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·    10-11 Open dag HTS-A  

·    22-11 Lightweight symposium  

 

  

  

Volante Najaarsevent  
Alhoewel de regen in royale mate neerkletterde en de wind guur om het pand 
heen blies, was het een mooie dag. 

Ditmaal was The Gallery te Brummen de verzamelplaats voor Alumni van de 
HTS Autotechniek. Tijdens de jaarvergadering is Marc Blom afgetreden als 

penningmeester, Marjolein Kool is gekozen tot zijn opvolger, Jeroen van Gend 
heeft haar in de activiteitencommissie overgenomen. Na de lunch en de 

opening door Nico Aaldering, nam Stuart Purdy, Lead Designer bij DAF Trucks 
als eerste design gastspreker het woord om het ontwerpproces van de nieuwe 

en imposante DAF Euro6 XF toe te lichten. De tweede spreker, Elmer van 
Grondelle van de TUDelft stelde dat we eigenlijk pas over een auto mochten 

praten in de auto ook bestaansrecht heeft. De middagsessie werd afgesloten 

met een rondje oud-en-nieuw. Coryfeeën van weleer waren aanwezig om hun 
ervaringen te delen. Zoals gebruikelijk bij de afsluiting van een Volante-

bijeenkomst is netwerken (en borrelen) een goede gewoonte. Zeer geanimeerd 
mengde jong en oud zich en konden oude verhalen verteld worden. 

Meer weten? Zie het verslag op de site en bekijk de foto’s. 

Korting op deelname aan het Light Weight 
symposium voor leden van Volante 
Op 22 november organiseert HAN Automotive het symposium More Weight 2 
Light Weight. Deelnemers worden geïnformeerd over de stand van zaken op het 

gebied van Light Weight. De opleiding heeft hierin ruime ervaring in opgedaan 
door het verzogen van de minor (keuzesemester) Light Weight Structural Vehicle 

Design. 

Volante heeft met de organisatie afspraken kunnen maken over een korting op 
de deelnamekosten. Voor onze leden bedragen de kosten slechts 50 Euro 

inclusief BTW in plaats van 70 Euro exclusief BTW. 

Meer informatie is te vinden op http://www.automotive-events.eu/ . U kunt 
gebruik maken van de kortingsactie door de promotiecode 
“kortingalumni2012” in te voeren. 
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