de elektrische 

aandrijving van het voertuig voor de deelnemer al zeer uitdagend is. Uit de 

multicriteria-analyse van tabel 2 volgt het advies om een voertuig op werkelijke 

schaal te maken. 

AANDRIJVING  

De beperking die ter sprake kwam tijdens gesprekken met teamgenoten van Solar 

Team Twente was het zeer beperkte budget als het gaat om voldoende krachtige 

zonnecellen. Zonneauto’s in de World Solar Challenge rijden namelijk met 6 m2 

hoge rendement zonnecellen met een waarde van circa € 100.000. Deze panelen 

leveren onder goede omstandigheden (lees: volle Australische zon) 1400 watt. 

Met een zeer aerodynamische auto van 180 kg kunnen zij hiermee een snelheid 

van 80 km/h bereiken. De panelen die binnen het budget van de Tubbergen Solar 

Challenge liggen, leveren naar schatting maximaal 200 watt. Daarmee is het 

onmogelijk om een acceptabele snelheid op puur directe zonne-energie te halen. 

Dit advies wordt ondersteund door de onvoorspelbare zonkracht in Nederland. 

Het feit uit de vorige alinea leidt er toe dat er voornamelijk gebruik moet worden 

gemaakt van accu’s. Ook iedere zonneauto in de World Solar Challenge beschikt 

over een groot accupakket. De energie die opgewekt wordt door de 

zonnepanelen, wordt opgeslagen in de accu’s. De elektrische motor vraagt de 

energie vervolgens op uit de accu’s, zie figuur 4. Er kan dan worden volstaan met 

panelen die bereikbaar zijn voor de deelnemers, omdat de zonnepanelen niet de 

volledige bewegingsenergie hoeven te leveren. Het is echter wel belangrijk dat 

het zonnepaneel in staat is om de accu op te laden, zij langzaam. Anders zou het 

geen zonneauto meer zijn, maar een elektrische auto. Deze degradatie wordt 

onacceptabel geacht voor dit evenement. 

 

FIGUUR 4: ENERGIE STROOMSCHEMA  

Ook media technisch is het toepassen van een accupakket geen probleem. 

Burgers zien een voertuig met een zonnepaneel en dat maakt het vrijwel altijd 

meteen een zonneauto. Dat het voertuig niet in staat is energieneutraal te rijden 

op de zonne-energie, maar geholpen moet worden door accu’s wordt zelden 

opgepikt, zo is de ervaring met de zonneauto van Solar Team Twente tijdens 

tentoonstellingen in Nederland. 

VOERTUIGMODALITEIT  

Naast de mogelijkheid tot het maken van een zonnevoertuig voor op de weg, zijn 

er ook mogelijkheden tot een zonneboot of een (miniatuur)vliegtuig. 

Praktijkvoorbeelden zijn te vinden is de DONG Energy Solar Challenge in Friesland 

(http://youtu.be/J3cg6YvKCNU) en het Solar Impulse zonnevliegtuig 

(http://youtu.be/PZYpn_KeV3Q?hd=1). Er wordt geadviseerd om een voertuig 

voor op de weg te maken. Een zonnevliegtuig zal alleen op miniatuurschaal 

http://youtu.be/J3cg6YvKCNU
http://youtu.be/PZYpn_KeV3Q?hd=1
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mogelijk zijn. In de paragraaf over voertuigschaal is uiteengezet dat een 

miniatuurvoertuig nadelen heeft ten opzicht van een full scale voertuig. 

Bovendien is een vliegtuig nog eens extra lastig te besturen en veel deelnemers 

zullen nagenoeg geen ervaring hebben met vliegtuigtechniek. Een zonneboot is 

wel op volledige schaal te construeren, maar de vermogensbehoefte van een 

boot is hoger dan een wegvoertuig bij dezelfde snelheid. Ook de mogelijkheden 

wat betreft wedstrijdelementen zijn beperkter bij een bootrace, zeker gezien de 

beperkte hoeveelheid vaarwater binnen de gemeente Tubbergen, een 

locatievoorwaarde voor de wedstrijd. 

KEUZ EVRIJHEID VAN DE  DEELNEMER  

Een belangrijk aspect binnen het voertuigadvies is de mate van keuzevrijheid van 

de deelnemers. De World Solar Challenge kent bijvoorbeeld een technisch 

reglement van ruim 40 pagina’s (World Solar Challenge, 2012). Hierin zijn veel 

technische aspecten vastgelegd van maximaal accugewicht en maximaal 

oppervlakte zonnecellen tot zithoek en verlichting. Bij een dergelijk groot 

evenement is dit onmisbaar om er voor te zorgen dat de topteams met grote 

budgetten niet een te grote voorsprong krijgen. Bij de Tubbergen Solar Challenge 

zou een dergelijk reglement de creativiteit van de deelnemers teveel beperken.  

Het advies is dan ook om de deelnemers zo veel mogelijk keuzevrijheid te geven 

in het ontwerp van hun voertuig. Enkele belangrijke parameters van de 

voertuigen moeten vastgelegd worden, om een goede en gelijke wedstrijd te 

bewaken. Met de mindmap van figuur 1 als basis is per onderdeel een advies 

gegeven over de keuzevrijheid. 

TABEL 3: KEUZEVRIJHEID DEELNEMERS PER VO ERTUIGONDE RDEEL  

Voertuig aspect Onderdeel Reglementair voorschrift 

Rijdende 
onderdelen 

Stuursysteem Vrij 

Remsysteem Verplicht. Een minimale 
remvertraging wordt uitgewerkt in de 
technische detaillering. 

Wielophanging Vrij 

Aandrijflijn Accupakket Vrij in aantal en type, vanwege de 
spanningsrelatie met de motor. 

Zonnepanelen Reglementair vastgelegd om 
budgettaire redenen. 

Motor Vrij 

Aansturing Vrij, vanwege relatie met motor en 
accupakket. 

Frame Aantal wielen Minimaal 2. 

Aantal personen Minimaal 1 persoon, om te 
voorkomen dat op afstand 
bestuurbare (miniatuur)voertuigen 
gemaakt worden. 

