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In deze editie 
• Een eerste nieuwsbrief  

• Volante Rally 2010 

• Eco Tuk 

• Hybride Cursus 

• Excursie VW Wolfsburg 

 

  

 

Contact Volante 

www.han.nl/volante  

volante.autotechniek@han.nl  

 

Contact HAN Automotive 

Info.automotive@han.nl 

Stage en afstuderen: 

A.vanSon@han.nl  

Agenda: 
• 14-4 Start Hybride cursus 

• 17-4 Volante rally 

• 17-4 Open Dag HTS-A 

• 20/21-4 Oriënterende stage 

• 11/12-5 Excursie VW  

 

Een eerste nieuwsbrief 
Uit onze enquête is gebleken dat een groot deel van onze leden interesse heeft in 
een digitale nieuwsbrief. Graag willen we je via dit medium op de hoogte brengen 
van wetenswaardigheden m.b.t. onze alumnivereniging en nieuwtjes m.b.t. HAN 
Automotive.  

Volante Rally 2010 

 

Het eerste evenement van 2010 wordt de Volante Rally 
2010. Jullie zijn eerder via een afzonderlijk bericht 
geïnformeerd over deze activiteit. We hebben al een 
aantal deelnemers mogen inschrijven met een 
prachtige collectie auto’s. Er is nog wel wat ruimte voor 
meer deelnemers. Kosten voor deelname zijn slechts € 
25,- p.p.  Voor de deelnemers is een lunchpakket bij 
het inschrijfgeld inbegrepen. Wil je meedoen dan graag 
voor 1 april aanmelden. Heb je je al aangemeld dan 
stellen wij het erg op prijs dat je  andere 

afgestudeerden attendeert op de Volante Rally. Meer 

info … 

Eco Tuk 

 

Onze afstudeerders die afgelopen zomer de Tuk 
Tuk Battle in India gewonnen hebben zijn als 
spinn-off met Eco Tuk gestart. Met het bedrijf 
willen ze de conversiekit voor de Tuk Tuk’s op 
de markt gaan zetten. Recent waren twee van 
deze afgestudeerden betrokken bij de Bombay 
Challenge.  

Ze hebben team Shanti Shanti ondersteunt tijdens hun deelname aan de Bombay 
Challenge. Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen kijk dan 

regelmatig op http://www.ecotuk.nl   

Hybride Cursus 
 
Vanaf 14 april wordt er weer een nieuwe uitvoering van de post HBO opleiding 
Elektronica in Elektrische en Hybride voertuigen gegeven. Deze opleiding wordt 
gegeven op de woensdagmiddag en -avond en zal 10 weken duren. Na afronding 
van de cursus met een examen ontvangt de cursist een HAN post-HBO diploma. 

Volante leden krijgen 10% korting op de cursusprijs. Meer over deze cursus… 

Excursie VW Wolfsburg 
Op 11 en 12 mei gaan er voor de elfde keer zo’n 25 studenten uit de hoofdfase op 
excursie bij Volkswagen. Een unieke kans om eens rond te kijken bij een groot 
automobielconcern. We gaan uitgebreid de productie bekijken maar komen 
normaliter ook bij FE. Zelfs de “protobau” heeft al eens op het programma gestaan. 

 
Wil je de Volante nieuwsbrief in het vervolg niet meer ontvangen stuur dan een mail naar 

volante.autotechniek@han.nl om je af te melden. 
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