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Contact Volante 

www.han.nl/volante  

volante.autotechniek@han.nl  

  

 

Contact HAN Automotive 

Info.automotive@han.nl 

Stage en afstuderen: 

Stage.autotechniek@han.nl  

 

Agenda:   
·    21-05 Bezoek Inalfa 
·    13-06 Motortoertocht 

·    12-09 Volante Kart Cup 

·    03-10 Najaarsevent 

·    17-11 Bezoek Nooteboom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volante Rally 2015 
Het is gelukt voor het zesde 

achtereenvolgende jaar hebben we onder 
een stralende hemel de Volante Rally 2015 

verreden. Veel dank aan Imparts voor het 
mogelijk maken van de rally en het dienen 

als startlocatie. Natuurlijk een super plek om 
te starten na eerst alle mooie oldtimers 

bekeken te hebben. De erg mooie route ging 

wederom over voornamelijk nieuw terrein. 
Toch knap na al 6 edities! Onderweg moest 

er natuurlijk op de meest veelzijdige manieren genavigeerd worden om zo 
onderweg punten te verzamelen. De finish was bij Bilderberg De Klepperman in 

Hoevelaken. Een mooie locatie waar gezellig geborreld kon worden voor, tijdens 

en na de prijsuitreiking. Voor degene die zijn blijven dineren was er nog een 
goede maaltijd om de dag af te sluiten. 

De top drie van de Volante Rally: 
1. Steve en Mike Kastrop - Porsche 356 1965 

2. Jeroen Rothman en Geert van den Berg - Triumph Dolomite 1978 
3. Luuk Potze en R. Noeverman - BMW Z4 

Meest bijzondere auto werd de Ford 20 M XL May Turbo uit 1970, daterend uit 

de studietijd van Marcel Zuidgeest. 

Volgend jaar weer de volgende editie! Lees meer op de site.  

Bedrijfsbezoek Inalfa 
Op donderdag 21 mei a.s. organiseert Volante van 15.00 – 18.30 uur een 

bedrijfsbezoek aan Inalfa Roof Systems in Venray. 
Programma: 

 Ontvangst koffie met gebak 

 Presentatie Inalfa 

 Rondleiding 

 Afsluitende borrel 

 

Je kunt je, tot 14 mei, aanmelden via het inschrijfformulier. 

Motortoertocht 2015 
Op zaterdag 13 juni 2015 kunnen ook de 
motorfietsliefhebbers weer aan hun trekken komen. We 

organiseren dan weer een motortoertocht. De route zal 
over mooie wegen van Dordrecht naar Breda lopen. Je 

kunt je als deelnemer aanmelden via het online 

formulier. 

http://www.han.nl/volante
mailto:volante.autotechniek@han.nl
mailto:Info.automotive@han.nl
mailto:Stage.autotechniek@han.nl
http://www.imparts.nl/
http://specials.han.nl/themasites/alumni-tech/volante/nieuws/nieuwsberichten/stralende-volante-rally-2/
http://www.inalfa-roofsystems.com/en/
https://docs.google.com/forms/d/1Ot95TAbJH8pcTztsUgnxsn-xXOgYjklT4DGwOFmcPbE/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1ia6y0uyoYAZyCyg8BpLZzk5EDFhPvd9wvwsAAA-clqw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1ia6y0uyoYAZyCyg8BpLZzk5EDFhPvd9wvwsAAA-clqw/viewform
https://www.facebook.com/alumniverenigingvolante


  

 

 

Overige activiteiten 2015 
We hebben het resterende programma voor 2015 ook al vastliggen. Details 
volgen later maar reserveer, als je geïnteresseerd bent in een van de 

activiteiten, alvast de betreffende data! 
 Za. 12-09 Volante Kart Cup 2015 

 Za. 03-10 Najaarsevent bij Tachyon Motorsport/Engineering in Soest 

 Di. 17-11 Bedrijfsbezoek Nooteboom Trailers Wijchen 

 
 

 