Carrosserie 
(buitenkant) 

Vrij, maar een prijs voor de mooiste 
creatie zal een fraaie carrosserie 
stimuleren. 
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7.3  CONCLUSIE VOERTUIGTYP E  
Er wordt geadviseerd om de voertuigen die deel gaan nemen aan de Tubbergen 

Solar Challenge op werkelijke schaal te construeren, omdat dit zowel deelnemers als 

toeschouwers meer zal aan spreken dan miniatuurvoertuigen. Het voertuig heeft 

minimaal 2 wielen, waardoor de keuze voor twee, drie of vier wielen vrij is voor de 

deelnemers. Dit voertuig rijdt op een elektromotor die zijn energie put uit een 

accupakket. Dit accupakket wordt opgeladen door een zonnepaneel. Dit 

zonnepaneel is om budgettaire redenen niet in staat om de accu’s even snel op te 

laden dan de motor de accu’s leeg kan rijden. Het voertuig rijdt op de weg, omdat 

een vliegtuig te complex is om te bouwen en er geen geschikte wedstrijdlocatie is 

voor een boot. Omtrent de keuzevrijheid van de deelnemer luidt het advies: ‘zo vrij 

als mogelijk, zo strikt als nodig’. Om de creativiteit van de deelnemer te bevorderen, 

moet de keuzevrijheid binnen het voertuig gemaximaliseerd worden. Echter, voor 

een competitieve wedstrijd is het belangrijk dat enkele parameters, zoals het 

zonnepaneel en het aantal wielen, vast worden gesteld. 
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8. TECHNISCHE RICHTLIJNEN  
In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de technische onderdelen van de in 

hoofdstuk 7 omschreven zonnewagen. De technische onderdelen zijn in drie 

deelsystemen opgesplitst, volgens de mindmap van figuur 1: de rijdende 

onderdelen, het elektronisch systeem en het frame. Per onderdeel wordt een aanzet 

gegeven welke mogelijkheden er zijn, waar deze onderdelen verkrijgbaar zijn en 

wordt een schatting van de kosten gemaakt. 

8.1  RIJDENDE ONDERDELEN  
De rijdende onderdelen omvatten de mechanische onderdelen van de zonnewagen: 

het stuursysteem, het remsysteem, de wielen en een eventuele wielophanging. 

STUURSYSTEEM   

Het stuursysteem zorgt voor de bestuurbaarheid van het voertuig. 

Personenauto’s maken gebruik van complexe stuursystemen met 

stuurbekrachtiging en dergelijke. Voor een zonnevoertuig volstaat een simpel 

maar veilig stuursysteem. 

TABEL 4: RICHTLIJNEN STUURSYSTEEM  

Eigenschap Omschrijving 

Constructiewijze Zelfbouw of overname uit bestaande voertuigen 

Bestaande systemen Twee- of driewielig voertuig: motorfiets of brommer. 
Vierwielig voertuig: brommobiel, kart, golfkar, skelter. 

Zelfbouwsystemen Eigen variant op bovenstaande bestaande systemen. 
Kabelstuursysteem (zoals bij boten). 

Verkrijgbaarheid Tweedehands voertuigen, sloopvoertuigen 

Geschatte kosten € 50 

 

REMSYSTEEM  

Het remsysteem is een belangrijk veiligheidsonderdeel, temeer omdat het 

zelfbouwvoertuigen betreft. Het type remmen is sterk afhankelijk van de gekozen 

wielen. Voor een veilige wedstrijd is het noodzakelijk om de voertuigen vóór 

deelname te controleren op degelijkheid en veiligheid. Remvertraging is hierbij 

een veelgebruikte en effectieve test. De World Solar Challenge stelt een 

maximale remweg van 20 m bij een snelheid van 50 km/h vast (World Solar 

Challenge, 2012). Op basis van dit gegeven wordt een maximale remweg van 15 

m bij een snelheid van 30 km/h geadviseerd. 

TABEL 5: RICHTLIJNEN REMSYSTEE M  

Eigenschap Omschrijving 

Constructiewijze Gedeeltelijke zelfbouw of overname uit bestaande 
voertuigen. 

Technieken Trommelrem, schijfrem met remcilinders of –blokjes. 

Bestaande systemen Twee- of driewielig voertuig: motorfiets, brommer, of 
mountainbike (krachtiger remmen dan standaardfiets). 

Prestatie-eisen Maximale remvertraging 15 m bij 30 km/h. 

Verkrijgbaarheid Tweedehands voertuigen, kartshop, sloopvoertuigen, 
fietsenmaker. 

Geschatte kosten € 50 
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W IELOPHANGING  

De wielophanging van een voertuig zorgt in de eerst plaats voor rijcomfort en in 

de tweede plaats voor een goede wegligging. Voor een zonnevoertuig dat alleen 

maar voor een wedstrijd gebruik wordt waarbij rijcomfort geen rol speelt, is een 

wielophanging niet noodzakelijk en maakt het ontwerp onnodig complex. Voor de 

volledigheid zijn de mogelijkheden in tabel 6 opgenomen. 

TABEL 6: RICHTLIJNEN WIELOPHANGING  

Eigenschap Omschrijving 

Constructiewijze Gedeeltelijke zelfbouw of overname uit bestaande 
voertuigen. 

Bestaande systemen Twee- of driewielig voertuig: motor, brommer of 
scooter. 
Vierwielig voertuig: brommobiel of kleine auto. 

Verkrijgbaarheid Sloopvoertuigen 

Geschatte kosten € 50 

 
W IELEN  

De wielen zijn de rijdende contactpunten van een voertuig met de weg. Omdat 

snelheden tot 40 km/h verwacht worden, zijn fietswielen of skelterwielen niet 

toegestaan. Een brommerwiel is het minimum voor wat betreft stevigheid. 

TABEL 7: RICHTLIJNEN WIELEN  

Eigenschap Omschrijving 

Bestaande systemen Scooterwielen, brommerwielen, brommobiel 
wielen, wielen van een kleien auto. 

Niet toegestane systemen Fietsbanden, skelter- of kruiwagenbanden. 

Verkrijgbaarheid Tweedehands voertuigen, sloopvoertuigen. 

Geschatte kosten € 30 

 

8.2  ELEKTRONISCHE ONDER DELEN  
De elektronische onderdelen omvatten de aandrijflijn van de zonneauto en de 

aansturing/voeding ervan: de accu, de elektromotor, de motor controller en het 

zonnepaneel. 

De verzameling elektronische onderdelen hebben een sterke onderlinge 

afhankelijkheid op het gebied van spanning en stroomsterkte. Dit hoofdstuk geeft 

daarom vooral een overzicht van de mogelijkheden per onderdeel en waar ze 

verkrijgbaar zijn. De uiteindelijke keuze per onderdeel zal sterk afhangen van keuze 

van andere onderdelen: de hele aandrijflijn is voor het voertuig een totaalkeuze. 

