
Unieke testrit van Solar Truck in voorbereiding 
op expeditie naar Zuidpool
Op vrijdag 27 april 2012 zal op het strand van Velsen naar Zandvoort een 
unieke testrit plaatsvinden van de Solar Truck - een terreinwagen 
aangedreven door zonne-energie, gebouwd door studenten van de 
Hogeschool Utrecht, Faculteit Natuur en Techniek, waarin Wilco van Rooijen 
eind 2012 naar de Zuidpool gaat rijden. 

Maar liefst 2300 kilometer zal Team Wilco (Van Rooijen en co-piloot Fokke van 
Velzen) in de Solar Truck gaan afleggen, van Antarctica naar de Zuidpool en terug, 
in het kader van de Missie Antarctica 2048. 
Met de Missie Antarctica 2048 wil Team Wilco de jeugd inspireren en hen laten zien 
dat duurzaamheid belangrijk is voor het behoud van onze aarde. En dat we 
technisch al heel veel kunnen, maar nog veel te weinig doen. Met een Solar Truck 
naar het einde van de wereld, de Zuidpool, het kan dus gewoon! 

Team Wilco wil tevens aandacht vragen voor het behoud van Antarctica in haar 
huidige pure vorm. In 2048 loopt het Environmental Protocol af, een onderdeel van 
het ‘Treaty Antarctica’, waardoor dit laatste ongerepte continent en tevens onze 
belangrijkste zoetwatervoorraad, vogelvrij verklaard kan worden en vele landen dan 
zouden mogen boren naar olie en mineralen. 

De Solar Truck is reeds met de 
studenten van de Hogeschool Utrecht 
en Team Wilco op testexpeditie 
geweest naar Finland, in februari 
2011. Kijk hier naar een video over de 
Missie en de Solar Truck:http://
www.teamwilco.nl/video.php

Vrijdag 27 april zal de testrit over het 
strand gaan van Velsen naar 
Zandvoort, omdat het zand aan de 
Noordzeekust qua structuur veel 
overeenkomsten vertoont met de 
sneeuw op Antarctica. De Solar Truck 
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zal rond 9.30 uur vertrekken vanuit Velsen, de verwachting is dat de Solar Truck 
einde ochtend in Zandvoort zal arriveren. 

Na deze strandtest zal de Solar Truck doorrijden naar het Circuit Park Zandvoort, 
om aan te sluiten bij de eerste wedstrijddag van de First Electro League: een 
wedstrijd waarin teams van 8 scholen het tegen elkaar opnemen in (door hen 
samengestelde) elektrisch aangedreven superkarts. De First Electro League is er 
voor scholieren in het voortgezet onderwijs en is onderdeel van de Techno 
Challenge, een initiatief van staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden. Doel van de Techno 
Challenge is het interesseren van jongeren voor techniek, wetenschap, cultuur, 
open innovatie, samenwerking en het prikkelen van de ondernemersgeest. 

//einde

Team Wilco is opgericht door Wilco van Rooijen, de eerste en enige Nederlander 
die op eigen kracht en zonder extra zuurstof de Seven Summits (de zeven hoogste 
toppen op elk continent) en de Three Poles (Noordpool, Zuidpool en de hoogste 
pool, Mount Everest) bereikte. Team Wilco bestaat uit gedreven avonturiers met 
een heldere filosofie: Puur Natuur en Puur Presteren. Met zijn expedities wil Team 
Wilco mensen inspireren om op een duurzame manier met Moeder Aarde om te 
gaan. Zie ook www.teamwilco.nl

Voor meer informatie over Team Wilco of de Missie Antarctica 2048:
Willeke Aapkes op telefoonnummer 020-62 50 757 of mobiel 06-18231969 
of mail naar willeke@marvinandmiles.com
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