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Terugblik jaarreünie
Oud-studenten ontmoetten elkaar tijdens de open dag van
HAN Automotive op 19 maart jl.
Tijdens de open dag van HAN Automotive organiseerde Volante een
jaarreünie voor de afgestudeerden van de diplomajaren 1990 t/m 1996.
De laatste lichtingen uit Apeldoorn.

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:
·
·
·
.

25-04
19-05
11-06
13-07

Bedrijfsbezoek Hyster-Yale
Bedrijfsbezoek Benteler
Motortoertocht 2016
Diploma uitreiking HAN
Automotive
. 17-09 Kart cup 2016

Een vijftigtal afgestudeerden uit genoemde lichtingen en oud-docent Jan Schutte
namen de moeite om naar Arnhem te komen.
Na de ontvangst werd de aanwezigen geïnformeerd over de activiteiten van
alumnivereniging Volante en gaf de afdelingscoördinator Annemiek Delissen een
presentatie over HAN Automotive en de onderwijsvernieuwing waar de opleiding
middenin zit. Hier werd duidelijk dat er wel het een en ander veranderd is. Waar
vroeger de eerste presentatie gegeven werd bij het afstuderen hebben de
zogenaamde professional skills op dit moment een heel andere plaats in de
opleiding.
Na de presentaties werden de aanwezigen over vier groepen verdeeld rondgeleid
door studenten. Het geplande uur bleek toch wel wat kort te zijn. De interesse
voor de studententeams, laboratoria en projecten was erg groot. Veel
afgestudeerden kwamen wat later dan gepland in lokaal 99 voor het netwerken en
de borrel. Ook daar was het nog lang gezellig.
Het was een geslaagde bijeenkomst die mogelijk in 2017 vervolg krijgt met een
grootse happening omdat het 75 jaar geleden is dat de opleiding Autotechniek in
1942 gestart werd in Apeldoorn.

Terugblik Volante Rally 2016
Onder de inmiddels traditionele voorjaarszon werd op 9 april
jl. alweer de 7e Volante rally gereden.
 Reünie HART
44 equipes stonden rond de klok van 11 uur bij de fa. Imparts in Ede te trappelen
om aan deze editie te beginnen. Zoals gebruikelijk bestond het deelnemersveld uit
een bond gezelschap van auto’s en deelnemers. Ook dit jaar mochten we weer
een aantal deelnemers begroeten, die voor de eerste keer meereden. Daarnaast
uiteraard waren er genoeg equipes aanwezig die nog geen enkele editie hebben
overgeslagen.

De rit voerde de deelnemers vanuit Ede over de prachtige Utrechtse Heuvelrug
naar het eindpunt, Residence Rhenen in het gelijknamige Rhenen.
Ook dit jaar bleek de route weer de nodige verrassingen te bevatten, wat Paul de
opmerking ontlokte om alle wegen van het complete industrieterrein waar Imparts
is gevestigd af te breken en opnieuw aan te leggen omdat de eerste opdracht voor
veel equipes toch weer een onoverbrugbaar probleem betekende.

Aangekomen op het eindpunt werd er door alle deelnemers in afwachting van de
einduitslag nog gezellig nagepraat onder het genot van een borrel en een hapje.
Enkele equipes zijn nog gebleven om te genieten van een heerlijk diner.
Na veel gereken en gepuzzel werden uiteindelijk de prijswinnaars bekend
gemaakt:
1. Mike van Thiel en Maarten van Zuijlen met de Volvo V70R
2. Luuk Potze en Robert Noeverman met de Nissan 240Z
3. Chris Westland en Jarno Spijker met de BMW 1602

De prijs voor de “meest bijzondere” auto ging dit jaar naar de auto van Jeanette
Polman en Hélène Blankespoor. Zij reden de rally met een prachtige Triumph Stag
uit 1976.
Allen van harte gefeliciteerd! De volledige uitslag kun je vinden op onze site. Een
volledig fotoverslag is te vinden op onze facebookpagina fotoverslag Volante rally
2016.

Bedrijfsbezoek Benteler
Op donderdag 19 mei a.s. staat een bezoek aan BENTELER
Engineering op de agenda.
BENTELER Engineering - gevestigd op de Automotive
Campus in Helmond - is actief in diverse markten zoals
automotive, commerciële voertuigen, openbaar vervoer,
scheepsbouw en industrie.
Referentieprojecten van BENTELER Engineering zijn o.a. ontwikkeling en
protobouw van pantserkits voor BMW X5, ontwikkeling en bouw van een
elektrische vuilniswagen voor MAN Trucks, levensduur testen van BMWi3,
protobouw van people movers voor Masdar City. Kortom, een veelzijdig bedrijf met
interessante projecten. Het programma is als volgt:
15:00 uur
15:30 uur
15:35 uur
16:00 uur
16:45 uur
17:00 uur

Ontvangst
Opening en Inleiding
Presentatie door Rob van Leeuwen / Team Leader Mechanical
Engineering
Rondleiding door Test Center en Protobouw
Afronding presentatie
Afsluiting en drankje

Deelnemen? Inschrijven kan via deze link .

Motortoertocht 2016
Ook dit jaar worden de motorfietsliefhebbers onder de
Volante leden niet vergeten. Op 11 juni a.s. heeft de etitie
van 2016 plaats. Hopelijk zijn de weergoden de deelnemers
gunstig gezind.
Het programma van deze dag is als volgt:
10:00 uur
11:00 uur
16:00 uur

Ontvangst Amsterdam met koffie en inleiding schadeherstel bij
nieuwe technologie en een rondleiding
Vertrek motortoertocht richting Betuwe
Einde motortoertocht met aansluitend gelegenheid tot napraten en
nagenieten met een diner (wel voor eigen rekening)

Inschrijven voor de motortoertocht kan via inschrijven motortoertocht 2016 .

Vooraankondiging Kart cup 2016
Uiteraard worden jullie hier in een volgende nieuwsbrief
uitgebreider over geïnformeerd, maar nu alvast een
vooraankondiging, zodat jullie bij interesse dit evenement
alvast in de agenda’s kunnen opnemen: zaterdag 17
september a.s.

Reünie HART
Al jarenlang een gevestigde orde in het gebouw van HAN
Automotive: het HART. Dit jaar viert het team op 15 oktober
a.s. het 25-jarig bestaan. Hieronder de eigen aankondiging
van het team.

Het HART (HAN Automotive Rally Team) bestaat in 2016 25 jaar. Om dit te vieren
komt er een groot jubileumfeest op 15 oktober. Wij zijn nu al druk bezig met de
voorbereidingen, maar dit kunnen we natuurlijk niet alleen. We hebben namelijk
nog lang niet met alle oud-leden contact kunnen krijgen, dus daarom deze oproep.
Ben of ken jij iemand die lid geweest is van het HART? Mail de gegevens
naar jubileum@htsrallyteam.nl! Alvast bedankt.

Resultaat bezoek kascommissie
De kascommissie van onze vereniging heeft de boeken
gecontroleerd en deze juist bevonden.

Vacante functies bestuur Volante
Aanstaande oktober eindigen de termijnen van twee leden
van het bestuur van onze vereniging.
De functies van penningmeester en voorzitter van de activiteitencommissie zijn
dan vacant. Voor de continuïteit van de vereniging is invulling met capabele
personen van belang.
Ben je beschikbaar of ken je iemand die geschikt is om de komende jaren onze
vereniging verder mee uit te bouwen laat het ons dan weten.