Voordat ingegaan wordt op de onderdelen van de aandrijflijn, is eerst een zeer 

globale berekening uitgevoerd voor het benodigde motorvermogen. Dit geeft 

namelijk een richtlijn voor de te gebruiken motoren en de benodigde accucapaciteit. 

De berekening is te vinden in bijlage A. Voor een voertuig van 300 kg dat een 

snelheid van 40 km/h wil bereiken, is een motorvermogen van circa 3 kW nodig (zo’n 



Tubbergen Solar Challenge: eindrapport haalbaarheidsstudie 20 
 

 
 

2

0

 

5 pk). Wanneer deze motor driekwartier op volle kracht moet kunnen werken, dan is 

een accucapaciteit van 2,25 kWh nodig. 

ELEKTROMOTOR  

De elektromotor zorgt voor de voortbeweging van het voertuig. In bijlage A is 

berekend dat de elektromotor circa 3 kW vermogen nodig heeft voor een 

snelheid van 40 km/h. Belangrijk is het verschil tussen twee typen 

elektromotoren: gelijkstroom motoren (DC motoren in vaktermen) en 

wisselstroom motoren (AC motoren). Omdat accu’s gelijkstroom leveren, is alleen 

een DC motor direct geschikt. Toepassing van een AC motor is mogelijk, maar 

alleen met tussenkomst van een (dure) AC/DC-omvormer. 

TABEL 8: RICHTLIJNEN ELEKTROMOTO R  

Eigenschap Omschrijving 

Technieken Gelijkstroom (DC) of wisselstroom (AC) 

Bestaande systemen DC: startmotor personen-, bedrijfs- of vrachtauto. 
AC: Waterpomp, industriële takels en machines, 
witgoed. 

Benodigd vermogen 3 kW geadviseerd. 

Verkrijgbaarheid Tweedehands markt, sloopvoertuigen. 

Geschatte kosten € 100 

 
AC C U ’S 

De elektromotor wordt aangedreven door de energie uit het accupakket. Het 

accupakket heeft een sterke relatie met de elektromotor voor wat betreft 

spanning en de stroomsterkte. In bijlage A is berekend dat de accu’s een 

gezamenlijke capaciteit van circa 2,25 kWh dienen te hebben om de wedstrijd uit 

te kunnen rijden met een 3 kW motor. 

TABEL 9: RICHTLIJNEN ACCU'S  

Eigenschap Omschrijving 

Bestaande systemen Auto accu, vrachtwagen accu, loodaccu’s 

Benodigde capaciteit 2,25 kWh 

Verkrijgbaarheid Gebruikt: autodemontagebedrijven, tweedehands 
markt. 
Nieuw: auto onderdelenhandel, www.farnell.com, 
www.RScomponents.nl.  

Geschatte kosten € 150  

 
MOTOR C ONTROLLER  

De motor controller stuurt de motor aan. Dit onderdeel zal voor de deelnemers 

het meest onbekende onderdeel van het voertuig zijn, maar wordt bij veel 

elektromotoren toegepast op verschillende complexiteitsniveau´s zodat de kennis 

over dit onderdeel voldoende aanwezig is in het elektrotechnisch vakgebied. 

Omdat het type motor controller sterk afhangt van het gekozen motortype, is een 

algemeen advies voor de motor controller niet mogelijk.  



Tubbergen Solar Challenge: eindrapport haalbaarheidsstudie 21 
 

 
 

2

1

 

TABEL 10: RICHTLIJNEN MO TOR CON TROLLER  

Eigenschap Omschrijving 

Verkrijgbaarheid Gebruikt: zeldzaam, Ebay, Marktplaats. 
Nieuw: www.farnell.com, www. RScomponents.nl. Voor 
fysieke winkels uit de regio met advies: 
www.technicom.nl, www.fastbenelux.nl, www.bruco.nl, 
www.teg-bv.nl.  

Geschatte kosten € 150 

 

ZONNEPANEEL  

Het zonnepaneel is het onderdeel wat het voertuig een zonnevoertuig maakt en 

niet een elektrisch voertuig. Zoals in paragraaf 7.2 gezegd wordt, hoeft het 

zonnepaneel niet krachtig genoeg te zijn om de accu even snel bij te laden dan de 

motor de accu leeg kan rijden. Dit is bovendien budgettair onhaalbaar. Daarnaast 

is in paragraaf 7.2 geadviseerd om het zonnepaneel te standaardiseren om te 

voorkomen dat met een groot budget een significant beter paneel gekocht kan 

worden dan de concurrentie. 

Er is op internet gezocht naar zonnepanelen tot een budget van € 500. Een 

overzichtstabel van deze zoektocht is te vinden in bijlage B. Het meest belangrijke 

criterium voor de zonnepanelen is de prijs per Watt geleverd vermogen. 

Daarnaast is een piekvermogen van 200 Watt een acceptabele waarde om de 

accu’s op te laden. Met een accucapaciteit van 2,25 kWh zou het zonnepaneel in 

de volle zon de accu in circa 11 uren op kunnen laden. De verkrijgbaarheid van 

dergelijke panelen is goed bij Nederlandse webshops en zijn allen oorspronkelijk 

bedoelt voor recreatieve toepassingen (boot, caravan, enzovoort) voor het 

opladen van een accu. 

TABEL 11: RICHTLIJNEN ZONNEPANE EL  

Eigenschap Omschrijving 

Technieken Monokristallijn Silicium zonnepanelen 

Verkrijgbaarheid Nederlandse webshops 

Vermogen 200 Watt minimaal 

Geschatte kosten € 1 per Watt piekvermogen, circa € 200 per paneel. 

 

8.3  FRAME EN CARROSSERIE  
Het frame van een voertuig is de basisstructuur waar alle onderdelen aan bevestigd 

zijn. De carrosserie is de buitenschil van het voertuig. Het is voor de deelnemers 

mogelijk om zelf een frame met carrosserie te bouwen, of een bestaand voertuig om 

te bouwen tot zonnevoertuig. 

TABEL 12: RICHTLIJNEN FRAME EN CARROSSERIE  

Eigenschap Omschrijving 

Bestaande systemen Zelfbouw: buizenframe of balkenframe van staal met 
staalplaat of houten carrosserie. 
Ombouw: motorfiets, bromfiets, kart, brommobiel, 
golfkarretje.  

