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Zomer 2015
DE zomervakantie staat weer voor de deur. Met de eerste hittegolf die net van
start ging belooft het dan ook in Nederland een mooie zomer te worden.
Wij hopen dat jullie allemaal een mooie welverdiende vakantie gepland hebben.
Voor ons staat het zomerreces voor de deur. We kunnen terugkijken op de mooie
evenementen van het afgelopen half jaar maar we kijken vooral met veel plezier
vooruit naar wat er na de zomer allemaal weer op de kalender staat. Wij hopen
weer veel leden te mogen ontvangen tijdens de komende activiteiten. De Volante
Kart Cup 2015 staat al op 12 September op de agenda. Vergeet je niet in te
schrijven voordat je op vakantie gaat, dan heb je gelijk al weer iets moois om
naar uit te kijken voor na de vakantie.

Volante Kart Cup 2015
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:
·
·
·
·

20-08
12-09
03-10
17-11

Afsprakenavond
Volante Kart Cup
Najaarsevent
Bezoek Nooteboom

De tweede editie voor de Volante Kart Cup staat deze zomer alweer op het
programma. De eerste editie was een absoluut succes met 26 teams en prachtig
weer. De keuze is weer gevallen op de mooie buitenbaan van Circuit Park
Berghem.
We rekenen op nog meer aanmeldingen dan in 2014. Gezelligheid, goede
hospitality en veel actie op en naast de baan gegarandeerd! Ga jij dit jaar met de
titel aan de haal?
Het wordt een 2-uurs race. Een team dient uit minimaal 2 en maximaal 4
deelnemers te bestaan. We hebben minimaal 20 teams nodig, maar we
verwachten dat dat geen probleem is gezien de enthousiaste reacties. Schrijf je bij
voorkeur voor 15 juli in zodat we de baan bij voldoende aanmeldingen definitief
vast kunnen leggen.
Van een team moet minimaal 1 deelnemer Volante lid of een 4e jaars HTS-A
student zijn. Het is toegestaan om introducés mee te nemen deelnemers die geen
lid of laatste jaars student zijn betalen echter 10 euro extra.
De kosten per kart zijn 200 euro dus als een team uit 4 Volante leden bestaat. Dan
betaal je dus 50 euro per persoon.
Schrijf je snel in via het online formulier.
Wil je eerst nog meer lezen kijk dan op onze activiteitenpagina.

Motortoertocht 2015
Zaterdag 13 juni 2015 hadden we er weer één, een Volante Motorrit. Dit was nr. 3
sinds we ermee begonnen zijn en in tegenstelling tot de eerdere edities was het
dit keer fantastisch weer tijdens de rit. De kunst was nog wel om voor de start niet
al te doorweekt in Dordrecht te komen. De tocht werd georganiseerd door Hans

Vosbeek met regiokenners Ruud en Arie als ondersteuners. Je kunt het verslag
lezen op de Volante site en de foto’s bekijken in het album op onze
Facebookpagina.

Bezoek Inalfa
Op donderdag 21 mei bezocht een groep
leden de Inalfa Group in Venray.
We werden ontvangen met koffie/thee en een
lekker stuk Limburgse vlaai waarna we uitleg
kregen over het bedrijf. De gigantische groei
die het bedrijf doormaakt is indrukwekkend.
Na de presentatie werden we rondgeleid door
de productie, meetkamer en testafdeling. We
sloten af met een netwerkborrel. Meer lezen…

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. 03-10 Najaarsevent bij Tachyon Motorsport/Engineering in Soest.
Ervaar hoe het Maarten Buitenhuis (1998 afgestudeerd) is vergaan.
 Di. 17-11 Bedrijfsbezoek Nooteboom Trailers Wijchen, werkgever van veel
afgestudeerden. Bezoek met presentaties en demo’s.

Afsprakenavond deeltijdopleidingen
Interesse in een deeltijdopleiding zoals de HAN Master Automotive Systems? Laat
je dan informeren tijdens de afsprakenavond. Meer info en aanmelden….

