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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: 
·    12-10 Najaarsevent 2013 

·    23-11 Open dag HTS-A 

·    05-02 Open Avond HTS-A 

·    12-03 Open Avond HAN 

                 Werken & leren 

·    12-04 Open dag HTS-A 

·    12-04 Volante Rally 2013 

 

 

  

  

Najaarsevent 2013. 
Op zaterdag 12 oktober organiseren we het Volante najaarsevent 2013. Deze 

keer hebben we deze bijeenkomst gecombineerd met een interessant 
bedrijfsbezoek aan Saker Sportscars. Aan de deelname zijn geen kosten  

verbonden. Zie voor de uitgebreide informatie de uitnodiging. Inschrijven is tot 
29 september mogelijk via het online formulier. 

Volante enquête 2013 
Kort na de oprichting van Volante hebben we een enquête uitgevoerd onder 

leden en afgestudeerden om de richting te bepalen voor onze activiteiten. 
Enkele jaren verder en terugkijkend op een aantal activiteiten willen we graag 

een nieuw ijkmoment. Helaas heeft onze vorige oproep nog maar erg weinig 

reacties opgeleverd. De respons was zo laag dat we daar nu nog geen 
conclusies aan willen verbinden. Heb je de enquête nog niet ingevuld dan graag 

alsnog even doen. Het invullen kost nog geen 5 minuten.  
Graag zien wij je reactie binnen een week tegemoet.   

Link naar de enquête. 
 

Dakar 2014 
Na vele jaren kan HAN Automotive trots zijn dat het eindelijk zo ver is. In 
januari 2014 zal de Go-4 Dakar aan de start staan van “Le Dakar” 

De eerste test, de Silkway rally, heeft  het voertuig met Peter Merceij (Kamera 
Express) achter het stuur en Gerard List als navigator met glans volbracht. 

Studenten van de HTS Autotechniek droegen zorg voor de technische 

ondersteuning.  
 

Onder bezielende leiding van 
Chris Leyds en Rob Verbruggen 

(Prodakar / McRAE Enduro 

Sport) wordt het voertuig nu 
door 5 studenten geprepareerd 

en verder getest om klaar te zijn 
voor Argentinië, Bolivia en Chili.  

 
We houden jullie op de hoogte. 
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