Verkrijgbaarheid Zelfbouw: staalhandel, houthandel. 
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Ombouw: autodemontagebedrijven, tweedehands markt, 
vrienden en kennissen. 

Geschatte kosten € 100 

 

8.4  KOS TENOVERZICHT  
In deze paragraaf wordt een kostenoverzicht gegeven van het zonnevoertuig met de 

onderdelen uit de vorige paragrafen. 

TABEL 13: KOSTENOVERZICHT VOERTUIG  

Onderdeel Kosten 

Stuursysteem € 50 

Remsysteem € 50 

Wielophangingen € 50 

Wielen € 30 

Elektromotor  € 100 

Accu’s € 150 

Motor controller € 150 

Zonnepaneel € 200 

Frame en carrosserie € 100 

Overige (bevestigingen e.d.) € 150 

Totaal: € 1030 

 

Het voor het voertuig benodigde budget blijft binnen de in paragraaf 5.3 genoemde 

budget van circa € 1000 inclusief sponsoring. Echter wordt in combinatie van de 

standaardisering van het zonnepaneel geadviseerd dat de zonnepanelen door de 

organisatie beschikbaar worden gesteld aan de deelnemers. Dit geeft de deelnemers 

meer ruimte in hun budget en is de druk voor € 500 sponsoring minder groot. 

8.5  CONCLUSIE TECHNISCHE RICHTLIJNEN  
In de voorgaande paragraven zijn per technisch onderdeel van het voertuig 

mogelijkheden en verkrijgbaarheid aangegeven. Het advies is om de rijdende 

onderdelen zo simpel mogelijk te houden. Motorfietsen, bromfietsen, (golf)karts en 

brommobielen zijn uitstekende bronnen voor onderdelen voor rijdende onderdelen 

of als frame. Deelnemers kunnen ook zelf een frame en carrosserie ontwerpen en 

bouwen, waarbij ze gebruik maken van rijdende onderdelen van donorvoertuigen 

van autodemontagebedrijven, Marktplaats of vrienden/kennissen.  

De elektronische onderdelen zijn duurder dan de rijdende onderdelen en hebben 

een sterke onderlinge relatie. De keuzevrijheid is bij deze onderdelen beperkter en 

de tweedehands markt kleiner. De motor controller zal voor veel deelnemers het 

punt met de minste kennis zijn en is sterk afhankelijk van de gekozen motor. Het 

wordt geadviseerd om het zonnepaneel vanuit de organisatie te standaardiseren op 

een paneel met een vermogen van 200 Watt met een prijs van circa € 1 per Watt. 

Om budgettaire redenen wordt geadviseerd dat de organisatie de zonnepanelen 

kosteloos beschikbaar stelt voor de deelnemers. 
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9. WEDSTRIJDOPZET  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wedstrijd tussen de zonnevoertuigen. In 

hoofdstuk 6 is een aanzet gegeven door aantrekkelijke wedstrijdelementen te 

definiëren. In dit hoofdstuk worden deze wedstrijdelementen uitgewerkt tot 

concrete wedstrijdonderdelen en wordt een opzet gegeven voor de puntentelling en 

de dagindeling. Hierbij aangenomen dat de gezamenlijke duur van de 

wedstrijdelementen maximaal 45 minuten netto rijtijd op volle snelheid bedraagt. 

Op dit gegeven is de advies-accucapaciteit in bijlage A en paragraaf 8.2 gebaseerd. 

Met de verwachte snelheden komt dit neer op een tijdens de wedstrijd af te leggen 

afstand van maximaal 20 kilometer. 

9.1  WEDSTRIJDONDERDELEN  
In hoofdstuk 6 is geadviseerd drie wedstrijdelementen te gebruiken voor de 

wedstrijd: snelheid, tijd en behendigheid. Daarnaast wordt geadviseerd het maken 

van een mooi voertuig te stimuleren door ook punten toe te kennen voor het 

mooiste voertuig. Deze wedstrijdelementen vormen de basis voor de zes 

wedstrijdonderdelen van de Tubbergen Solar Challenge: een dragrace, een 

behendigheidscircuit, een slalom met remtest, een denkbeeldige acht, de oval en 

een klassement voor het mooiste, meest creatieve zonnevoertuig. 

DRAGRAC E  

Een dragrace is een race waarbij twee coureurs vanuit stilstand tegen elkaar 

rijden om een korte, rechte afstand van 1/4 of 1/8 mijl het snelste af te leggen. 

Hierbij wordt een combinatie van topsnelheid en acceleratie getest. Een 1/8 mijl 

dragrace past goed bij de snelheden van de zonnevoertuigen. Een 1/4 mijl (400 

meter) zou bijna een minuut duren. Dit is erg lang voor zowel de deelnemers als 

de toeschouwers. Voor dit onderdeel is een recht stuk asfalt nodig van twee 

rijbanen breed en 300 meter lang (200 meter race plus uitloop). 

 

FIGUUR 5: DRAGRACE  

BEHENDIGHEIDSC IRC UIT  

Bij een behendigheidscircuit rijden de deelnemende voertuigen elk een ronde op 

een vooraf uitgezet circuit met bochten en rechte stukken. Het voertuig dat de 

ronde het snelst aflegt, wint het onderdeel. Een behendigheidscircuit test de 
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wegligging, remkracht en acceleratievermogen van het voertuig. Het 

behendigheidscircuit wordt uitgezet met pionnen op bijvoorbeeld een 

parkeerterrein. Voor de opzet van een uitdagend circuitontwerp kan gekeken 

worden naar bijvoorbeeld de kartbaan in Oldenzaal, zie figuur 6. 

 

 
SLALOM-  EN REMPROEF 

Bij een slalomproef dient de deelnemer vanuit stilstand zo snel mogelijk met een 

zigzagbeweging een reeks in rij geplaatste pionnen afwisselend links en rechts te 

passeren, zie figuur 7. Deze proef kan handig gecombineerd worden met een 

remproef na afloop van de slalom. Na de slalom moet de deelnemer zo snel 

mogelijk tot stilstand komen. Wanneer de deelnemer weer stil staat, wordt de 

tijd stopgezet. De deelnemer met de laagste tijd is de winnaar van dit onderdeel. 

Hiermee worden zowel wegligging, de stuurmanskunsten als de remkracht van 

het voertuig getest. 

