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Op 8 juni 2012 wordt de vierde HAN Eco Mara-
thon gehouden op het Midland Circuit in Lelystad.
Deze zuinigheidsrace, gebaseerd op het regle-
ment van de Shell Eco Marathon, wordt jaarlijks
verreden door studenten van de HAN-opleiding
Autotechniek te Arnhem. De voertuigen waarmee
de studenten deelnemen zijn naar eigen ontwerp
zelf gebouwd. Extra moeilijkheid: het budget is
klein en de voorbereidingstijd kort.

De spelregels
Zo zuinig mogelijk rijden is het grote doel van de
HAN Eco Marathon. Om te voorkomen dat er een
enorme diversiteit aan voertuigen ontstaat zijn er
enkele spelregels. Zo mogen er geen andere ener-
giebronnen gebruikt worden voor de aandrijving,
dan benzine, diesel of aandrijving vanuit hybride-
systemen. Zonnecellen die een elektromotor aan-
drijven zijn dus verboden. Energieterugwinning
mag wel middels condensatorwerking. Daarnaast
moet tijdens een heat, die 30 minuten duurt, de
gemiddelde snelheid boven de 30 km/u liggen.
Om een geldig verbruik neer te zetten zijn twee
voltooide heats nodig. Tot slot een veiligheidseis:
‘Head-first’ als bestuurderspositie is verboden.

Dan het budget. Daar waar bij de Shell Eco Mara-
thon of de welbekende Solar Challenge het bud-
get enorm is, bestaat het budget bij de HAN Eco
Marathon uit slechts € 500,- van de HAN. Door
middel van sponsoring mag het budget tot maxi-
maal € 1.000,- vergroot worden. Van dit budget
moet alles betaald worden. De onderdelen zoals
het motorblok, materiaal voor het frame, maar

ook kleine onderdelen als een benzinetankje en
gashendel vallen hieronder. Daarnaast wordt 
gecontroleerd of de onderdelen tegen normaal
tarief zijn ingekocht. Sponsoring door middel van
korting is niet toegestaan om oneerlijke concur-
rentie te voorkomen. Zelfs het vervoer op de wed-
strijddag moet van dit budget betaald worden.
Dichter bij de realiteit kan een project niet komen.

Het AMT-team
Dit jaar doen negen teams mee aan de HAN Eco
Marathon. Dat zijn hoofdzakelijk huidige studen-
ten, maar ook een groep docenten en oud-studen-
ten. Het ‘projectteam 3’, gesponsord door AMT,
bestaat uit acht ambitieuze derdejaarsstudenten.
Vier oud-MTS Autotechniek-studenten en vier
Havo/VWO-studenten. “Een goede mix”, zegt
Sebastian Steenstra, projectleider van het team.
“Zowel praktische als theoretische kennis en vaar-
digheden zijn aanwezig in het team. Daarnaast
heeft een van de leden reeds meegedaan aan de
‘grote’ Shell Eco Marathon. Een ervaring die zeker
meetelt.”

Testen met een virtueel budget
“Begin februari was de start van het project. We
kregen de reglementen en zijn begonnen met

Inzet HAN Eco Marathon: Zuiniger dan 1:296
HAN Eco Marathon, budgetvariant van de Shell Eco Marathon

Downsizen, CO2-uitstoot verlaging, bekende én moderne termen. De autobranche zet er al

jaren op in. De toekomst voor aankomend ingenieurs? Hogeschool Arnhem-Nijmegen speelt

er op in met de HAN Eco Marathon. Een project voor studenten van de HAN-opleiding 

Autotechniek. AMT sponsort één van de projectgroepen en volgt het team bij de voorberei-

ding naar de finale. Is het huidige record van 1:296 te verbeteren?

Even voorstellen, Het AMT HAN Eco Marathon-team
Sebastian Steenstra Projectleider, 3D-ontwerp en webmaster

 internetsite www.hanecomarathon.com.
Guy Braun Sponsoring, krachtberekening frame, maken 

2D-tekeningen.
Ajmal Ehsan Penningmeester, optimaliseren verbrandings-

motor en programmeren injectie.
Tim Veen Assistent-projectleider, optimaliseren verbran-

dingsmotor en  programmeren, injectie.
Bram Ernst Notulist, 3D-ontwerp en simulatie krachten op het

frame.
Jorn Hulsman Krachtberekening frame en 3D-ontwerp.
Tom de Bree Berekeningen en assemblage voertuig.
Jeroen Beldman 3D-ontwerp, assemblage voertuig, allrounder. V.l.n.r.: Ajmal, Sebastian, Jeroen, Jorn, Bram, Tim, Guy, Tom.

