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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:
·

22-09 Jaarreünie

·

04-10 Najaarsevent

·

04-10 Open Dag HAN Arnhem

·

8-11 Volante Kart Cup

Op zaterdag 4 oktober organiseren we het Volante najaarsevent 2014. Deze
keer hebben we deze bijeenkomst gecombineerd met een interessant
bedrijfsbezoek aan Scania Production Zwolle met een rondgang door de fabriek.
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.
Inschrijven is tot 25 september mogelijk via het online formulier.
Programma:
12.00 ontvangst en lunch bij Mercure Hotel Zwolle,
Hertsenbergweg 1
8041 BA ZWOLLE
13.00 Presentatie Scania
13.45 vertrek naar Scania
14.00 - 15.30 bezoek aan de Scania fabriek
15.30 - 15.45 terug naar Mercure
15.45 koffie/thee
16.00 Jaarvergadering
17.00 Netwerkborrel
18.00 Einde

Last Call Volante Kart Cup 2014.
Hierbij de laatste oproep om deel te nemen aan de Volante Kart Cup 2014 we
hebben inmiddels 16 teams die zich hebben aangemeld voor dit nieuwe event.
We hebben nu nog minimaal 4 teams nodig om een eigen baan te reserveren
voor 8 November.
Je kunt je als team nog tot en met vrijdag 19 september aanmelden via het
aanmeldingsformulier.
Voor meer details lees de informatie hieronder.
Stuur bij eventuele vragen een mail naar: Alumni.Autotechniek@han.nl

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
evenement. We gaan de eerste Volante Kart Cup organiseren. Er is gekozen
voor een mooie buiten baan namelijk Circuit Park Berghem. 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 4 e jaars HTS-A student te
bestaan het is dus toegestaan om introducés mee te nemen.
De kosten per kart zijn 200 euro dus als een team uit 4 personen bestaat 50
euro per persoon.
Programma:
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
De Volante Kart Cup 2014 willen we op 8 november organiseren. Mocht het niet
lukken om voor de eerste editie 20 teams aan de start te krijgen dan hebben
we voor de teams die dat willen de mogelijkheid om 1 november aan te haken
bij een 2-uurs race waar ook andere niet Volante teams zich voor in kunnen
schrijven.

Terugblik Najaarsmotortoertocht 2014.
Na de succesvolle Volante Motortoertocht van 5 juli hebben we voor 31 augustus
nog een tweede editie op het programma gezet.
Er werd verzameld bij South-East Motorcycles in Heijen. Omdat dit bedrijf zijn
tienjarig bestaan vierde was er voor de motorliefhebber van alles te doen/zien. Na
wat uitstel i.v.m. een flinke bui op het geplande starttijdstip vetrokken we richting
Nijmegen om de Zevenheuvelenweg te rijden. Hierna werd een doorsteek
gemaakt naar de Maasduinen met een stukje Duitsland nadat bij Arcen de Maas
overgestoken werd eindigde na zo'n 130 km de tocht in Venray.
Dank aan Hans Vosbeek voor het uitzetten van de route.