 

FIGUUR 7: SLALOM-  EN REMPROEF  

DENKBEELDI GE AC HT  

De denkbeeldige acht is een behendigheidsproef die wellicht nog uitdagender is 

dan de slalomproef. De deelnemers moeten een denkbeeldige acht rijden om 

twee pionnen heen, zie figuur 8. Dit vergt goed bochtenwerk voor zowel linker 

bochten als rechter bochten. De deelnemer die het snelst de acht maakt en de 

finishlijn passeert, wint dit onderdeel. 

FIGUUR 6: BEHENDIGHEIDSCIRCUIT  
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FIGUUR 8: DENKBEELDIGE ACHT  

OVAALPROEF  

De ovaalproef combineert aspecten van de dragrace en de denkbeeldige acht. De 

deelnemers leggen drie rondes af van een recht stuk weg tussen twee pionnen. 

Bij iedere pion draait het voertuig om, zie figuur 9. Dit wedstrijdonderdeel 

combineert acceleratie met remmen en scherp bochtenwerk. 

 

FIGUUR 9: OVAALPROEF  

CREATIVITEITSKLASSEME NT 

Om te stimuleren dat de deelnemers niet alleen maar functionele 

zonnevoertuigen maken, maar ook creatieve en mooie voertuigen is er een 

creativiteitsklassement. Dit is aantrekkelijker om als toeschouwer naar te kijken 

en werkt leuke ideeën van de deelnemers in de hand. Om 

toeschouwersparticipatie te stimuleren, kan iedere toeschouwer een stem 

uitbrengen voor het voertuig dat hij/zij het meest creatief, origineelst of mooist 

vindt. Eventueel kan een vakjury toegevoegd worden en de uitslagen gemiddeld 

worden. 

9.2  PUNTENTELLING  
De puntentelling van de onderdelen bepaalt de winnaar van de wedstrijd. Per 

onderdeel worden er punten toegekend op basis van finishplaats. De winnaar van de 

Tubbergen Solar Challenge is het team met de meeste punten. Er wordt geadviseerd 

om de winnaar van een onderdeel relatief meer punten te geven dan het verschil 

tussen de tweede en derde plaats enzovoort. Zo worden de deelnemers 

gestimuleerd competitief mee te doen aan de wedstrijd en wordt de kans dat een 

team dat op meerdere tweede of derde is geworden, maar nooit eerste, toch als 

algemene winnaar uit de bus komt. Om creativiteit en het uiterlijk van de voertuigen 
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te stimuleren kunnen er dubbele punten verdiend worden bij het 

creativiteitsklassement. De voorgestelde puntentelling is te vinden in tabel 14. 

TABEL 14: PUNTENTELLING PER KLASSEMENTSONDERDEEL  

Plaats per onderdeel Aantal punten (maal 2 bij creativiteitsklassement) 

1 10 

2 7 

3 6 

4 5 

5 en verder Steeds één punt minder, afhankelijk van aantal 
deelnemers 

 

9.3  DAGINDELING  
Naast de wedstrijdonderdelen is het voor het publiek leuk om het dagprogramma uit 

te breiden met extra onderdelen. In deze paragraaf wordt een concept dagindeling 

gegeven, zie tabel 15. Hierin is alleen de volgorde en de aard van de activiteiten 

meegenomen en nog geen tijden. De benodigde tijd per onderdeel is namelijk sterk 

afhankelijk van het aantal deelnemers. 

TABEL 15: CONCEPT DAGINDELING TUBBERGEN SOLAR CHALLENGE  

Activiteit Omschrijving 

Technische keuring Voor de veiligheid dienen alle voertuigen voor aanvang 
van de wedstrijdelementen gecontroleerd worden op 
remvertraging, deugdelijke constructie en veilige 
elektrische aandrijflijn. 

Tentoonstellingstijd De voertuigen staan tentoongesteld voor het publiek. Zo 
kan het publiek de voertuigen van dichtbij bekijken en 
kennis maken met de zonnevoertuigen en hun 
deelnemers. Eventueel kan deze tentoonstelling 
uitgebreid worden met een kleine markt van 
ondernemers op het gebied van zonne-energie of 
duurzame energie in het algemeen. 

Demo ronde Alle deelnemers rijden een demo ronde voor het publiek, 
zodat het publiek alle voertuigen goed in rijdende staat 
kan bekijken. 

Wedstrijdelementen Uitvoering van de wedstrijdonderdelen, zoals 
omschreven in paragraaf 9.1. 

Tentoonstellingstijd Ook na afloop van de wedstrijdonderdelen is er tijd voor 
het publiek om de zonnevoertuigen te bezichtigen. Dit is 
ook het laatste moment dat ze hun stem uit kunnen 
brengen op het voor hun mooiste voertuig. 

Prijsuitreiking De winnaars van de Tubbergen Solar Challenge worden 
bekend gemaakt en gehuldigd door de burgemeester van 
de Gemeente Tubbergen of de verantwoordelijke 
wethouder. 
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10. SWOT  ANALYSE 
Het laatste onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek omvat een beknopte SWOT 

analyse van de Tubbergen Solar Challenge als geheel. Deze analyse toont de interne 

sterke en zwakke punten van het evenement (Strengths & Weaknesses) en de 

mogelijkheden en bedreigingen (Opportunities & Threats) vanuit de externe 

omgeving op het evenement. Een overzicht van de analyse is weergegeven in tabel 

16. De punten van de analyse zijn verder uitgewerkt in bijlage C. 

TABEL 16: SWOT  ANALYSE TUBBERGEN SOLAR CHALLENGE  

Strengths 

 Het evenement is vernieuwend. 

 Het evenement straalt duurzaamheid 

uit. 

 De wedstrijdelementen stellen lage 

eisen aan het benodigde parcours. 

Weaknesses 

 Het deelnemersbudget is aanzienlijk. 

 Het gevraagde niveau van 

elektrotechnische kennis is ambitieus. 

 De onderlinge afstemming tussen 

onderdelen kan op detailniveau lastig 

zijn. 

  

Opportunities 

 Voertuigen op zonne-energie spreken 

tot de verbeelding bij burgers. 

 Duurzaam vervoer is sterk onder de 

aandacht bij burgers. 

Threats 

 Laag deelnemersaantal. 

 Weinig toeschouwers bij het 

evenement. 

