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Nieck Rengerink stelt zich voor 
Mijn naam is Nieck Rengerink, 31 jaar en woonachtig in 
Swifterbant. In 2008 ben ik afgestudeerd in de richting 

Automotive Management. Sinds 2009 werk als zelfstandige 

in de automotive en verzorg ik met name trainingen op het 
gebied van rijden en voertuigtechniek.  

In mijn vrije tijd trap ik wel eens een rondje op de 
mountainbike of rij een mooie tour op mijn BMW motorfiets. 

Daarnaast heb ik een passie voor Porsches.  
Rond april vorig jaar zag ik een oproep voorbij komen van 

Volante waarin men op zoek was naar een vervanger van 

Jeroen van Gend voor de functie van voorzitter van de 
activiteitencommissie. Dit leek mij een mooie aanleiding om 

actief te worden voor de vereniging. Enkele malen heb ik 
deelgenomen aan de “beroemde” Volante-Rally en wat hier 

vooral opviel was de lol en saamhorigheid die de organisatie 

met elkaar had. Daarnaast heeft een vereniging ook 
bestaansrecht als meerdere mensen zich inzetten, dus 

vandaar ook mijn aanmelding. Ik hoop dat we de komende 
jaren de vereniging nog beter op de kaart te kunnen zetten 

en ook een baken kunnen laten zijn voor de afgestudeerden, 

maar ook de huidige studenten.  
Ik wil mij inzetten om de activiteiten die we reeds kennen te 

helpen organiseren, maar ook nieuwe initiatieven zijn van harte welkom.  
Mochten jullie vragen hebben, ideeën willen delen of gewoon lekker willen 

kletsen over gemeenschappelijke hobby’s; we komen elkaar vast wel tegen 
tijdens evenementen. Uiteraard kunnen jullie ook een berichtje naar het bestuur 

sturen. 

Ik kijk er naar uit! 
 

Hartelijke groet, 
Nieck Rengerink 

Volante rally 2017  
Op 8 april a.s. is het weer zover! De Volante rally wordt gereden. Binnen een 

mum van tijd waren alle 

beschikbare plaatsen voor 
de editie van 2017 weer 

volgeboekt, een teken 
voor het bestuur van 

Volante dat dit 
evenement nog steeds 

springlevend is.  

Traditioneel zal er gestart 
worden bij Imparts in 

Ede, de finishlocatie en 
de route houden we 

vanzelfsprekend nog even 

geheim, maar omdat dit jaar wederom Paul Neeskens van de firma Imparts de 
route heeft samengesteld, mogen jullie ervan uitgaan dat deze gevarieerd, 

Nieck Rengerink, 
voorzitter 
activiteiten 
commissie 
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uitdagend en aantrekkelijk zal zijn. Het bestuur hoopt uiteraard weer op het 

traditionele mooie weer, zodat er met auto’s die hiervoor geschikt zijn zoveel 
mogelijk open gereden kan worden. En als dit zo is, is het voor de deelnemers 

in gesloten auto’s sowieso ook een groot feest. Graag tot 8 april a.s.! 
 

Nieuws uit de opleiding 

Momenteel wordt er binnen de opleiding HAN Automotive gewerkt aan de 

oprichting van een studievereniging. Binnen de HAN zijn reeds verschillende 

studieverenigingen actief, die stuk voor stuk een meerwaarde betekenen voor 
de zittende studenten. Bij een studievereniging draait het zoals wellicht wordt 

gedacht niet alleen om bier en bitterballen, maar meer om excursies, 
gastlessen, lezingen, hulp bij studieproblemen, korting op studiemateriaal en 

dergelijke. Vanzelfsprekend zal Volante als alumnivereniging op termijn de 
aansluiting bij de studievereniging zoeken. 

Het tweede belangrijke bericht komt uit de hoek van de opleiding zelf. Kort 

geleden is bekend geworden dat de masteropleiding die HAN Automotive 
verzorgt vanaf heden wordt bekostigd. Het betreft “Automotive Systems”. E.e.a. 

betekent dat deze master voor geïnteresseerden financieel toegankelijker wordt. 
Meer informatie op www.han.nl/werken-en-leren/nieuws . 

Vooraankondiging Kart cup 2017  

Het bestuur laat weten dat er een datum is gereserveerd voor de jaarlijkse Kart 

cup. Dit jaar zal op 16 september a.s. om de eer en de bijbehorende bekers 

worden gestreden op het bekende circuitpark Berghem. Meer informatie in 1 
van de komende nieuwsbrieven. 

 

Gezocht: bestuursleden en een 
websitebouwer 

In 2018 zullen maar liefst 3 leden uit het bestuur afscheid nemen. Dat betekent 

dat er om continuïteit te waarborgen vroegtijdig moet worden gezocht naar 

opvolging. Het betreft de volgende functies: 
 Algemeen voorzitter 

 Secretaris 

 Voorzitter PR commissie. 

Mochten leden zich geroepen voelen één van bovenstaande functies te gaan 

bekleden, kunnen zij zich in verbinding stellen met de huidige voorzitter, Roel 
Magnus, maar ook met 1 van de overige bestuursleden. Zoals hierboven in de 

introductie van Nieck te lezen valt, is Volante springlevend en tevens één van de 
actiefste alumniverenigingen binnen de gehele hogeschool. 

Tevens is het bestuur op zoek naar een verenigingslid dat affiniteit heeft met 

het bouwen van een website, die gemakkelijk te onderhouden is. Het betreft 
een website speciaal voor Volante. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met 

Roel Magnus of stuur een mail naar volante.autotechniek@han.nl . 
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HAN Automotive 75 jaar! 

Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de voorbereidingen voor dit 

jubileum. Voor de leden van Volante is 7 oktober 2017 een belangrijke datum 

om te onthouden. Op deze dag is de reünie voor oud studenten 
Autotechniek/Automotive en houden we als vereniging tevens onze algemene 

ledenvergadering. Meer informatie volgt in de komende nieuwsbrieven. 

Incasso’s contributie weer van start 

Onze penningmeester Jelte Mollema zal binnen korte tijd weer starten met het 
innen van het verschuldigde contributiegeld. Het verzoek is om eventuele 

wijzigingen in bankrekeningnummers door te geven via 

volante.autotechniek@han.nl  

bron: dnb.nl 
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