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Terugblik Kart Cup 2017
Op 16 september jl. werd wederom neergestreken op het
circuit park Berghem voor weer een editie van de Volante
Kart Cup. Maar liefst 27 teams, bestaande uit alumni én
studenten streden om de felbegeerde cup.
De weergoden waren de deelnemers aan het begin gunstig gezind
en na de registratie, de nodige frisdrank en broodjes kroket werd
er begonnen aan de kwalificatie, waarna er een 2 uur durende
endurancerace volgde. Na verloop van tijd begon het te regenen,
hetgeen de race ditmaal een extra dimensie bezorgde.
Uiteindelijk was het het team van VP Motorsport dat met de eer
ging strijken. Namens het bestuur van Volante: van harte
gefeliciteerd. Een volledig verslag van het event met hierin de
vermelding van de top 3 teams is te lezen door onderstaande link
aan te klikken. Op naar 2018!
Verslag Volante Kart Cup 2017

22-11-2017
HAN Congres “Connected
Car – The future of smart
mobility"
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Najaarsevent 7 oktober 2017
Traditiegetrouw organiseert Volante op de eerste zaterdag
van oktober het najaarsevent. De algemene
ledenvergadering (ALV) wordt ook dit jaar weer op een
bijzondere locatie gehouden. Lees verder voor de details.
Ditmaal zijn de leden van Volante te gast bij Van Amersfoort Racing
in Zeewolde. Het team is actief in het FIA European Formula 3
programma alsmede in het ADAC Formel 4 kampioenschap. Het
bestuur van Volante is blij dat deze vervangende locatie is
gevonden, oorspronkelijk zou HAN Automotive in het kader van het
75-jarig jubileum van de HTS-Autotechniek/HAN Automotive als
gastheer optreden.
Mocht je als lid van Volante hierbij aanwezig willen zijn, is dit nog
mogelijk. Er zijn nog slechts 12 plaatsen beschikbaar, dus haast is
geboden. Onder het programma vind je de aanmeldlink.
Het programma ziet er als volgt uit:
12.30u - 13.00u Ontvangst met een broodjeslunch
13.00u - 13.45u Algemene ledenvergadering Volante
13.45u - 15.30/16.00u Presentatie en rondleiding Van
Amersfoort Racing
16.00u - 17.30u Afsluiting met borrel
Aanmelden? Aanmelden Najaarsevent

Bron: motorsport.com

HAN congres: Connected car – The future
of smart mobility –
Volante heeft 15 plaatsen weten te reserveren voor onze leden om
dit congres bij te wonen. Dit congres heeft plaats op woensdag 22
november 2017. Er is slechts plaats voor maximaal 125
deelnemers, dus 12% van het aantal deelnemers kan uit Volante
leden bestaan.
Het congres belicht de transitie van het klassieke voertuigconcept
naar een nieuw mobiliteitstijdperk. Welke weg is er nog te gaan
naar een tijd waarin we 0 verkeersdoden in een jaar mogen
bereiken. Steekwoorden: connected voertuigen,
assistentiesystemen en autonoom rijden. Het congres wordt
georganiseerd door ACE, Automotive Center of Expertise.
Mocht je belangstelling hebben, aanmelden gaat via deze link:
Aanmeldformulier congres connected car

Onderzoeksopdracht beschikbaar
Een voertuigimporteur heeft een onderzoeksopdracht beschikbaar
waarbij het benodigd is om bij 10 van zijn dealers onderzoek te
doen naar het gebruik van een informatie database.
Het idee is om dit te laten uitvoeren door een alumnus van de HTSAutotechniek/HAN Automotive die met zijn bedrijf deze opdracht
wel kan gebruiken. Nadere informatie is beschikbaar bij het bestuur
van Volante: volante.autotechniek@han.nl

Bedrijfsbezoek Terberg Special Vehicles
Het verenigingsjaar wordt dit keer afgesloten met een
bedrijfsbezoek aan Terberg Special Vehicles in Benschop.
Dit zal plaatshebben op 21 november 2017. Het programma
is helaas nog niet helemaal bekend op het moment van
schrijven.
Rond de klok van 17:00u-17:30u zal begonnen worden met een
maaltijd, waarna Terberg zorgt voor een interessant programma.
Zodra het programma bekend is, zal het bestuur een link sturen
waarmee ingeschreven kan worden.

Bron: Terberg Benschop

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u volante.autotechniek@han.nl
toe aan uw adresboek.