 Slecht weer op de dag van het 

evenement. 
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11. CONCLUSIE HAALBAARHEID  
In dit hoofdstuk wordt een terugkoppeling gemaakt met de in hoofdstuk 2 

opgestelde onderzoeksvragen. Het doel van deze haalbaarheidsstudie is het 

onderzoeken van de haalbaarheid van een race met door burgers gemaakte 

zonnevoertuigen in de gemeente Tubbergen. Dit onderzoek heeft twee 

perspectieven die onderling gerelateerd zijn: ten eerste, is het voor de doelgroep 

van deelnemers haalbaar om een zonnevoertuig te maken en ten tweede, is er met 

deze voertuigen een interessante wedstrijd op te zetten voor zowel deelnemers als 

toeschouwers? 

Het organiseren van een Tubbergen Solar Challenge is haalbaar. Er kan door de 

beoogde doelgroep van deelnemers een voertuig gemaakt worden met minimaal 2 

wielen, dat op elektrische energie rijdt die opgewekt is uit zonne-energie. De 

onderdelen voor een dergelijk voertuig zijn verkrijgbaar in Nederlandse winkels en 

webshops. Het benodigde budget is echter aanzienlijk, waardoor een gedeeltelijke 

sponsoring noodzakelijk is. Mechanisch kan terug gevallen worden op 

basisonderdelen van bestaande voertuigen, die goedkoop beschikbaar zijn via 

donorvoertuigen of Marktplaats. De elektronische aandrijflijn zal de grootste 

uitdaging voor de teams vormen. De onderlinge samenhang tussen componenten is 

groot en reikt tot een fijn detailniveau. Bovendien is de tweedehands markt voor 

onderdelen kleiner. De beoogde deelnemers hebben de gereedschappen voor de 

voertuigconstructie veelal beschikbaar. Er is basisgereedschap nodig en bijvoorbeeld 

een lasapparaat voor het verwerken van staal. 

Een aantrekkelijk wedstrijdformat bevat elementen van snelheid, tijdsdruk en 

behendigheid. Wedstrijdonderdelen zoals een sprintwedstrijd en een slalomproef 

zijn uitdagend voor de deelnemers en aantrekkelijk voor toeschouwers om naar te 

kijken. Daarnaast wordt er een prijs uitgeloofd voor het meest creatieve voertuig, 

(deels) gekozen door het publiek. De wedstrijd kan plaatsvinden op een groot 

parkeerterrein, waarbij de oefeningen uitgezet worden met behulp van pionnen. Er 

is gekozen voor een vijftal wedstrijdelementen. Afhankelijk van het aantal 

deelnemers kunnen wedstrijdelementen parallel plaatsvinden, zodat de wedstrijd 

interessant blijft voor toeschouwers. Bovendien zijn de voertuigen die de 

deelnemers kunnen bouwen interessant genoeg voor een aantrekkelijke wedstrijd. 

Er worden snelheden verwacht tot 40 km/h en de constructie van full scale 

voertuigen is haalbaar. 

Ten slotte kan worden geconcludeerd dat een Tubbergen Solar Challenge haalbaar 

wordt geacht en dat het een prachtige uitdaging is voor burgers om actief bezig te 

zijn met duurzaam vervoer. De wedstrijd zal velen verbazen, omdat het tot de 

verbeelding spreekt dat de mondiale sport van het racen met zonnevoertuigen op 

gemeentelijke schaal mogelijk blijkt te zijn. De Tubbergen Solar Challenge is hiermee 

een uitstekend middel om duurzaamheid uit te stralen voor de gemeente 

Tubbergen. 
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BIJLAGE A:  MOTORVERMOGEN EN ACCUCAPACITEIT  
Het benodigde motorvermogen bepaald de richting waarin de mogelijke 

elektromotoren gezocht kan worden. Daarnaast kan er met het benodigde 

motorvermogen een inschatting gemaakt worden van de benodigde accucapaciteit. 

De berekening is afgeleid van de berekeningen op het forum van 

www.diyelectriccar.com, een website van een wereldwijde community van mensen 

die bestaande voertuigen ombouwen tot elektrische voertuigen (DIY Electric Car, 

2010). 

A.1  MOTORVERMOGEN  
Het benodigde motorvermogen voor een voertuig op constante snelheid is 

afhankelijk van de tegenwerkende krachten en de gewenste snelheid. Voor een 

voertuig bestaat de tegenwerkende kracht uit de rolweerstand en luchtweerstand. 

            

               

ROLWEERSTAND  

De rolweerstand is afhankelijk van het wegdek, het type band en het gewicht van 

het voertuig: 

            

Waarbij: 

     rolweerstandscoëfficiënt, voor een auto op asfalt 0,03 [-] 

(Tribologie.nl, N.B.). 

    massa van het voertuig [kg], geschat op maximaal 300 kg. 

    valversnelling, 9.81 m/s2. 

                        

De rolweerstand is, sterk afgerond in verband met schijnnauwkeurigheid, 

hiermee berekend op 100 N. 

LUC HTWEERSTAND 

De luchtweerstand van een voertuig is afhankelijk van de vorm van het voertuig 

(weergegeven in een weerstandscoëfficiënt en het frontaal oppervlak), de 

dichtheid van de lucht en de snelheid van het voertuig. 

       
 

 
      

Waarbij: 

    weerstandcoëfficiënt van het voertuig [-], voor auto’s gemiddeld 0,4. 

    frontaal oppervlak van het voertuig, voor auto’s gemiddeld 1,77 m
2
. 

    dichtheid van de lucht, gemiddeld 1,2 kg/m
3
 

    snelheid van het voertuig, gesteld op maximaal 40 km/h = 11 m/s. 

http://www.diyelectriccar.com/
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De luchtweerstand is hiermee, afgerond vanwege schijnnauwkeurigheid, 

berekend op 50 N. De verhouding tussen de rolweerstand en luchtweerstand is 

realistisch: op lage snelheden zoals 40 km/h speelt de rolweerstand een grotere 

rol in de totale weerstand dan de luchtweerstand. 

BENODIGD VERMOGEN  

Nu de tegenwerkende krachten bekend zijn, kan het motorvermogen        

berekend worden. 

            

Waarbij: 

                

    40 km/h = 11 m/s 

       [      ]               

Hiermee is het benodigd vermogen voor een voertuig van 300 kg met een 

constante snelheid van 40 km/h berekend op, sterk afgerond, 2000 W = 2 kW. 