Met de AMT HAN Eco-racer
wil het AMT HAN Eco Mara-
thon-team de 1:300 gaan
halen.
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een plan van aanpak. Hierin hebben we een taak-
verdeling gemaakt, een pakket van eisen en ruwe
planning opgenomen. We besloten eerst goed te
kijken naar de voertuigen van vorig jaar. Welke
keuzes zijn toen gemaakt en wat zijn de daarbij te
verwachten kosten?” 
Alle mogelijke opties werden op een rij gezet en
toen moesten er keuzes gemaakt worden. “De cri-
teria waarop we besluiten namen waren vooral
het voertuiggewicht, de kosten en de eenvoud.
De testperiode is vrij kort, en veel variabelen
maakt het testen lastig. Voor het testen van het
motorblokje is een virtueel budget van € 2.000,-
beschikbaar. Elk uur testen kost € 250,- en naar-
mate het project vordert, wordt deze prijs hoger.
De basis willen we daarom snel goed hebben en
daarna besteden we de tijd aan finetuning.”

Chassis, motor, aandrijflijn en wielen 
Het project vordert inmiddels snel en alle keuzes
zijn gemaakt voor verdere technische uitwerking.
Sebastian: “We hebben gekozen voor een 50cc
Honda 4-takt blok. Met dat blok is veel ervaring
opgedaan binnen de HAN dankzij een project in
het eerste jaar. Dat is een voordeel bij het testen
en tunen van dit blok op de vermogensbank”. Aan
dit 50cc blok, gaat het AMT-team enkele zaken

TEKST: TOM POLMAN / BEELD: AMT, AMT HAN ECO MARATHONTEAM

Meer weten over ‘ons’ team?
In AMT mei leest u alles over de bouw van het voertuig. In AMT-
maanddossier vindt u  alvast meer foto’s van de ontwerpen van 
het voertuig. Kijk op www.amt.nl/april2012, of scan de QR-code.
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aanpassen. “We beginnen met een zelfgepro-
grammeerde indirecte injectie.” 
Naast de keuze voor een benzinemotor kiest het
AMT-team voor een spaceframe. “Gewicht is zeer
belangrijk. We gaan rijden volgens de coast &
burn-strategie. Dat wil zeggen steeds versnellen
en dan motor af en uitrollen. Je wilt dan natuurlijk
zo min mogelijk massa moeten versnellen.”
Het frame maakt het team uit holle stalen buizen.
De aandrijflijn bestaat uit een conventionele ver-
snellingsbak, geen derailleur of cvt, met een ket-
ting als secundaire overbrenging. 
En dan de rolweerstand: “We hebben gekozen
voor 20” BMX-wielen. Hierop komen Vredestein
HPV-banden die gemakkelijk tot 8 bar opge-
pompt kunnen worden zonder gevolgen voor de
grip. Daarnaast zijn ze smal. Samen geeft dat zo
min mogelijk rolweerstand. Ook hier speelt de 
ervaring van voormalig Shell Eco Marathon-
deelnemer Tim Veen mee.

Testen voor de optimale rijstrategie
Een grote factor bij het behalen van een goed
resultaat is natuurlijk de rijstrategie. Uit de ervarin-
gen van Tim Veen, bleek dat de coast & burn-strate-
gie het beste resultaat geeft. Eerdere winnaars
gebruikten eveneens deze strategie. Tim: “Bij deze

strategie versnel je het voertuig gedurende korte
tijd en laat het daarna uitrollen met uitgeschakelde
motor. Daar komt de rijstrategie om de hoek want
welke versnelling moet je kiezen? En bij welke snel-
heid gaan we weer vaart maken? De juiste balans
vinden gaat een groot deel van het testwerk uitma-
ken. De gemiddelde snelheid moet tenslotte boven
de 30 km/u liggen. Inmiddels hebben we berekend
dat we twee keer per ronde vaart moeten maken”.

Vooruitblik
Projectleider Sebastian Steenstra vertelt hoe de
planning tot de finale op 8 juni eruitziet: “We wer-
ken vooral in de avonduren omdat het project
naast het normale schoolprogramma loopt. De
komende tijd gaan we de keuzes verder uitwerken
en aan de slag met het fabriceren en aanpassen
van onderdelen. We hebben alvast voor € 250,-
een voertuig van vorig jaar gekocht. Hiermee heb-
ben we naast de motor en wielen meteen klein
materieel als de gashendel, benzinetank, nood-
stopknop en nog veel meer in bezit. Verder gaan
we met het programma SolidWorks bepalen of een
gestroomlijnde ombouw zich terugbetaald. Als het
onvoldoende scheelt in luchtweerstand kunnen
we de kostbare tijd beter in het testwerk stoppen”.
Al met al een drukke tijd, met voor het hele AMT
HAN Eco Marathon-team maar één doel: “1:300
halen om een nieuw record te vestigen”. Gaat ze
dit lukken? In AMT mei leest u alles over de bouw
van het voertuig, de technische aanpassingen en
het verloop van het project.

De HAN Eco Marathon is een
budget Eco Marathon. 
Een donorvoertuig zorgt voor
betaalbare  onderdelen.

De komende weken wordt hard gewerkt om het voertuig in elkaar te zetten volgens de assemblage-
tekeningen.

Met het oog op de coast & burn-strategie moet het team de injectie zo programmeren dat het
 motortje veel koppel bij laag toerental levert.
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