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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:   
·  03-10 Najaarsevent 
·  14-11 Open Dag HAN Arnhem 
·  17-11 Bezoek Nooteboom 
 

 

Najaarsevent 2015 
Op zaterdag 3 oktober organiseren we het Volante najaarsevent 2015. Deze 

keer brengen we een interessant bedrijfsbezoek aan Tachyon Motorsport en 
Engineering in Soest. Tachyon is een heel divers bedrijf waar de mooiste race-

klassiekers worden onderhouden maar bijvoorbeeld ook kleine series van Turbo 
Chargers worden ontwikkeld, geproduceerd en geassembleerd (OEM, gebaseerd 

op MHI technologie). 
Aan de deelname van dit evenement zijn geen kosten verbonden. Inschrijven is, 

tot 25 september, mogelijk via het online formulier (tevens aanmelding 

jaarvergadering). 
13.00 ontvangst Tachyon Motorsport 

13.30 Jaarvergadering Volante 
14.30 Presentatie Tachyon (Maarten Buitenhuis) 

15.00 Rondleiding Tachyon 

15.30 Netwerkborrel aan de Tachyon bar 
17.30 Einde 

 
Wil je meer weten over Tachyon kijk dan op www.tachyon-engineering.nl en 

www.tachyon-motorsport.nl 
 

Jaarvergadering 2015 
Onze jaarvergadering wordt ook dit jaar tijdens het najaarsevent gehouden. Het 

bestuur zal verantwoording afleggen en zicht geven op de plannen voor de 

toekomst. 
Agenda: 

o Samenstelling bestuur 
o Ledenbestand 

o Activiteiten 2015 

o Financiën 
o Verkiezing voorzitter PR-cie 

o Continuïteit bestuur en commissies 
o Rondvraag 

o Sluiting 

Binnen het bestuur van Volante bestaat een maximale bestuurstermijn van 4 
jaar. Voorzitter PR-cie Koen Lau heeft de maximale zittingstermijn vol gemaakt. 

Daarom zullen we op 3 oktober ook een nieuw bestuurslid kiezen. Als bestuur 
stellen we Robert-Jan de Bree voor als kandidaat voor de vacante functie. 

Tegenkandidaten kunnen zich tot 25 september melden via 
volante.autotechniek@han.nl. Aanmelden kan tot 25 september via het online 

formulier (tevens aanmelding najaarsevent) 

 

Volante Kart Cup 2015 
Op zaterdag 12 september was 
het weer zover. De 2de Volante 

Kart Challenge ging van start. 
Het decor was wederom de 

mooie kartbaan te Berghem.  

De dag startte met volop zon 
tijdens de inschrijving toen de 

deelnemers langzaam binnen druppelden.  
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Rond 14:15 was het dan zover, de start van de endurance race. Iedereen begon 

vol goede moed aan de race. In totaal werden er meer dan 100 rondes 
gereden. Aan het einde van de race werd het pas echt spannend toen het 

langzaam begon te regenen. Lees meer…. 

HAN Formula Student. 
Graag stellen we een nieuw studententeam dat bij HAN Automotive actief is 
voor. The HAN Formula Student Team (HFS) is a newly founded team inside the 

HAN that has set a goal to compete in the Formula Student Competition. This 

competition challenges different universities to build a single seat racing vehicle 
and let them compete in a series of challenges that tests the efficiency, 

dynamics and durability as 
well as setting up a business 

plan for the vehicle. 
What makes this team unique 

compared to other teams 

inside HAN Automotive is its 
diversity. Diversity of 

nationalities, study courses 
and cultures. The spoken 

language is English. This not only to maintain order over all the nationalities but 

also to prepare the students to work in an international environment. 
We have set a goal to have a race-ready vehicle for the competition in Germany 

in 2016, building and designing the vehicle from the start-up. 
Ben je nieuwsgierig geworden kijk dan voor meer info op de HFS-

facebookpagina 

Overige activiteiten 2015 
We hebben voor 2015 nog een activiteit op het programma staan. We bezoeken 

op dinsdag 17-11 Nooteboom Trailers Wijchen, werkgever van veel 
afgestudeerden. Het wordt een bezoek met presentaties en demo’s waarvoor 

afgestudeerden en studenten uitgenodigd zullen worden. Voor Volante een 
gelegenheid om meer bekendheid bij studenten te krijgen. 
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