Hier dient echter een aantekening bij te worden geplaatst. Een elektromotor is 

niet 100% efficiënt. Dit houdt in dat niet alle door de motor gebruikte elektrische 

energie omgezet wordt in bewegingsenergie, maar dat een deel verdwijnt aan 

voornamelijk warmte. Het bruto motorvermogen moet daarom hoger liggen dan 

het benodigd netto vermogen van 2 kW: 

             
            

 
 

Waarbij het rendement   van de motor gemiddeld op ongeveer 66% ligt.  

             
    

    
      

Er dient nogmaals benadrukt te worden dat dit slechts een zeer globale 

berekening is, met grove schattingen over de voertuigeigenschappen en de 

gebruikte onderdelen. De berekening geeft echter de indicatie dat het benodigd 

motorvermogen circa 3 kW bedraagt. 

A.2  ACCUCAPACITEIT  
Nu een schatting gemaakt is van het motorvermogen dat een gemiddeld 

deelnemend voertuig zal hebben, kan ook een schatting gemaakt worden van de 

benodigde accucapaciteit. Aangenomen wordt, dat voertuigen 45 minuten op vol 

vermogen moeten kunnen rijden op één acculading. Bij een motorvermogen van 3 

kW gedurende 0,75 uur betekent dit een accucapaciteit van 2,25 kWh. Hierbij wordt 

het opladen van de accu’s door de zonnepanelen tijdens de wedstrijd verwaarloosd.  
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BIJLAGE B:  ZONNEPANELEN  
In tabel 17 is een overzicht gegeven van de in Nederlandse webshops direct verkrijgbare zonnepanelen in de 

prijscategorie tot € 500. Het Nederlandse aanbod is groter dan de onderstaande lijst, maar zoekresultaten die 

direct ongunstiger leken dan de reeds gevonden verzameling zijn weggelaten. Een korte zoektocht in het 

wereldwijde aanbod leidde tot de conclusie dat buitenlandse zonnepanelen niet goedkoper zijn. 

De zonnepanelen in de onderstaande tabel worden veelal aangeboden voor recreatieve toepassingen. Hierbij 

valt te denken aan het plaatsen van elke panelen op een toerboot, caravan of tuinhuisje. Het gebruik voor deze 

toepassingen komt prima overeen met de toepassing voor de TSC. Het zijn robuuste, voorgefabriceerde en 

geteste panelen die direct door een consument gebruikt kunnen worden. 

TABEL 17: VERGELIJKINGSTABEL ZONNEPANELEN  

Website Type Prijs excl. BTW Vermogen 
in Watt 

Prijs per Watt 

www.zonnepanelen.nl MetdeZon 200W €             170,00 200  €                0,85  

www.solaronline.nl Monokristallijn 195Wp €             190,00 195  €                0,97  

www.accuweb.nl Zonnepaneel 12/24V €             200,00 195  €                1,03  

www.zonnepanelen.nl MetdeZon 300W €             325,00 300  €                1,08  

www.miracle-moon.nl Suntech STP190S-24 €             215,00 190  €                1,13  

www.miracle-moon.nl HJM Solar 90 €             115,00 90  €                1,28  

www.zonnepanelen.nl MetdeZon 100W €             130,00 100  €                1,30  

www.ikwilzonneenergie.nl Victron Energy €             420,00 280  €                1,50  

www.ikwilzonneenergie.nl Kyocera KD140GH-2PU €             230,00 140  €                1,64  

www.miracle-moon.nl Yingli Solar YL165 WP €             370,00 165  €                2,24  

www.miracle-moon.nl ET Solar Mono 85  €             250,00 85  €                2,94  

www.miracle-moon.nl ET Solar Mono 70  €             210,00 70  €                3,00  

www.miracle-moon.nl Solar Fabrik SF130/2  €             525,00 130  €                4,04  

www.miracle-moon.nl MT Blackline MT-SM 90 €             440,00 90  €                4,89  

www.miracle-moon.nl MT Blackline MT-SM 60 €             325,00 60  €                5,42  

 

  

http://www.zonnepanelen.nl/panelen/zonnepaneel-190-watt-piek.html
http://www.solaronline.nl/monokristalijn-paneel-195wp
http://accuweb.nl/zonnepanelen/recreatie/zonnepanelen/zonnepaneel-1224-volt-195-watt-met-mc4-stekkers/
http://www.zonnepanelen.nl/panelen/zonnepaneel-280-watt.html
http://www.miracle-moon.nl/shop/zonnepanelen-kopen/zonnepanelen/suntech/stp190s-24ad-mono-zonnepanelen.php5
http://www.miracle-moon.nl/shop/zonnepanelen-kopen/zonnepanelen/hjm-solar/hjm-solar-zonnepaneel-90-watt.php5
http://www.zonnepanelen.nl/panelen/metdezon-a-merk-zonnepaneel-95-watt-piek.html
http://www.ikwilzonneenergie.nl/epages/61494231.sf/nl_BE/?ObjectPath=/Shops/61494231/Products/%22280Wp%20zonnepaneel%20van%20Victron-%20Harrems%20Zonnepanelen%22
http://www.ikwilzonneenergie.nl/epages/61494231.sf/nl_BE/?ObjectPath=/Shops/61494231/Products/%22140Wp%20zonnepaneel%20van%20Kyocera%20KD140GH-2PU%22
http://www.miracle-moon.nl/shop/zonnepanelen-kopen/zonnepanelen/yingli-solar/yingli-solar-yl165wp-zonnepanelen.php5
http://www.miracle-moon.nl/shop/zonnepanelen-kopen/zonnepanelen/et-solar/et-solar-zonnepaneel-mono-85-watt.php5
http://www.miracle-moon.nl/shop/zonnepanelen-kopen/zonnepanelen/et-solar/et-solar-zonnepaneel-mono-70-watt.php5
http://www.miracle-moon.nl/shop/zonnepanelen-kopen/zonnepanelen/solar-fabrik/index.php5
http://www.miracle-moon.nl/shop/zonnepanelen-kopen/zonnepanelen/black-line/zonnepaneel-mt-blackline-mt-sm-85-watt-mono.php5
http://www.miracle-moon.nl/shop/zonnepanelen-kopen/zonnepanelen/black-line/zonnepaneel-mt-blackline-mt-sm-60-watt-mono.php5
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BIJLAGE C:  SWOT  ANALYSE 
Hoofdstuk 10 geeft een analyse van de interne sterke en zwakke punten van het 

evenement (Strengths & Weaknesses) en de mogelijkheden en bedreigingen 

(Opportunities & Threats) vanuit de externe omgeving van het evenement. Deze 

bijlage werkt de in tabel 16 genoemde punten van de SWOT analyse verder uit. 

