
    

 

  
Nieuwsbrief  

Datum 07-04-2014 Jaargang 5, nummer 3 

In deze editie 
·   Terugblik 5e rally 

·   Terugblik motor toertocht 

·   Volante kart Cup no. 1 

·   Najaars motor toertocht 

·   Jaar reunie  

·   Vacature service Volante 

·   Vacature: Volante PR cie 

 

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:   
·    06-09 Motor toertocht 

·    04-10 Najaars event 

·    8 November Kart Cup  

 

 

 

  

  

 

Voorwoord 
Vandaag was de diploma uitreiking van de HTS Autotechniek waar weer veel 

nieuw talent aan een nieuwe carrière gaat beginnen. Er waren zelfs 2 mensen 
Cum Laude geslaagd! En tijdens deze sessie hebben zich meer dan 50 nieuwe 

leden ingeschreven, die we bij deze van harte welkom heten. En nu staat de 
zomervakantie voor de deur. We kunnen terug kijken op een mooi voorjaar met 

een aantal mooie evenementen. Een zeer geslaagde Volante rally en de 1e 

Volante motor toertocht. Het is nu tijd dat iedereen zich klaar maakt voor een 
welverdiende vakantie. Na de vakantie hebben we weer een aantal mooie 

evenementen op de planning staan die zeker de moeite waard zijn om aan deel 
te nemen. We hebben een grote diversiteit en wij hopen dat het bij jullie in de 

smaak valt. Namens de organisatie een hele fijne vakantie en we hopen jullie na 

de zomer op een Volante evenement te zien! 
 

 
              Like de Volante Facebook pagina:  

              https://www.facebook.com/alumniverenigingvolante  

Terugblik Volante rally  

 
Foto: Meest bijzondere voertuig Volante rally 2014 

 

Op 12 april van dit jaar werd de Volante Rally 2014 verreden. Alweer de vijfde 

editie van de succesvolle rally met "speciale auto's" 

Dit jaar was de start bij HAN Automotive te Arnhem. Ook de open dag van de 

opleiding was op deze dag waardoor er voorafgaand aan de rally nog de 

mogelijkheid was om de school te bezichtigen. 

Met een prachtige zonnige hemel is de Volante Rally 2014 van start gegaan. 
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Menig dakje ging en bleef open. De strijd was weer fanatiek dit jaar en er is 

goed gepresenteerd. Lees het volledige verslag op de website. 

De foto’s kunnen nog eens rustig bekeken worden in het fotoalbum  

Motortoertocht 5 juli 2014 

 
Volante organiseerde haar eerste motor toertocht voor Volante leden en 4e-

jaars studenten van HAN Automotive. De 4e-jaars kregen op deze manier de 
gelegenheid om nu al met Volante kennis te maken en aan hun netwerk te 

bouwen. De dag begon met een presentatie van Sander de Goede van HAN 

motomotive over de projecten die er uitgevoerd worden op het gebied van 
motorfietsen. Na deze presentatie had de regen plaats gemaakt voor 

zonneschijn en begon de tocht een heel mooi rondje langs de rivieren via 

Lobith, een stukje Duitsland en Nijmegen weer terug naar Arnhem. 

Voor het hele verslag en de route kijk op de website of bekijk het fotoalbum  

Door het succes van deze tocht is er ook al sprake om een najaars motor 

toertocht in September te organiseren reserveer voor de zekerheid al 6 
september in je agenda. Als de plannen definitief zijn dan wordt de 

aankondiging per mail verstuurd.  

Volante Kart Cup 

 

In lijn met de ambities van Volante om een breder publiek te dienen met onze 
evenementen gaan we nu ook de race enthousiasten voorzien van een mooi 
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evenement. We gaan de eerste Volante kart cup organiseren. Er is gekozen 
voor een mooie buiten baan namelijk Circuit Park Berhem. Een mooie baan van 

1300m wat beloofd een mooie uitdaging te worden.  

Het doel is om een exclusieve Volante race op te zetten. Dit wordt een 2 uurs 

race en een team dient uit minimaal 2 en maximaal 4 deelnemers te bestaan. 

Om dit voor elkaar te krijgen hebben we minimaal 20 teams nodig.  

Een team dient uit minimaal 1 Volante lid of een 4e jaars HTS-A student te 

bestaan het is toegestaan om introducees mee te nemen. 

De kosten per kart zijn 200 euro dus als een team uit 4 personen bestaat 50 

euro per persoon. 

Programma zou er als volgt uit kunnen zien: 

12.30 uur:       Ontvangst in à la Kart Café   

13.00 uur:       Briefing & omkleden 
13.30 uur:       Teampresentatie 

13.45 uur:       Kwalificatietraining (15 min)  
14.00 uur:       Volante Kart Cup (2 uurs enduro race)  

16.00 uur:       Borrel en Hapjes 

16.30 uur:       Prijsuitreiking 
18.00 uur:       Einde programma 

Dit zouden we graag op 8 november 2014 willen organiseren en willen de 
interesse onder onze leden polsen. Mocht het niet mogelijk zijn om voor de 

eerste editie 20 teams aan de start te krijgen dan wijken we uit naar 1 
november. Dan haken we aan in een 2 uurs race waar ook andere niet Volante 

teams zich op in kunnen schrijven. 

Bij interesse stuur een mail naar: Alumni.Autotechniek@han.nl  

Jaarreünie 2014 

Voor de eerste keer gaat Volante een reünie organiseren en wel voor de 
gediplomeerden uit de kalenderjaren 1987, -88, -89 + 1997, 98, -99 + 2007, -

08 en -09. 

De reünie staat gepland voor maandag 22 september 2014. 

Het programma luidt: 

17:30 – 21:00 uur 

1. ontvangst 

2. maaltijd 
3. inleiding HAN en HAN Automotive 

4. presentatie over onderzoek en projecten in samenwerking met bedrijven 

5. rondleiding en uitleg laboratoria met accent op EV en waterstof 
6. netwerken met borrel 

7. evaluatie en afsluiting 

Kosten voor deelname 10 Euro voor leden van Volante en 20 Euro voor niet-

leden. 

Aanmelden is tot en met 1 september mogelijk via het digitale aanmeld 

formulier. Na de aanmelding krijg je een bevestiging en informatie over de 

betaling van de deelnamekosten. 

Jaarcijfers Volante 2012 & 2013 
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Via deze weg willen we aan onze leden mededelen dat de kascommissie de  
cijfers van 2012 en 2013 heeft gecontroleerd en goed gekeurd. Wij bedanken 

de kascommissie voor de moeite en de leden voor het vertrouwen. 

Vacature service Volante 
 
Als lid van Volante kun je je aanmelden voor onze vacatureservice. Je ontvangt 

dan min of meer regelmatig een overzicht van de bij de opleiding bekende 

vacatures met een exemplaar van de vacatures die we digitaal, van relaties, 
hebben ontvangen. Vaak betreft het zelfs vacatures die nog niet elders 

gepubliceerd zijn. Je kunt je voor de Volante vacatureservice aanmelden door 

een mailtje te sturen naar ons e-mailadres volante.autotechniek@han.nl 
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