C.1  STRENGTHS  
De intern sterke punten van het evenement zijn het vernieuwende karakter, de 

duurzame uitstraling en de lage eisen van de wedstrijdelementen. 

VERNIEUWEND  

De Tubbergen Solar Challenge is een vernieuwend evenement. De gemeente 

Tubbergen zal de eerste gemeente van Nederland zijn die op gemeentelijk niveau 

een Solar Challenge organiseert. Bovendien zijn de momenteel georganiseerde 

zonneauto wedstrijden internationale wedstrijden met grote budgetten. Veel 

burgers zullen verbaasd zijn door het feit dat het mogelijk is om op gemeentelijk 

niveau een Solar Challenge te organiseren. 

DUURZ AME UITSTRALING  

Zonneauto’s zijn hét schoolvoorbeeld van duurzame mobiliteit. In plaats van zich 

voortbewegen in uitstootrijke benzine- of dieselauto’s, kan men zich verplaatsen 

door de onuitputtelijke energie van de zon. Door een evenement rond dergelijke 

voertuigen te organiseren, promoot de gemeente Tubbergen duurzaamheid 

onder haar inwoners. 

LAGE EISEN WEDSTRIJDP ARC OURS  

De wedstrijdelementen zijn uitdagend en aansprekend voor zowel deelnemers als 

toeschouwers. Toch zijn de eisen aan het wedstrijdparcours eenvoudig. De 

grootste eisen zijn een tijdwaarnemingssysteem nodig en een ruime asfaltplek. 

Hierdoor is het evenement op dit aspect eenvoudig te organiseren. 

C.2  WEAKNESSES  
De intern zwakke punten van het evenement zijn het hoge vereiste 

deelnemersbudget, het ambitieuze kennisniveau op elektrotechnisch gebied en de 

afstemming tussen onderdelen op detailniveau. 

HOOG DEELNEMERSBUDGET  

Het deelnemersbudget van € 800 à € 1000 is aan de hoge kant. Hierdoor is het 

voor veel deelnemers noodzakelijk om een deel financiële of materiële 

sponsoring te zoeken voor hun deelname. Dit is extra werk naast het 

vervaardigen van het voertuig. Om dit tegemoet te komen wordt geadviseerd dat 

de organisatie voorziet in de zonnepanelen voor de deelnemers. 

AMBITIEUS ELEKTROTEC H NISC H KENNISNIVEAU  

Hoewel bij de technische richtlijnen zoveel mogelijk gestreefd is naar ‘back to 

basics’, is het bouwen van een elektrische aandrijflijn die opgeladen wordt door 

een zonnepaneel ook in essentie niet eenvoudig. Het gevaar bestaat dat 

deelnemers niet genoeg elektrotechnische kennis (denken te) hebben om een 

zonnevoertuig te maken. 
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AFSTEMMING ONDERDELEN LAS TIG  

Bij het opstellen van de technische richtlijnen is gebleken dat alle onderdelen 

voor een elektrische aandrijflijn beschikbaar zijn in bruikbare vorm voor de 

voertuigen waar de wedstrijd zich op richt. Bij de technische richtlijnen is 

bovendien benadrukt dat onderdelen een sterke onderlinge afhankelijkheid 

hebben. De kans is daarom aanwezig dat onderdelen afzonderlijk prima geschikt 

zijn, maar op detailniveau (voltages, vermogens, stroomsterkte) niet kunnen 

worden gecombineerd. 

C.3  OPPORTUNITIES  
De kansen die de externe omgeving het evenement biedt, zijn de bij burgers tot de 

verbeelding sprekende zonnevoertuigen en de interesse van burgers in duurzaam 

vervoer. 

ZONNEVOERTUIGEN SPREK EN TOT DE VERBEELDIN G  

Dat zonnevoertuigen bij burgers tot de verbeelding spreken, komt tot uiting tot 

de grote interesse van burgers tijdens evenementen waar één of meerdere 

zonneauto’s getoond worden en de hoge kijkcijfers van Solar Team Twente’s 

televisieverslag op RTL 7. Voor veel burgers is het nog altijd bewonderenswaardig 

dat voertuigen zich op energie vanuit de zon kunnen voortbewegen. 

INTERESSE IN DUURZ AAM  VERVOER  

Naast dat zonnevoertuigen tot de verbeelding spreken, is de interesse in 

duurzaam vervoer bij burgers sterkt toegenomen door de stijgende brandstofprijs 

en de hoge heffingen op sterk vervuilende auto’s. Hierdoor staan elektrische 

voertuigen enorm veel in de publiciteit, waarbij voertuigen op zonne-energie de 

vervolgstap vormen. 

C.4  THREATS  
De bedreigingen vanuit de externe omgeving van het evenement worden gevormd 

door lage deelnemers- en bezoekersaantallen en de weersafhankelijkheid. 

LAAG DEELNEMERSAANTAL  

Als sterk punt is genoemd dat burgers zich zullen verbazen dat het mogelijk is om op 

gemeentelijk niveau zonnevoertuigen te maken. Daarnaast zijn als zwak punt het 

ambitieuze kennisniveau en het deelnemersbudget genoemd. De bedreiging bestaat 

dat potentiële deelnemers de indruk krijgen dat zij niet genoeg kennis in huis 

hebben om een zonnevoertuig te construeren en zich daarom onthouden van 

deelname. 

WEINIG TOESC HOUWERS E VENEMENT  

Ondanks het streven naar een interessant evenement voor zowel deelnemers als 

toeschouwers, is het de eerste keer dat het evenement georganiseerd wordt. Zonder 

goede promotie kan het evenement weinig toeschouwers trekken en daarmee de 

effectiviteit met betrekking tot het doel van het evenement, duurzaamheid 

promoten bij zoveel mogelijk burgers, sterk verlagen. 
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WEERSAFHANKELIJKHEI D BUITENEVENEMENT  

Hoewel de voertuigen geen volle zonkracht nodig hebben om de 

wedstrijdelementen te volbrengen, is het wisselvallige weertype in Nederland van 

invloed op het succes van het evenement. Slecht weer trekt aanzienlijk minder 

toeschouwers en er zijn weinig mogelijkheden tot een overdekt slecht-

weerprogramma. Bovendien moeten de elektrische systemen van de voertuigen om 

veiligheidsredenen spatwaterdicht ontworpen worden. 


