
AMT | 2012 www.amt.nl
76 www.amt.nl/juni2012AMT | 2012

T E C H N I E K  > Aandrijving & Motor > Alternatieve motortechniek

Onze acht HTS-Autotechniek-studenten van pro-
jectgroep 3, omgedoopt tot het AMT HAN Eco
Marathon-team, zijn druk. Heel druk, zo vertelt
projectleider Sebastian Steenstra ons: “Nadat we
het chassis klaar hadden, en de motor in basis af-
gesteld was, waren we er nog lang niet. Zeker ook
omdat naast dit project de lessen en tentamens
gewoon doorgaan. We liepen opnieuw tegen een
flinke tegenslag aan, er moesten meer aanpassin-
gen aan het voertuig gedaan worden. Zowel op
het gebied van veiligheid als technisch. We wer-
ken er hard aan om alles op tijd klaar te krijgen”.

Deadline voor de techniek
“Het 50 cc Honda SS-motorblokje met injectie op-
bouwen was ambitieus, maar na de basisafstelling

leek alles volgens plan te verlopen. Tot we erach-
ter kwamen dat boven de 4.000 t/min alle para-
meters wegvielen. We zijn aan het meten gegaan
en dachten aan interferentie door de toerental-
sensor. We hebben vervolgens diverse kabels 
afgeschermd, twisted-pair bekabeling gepakt,
maar ook dit werkte niet. Erg frustrerend. 
De deadline naderde namelijk snel. We hebben
daarom besloten een technische deadline te stel-
len. Hadden we geen betrouwbaar blokje voor die
tijd, dan zouden we van de injectie afstappen om
zo onze back-up, de carburateur, nog optimaal af
te kunnen stellen.”
En, lukte het? “Het was een erg moeilijke beslis-
sing met het hele team, zeker voor degene die
keihard hebben gewerkt aan de injectie. Maar we

willen aan de start staan met een betrouwbaar
motortje en dat lukte gewoonweg niet met onze
injectie. Enorm balen, maar we moesten er vanaf
zien, om in de resterende tijd de carburateur goed
af te stellen, waarmee we nog altijd ons doel van
1:300 willen halen.”

Finetuning met carburateur
Helaas moet er door tijdsdruk en technische com-
plexiteit dus terug worden gevallen op de carbu-
rateur. Zijn hier nog aanpassingen aan gedaan?
“De carburateur was onze back-up, en dus alleen
in basis afgesteld. We hebben de 15 mm carbura-
teur verwisseld voor een 8 mm variant. In combi-
natie met de kleinste sproeier haalden we hier
een lambdawaarde van 1,05 mee. De finetuning

AMT HAN Eco Marathon-racer 
is er klaar voor

Laatste voorbereidingen op weg naar de finale

In april maakte u kennis met ons AMT HAN Eco Marathon-team. In mei namen we de

 technische opbouw en eerste testresultaten in de aanloop naar de finale met u door. In

dit laatste verslag kijken we mee met het testwerk voor de finale op 8 juni, en de finale zelf

op het Midland-circuit van Lelystad. Wordt het doel van 1:300 daar gehaald?

Het slotstuk van de voorbereidingen aan het HAN Eco Mara-
thon-voertuig. Testen zonder ombouw leverde een verbruik
van 1:168 op.
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Het is vrijdagochtend 8 juni en een drukte van 
belang op het Midland circuit in Lelystad. De fina-
ledag van de HAN Eco Marathon is aangebroken
en ons AMT HAN Eco Marathon-team is druk
doende hun partytenten op te zetten. “Een geïm-
proviseerd paddock”, zegt Sebastian Steenstra. 
De twee tenten worden ingericht met gereed-
schap, een milieuzeil, en broodjes en drinken voor
het team. Zelfs de catering moet verantwoord
worden in het budget. Realistischer wordt de HAN
Eco Marathon niet. Dat geldt ook voor het echt
Hollandse weer. Windvlagen en buien maken het
de teams lastig. Sebastian: “Niet het meest ideale
weer voor een recordpoging, maar we gaan ons
best doen”. Hoe ziet de dag eruit? Sebastian: “Het
is een druk programma. In de ochtend zijn er twee
training-sessies waarbij ieder team twee keer een
half uur heeft om te testen. Ons doel is om daarbij
een volledige heat te rijden, en zo een eerste ver-
bruik te kunnen neerzetten. Bram’s voornemen is
het finetunen van de bedachte rijstrategie”.

Geslaagde trainingen
De eerste twee trainingen lopen voorspoedig. 
Bestuurder Bram Ernst verkent de baan en de 
andere teamleden volgen zijn verrichtingen. 
Sebastian: “We houden de rondetijd bij. Die moet
onder de 1:52 minuten blijven om de gemiddelde
snelheid te halen”. Bram houdt het voertuig 
ondanks de flinke windvlagen in bedwang en
komt aan het einde van de training de pits bin-
nen. De organisatie weegt de bidon met brand-
stof en snel wordt er gerekend. Het resultaat van
1:186 is veelbelovend. Het team ontfermt zich
over het voertuig en samen met Bram worden de
eerste resultaten besproken. Bram: “De wind
maakt het lastig, met name als je met flinke snel-
heid een haakse bocht in gaat. De windrichting

verandert en je vangt veel wind. Maar ons voer-
tuig rijdt goed en onze strategie lijkt te werken.
Versnellen tot 45 km/u is al voldoende, ik moet 
alleen nog even goed uitmikken waar ik de motor
moet starten en afzetten”. Dat lukt Bram, en het
team haalt in de tweede trainingssessie een ge-
weldige score van 1:278. Veruit de beste, tegen-
over nummer twee met 1:147.

En nu serieus…
In de middag zijn er vier wedstrijden. Sebastian:
“We willen meteen de eerste twee heats goed uit-
rijden zodat we zeker zijn van een behoorlijk 
resultaat”. Het weer verslechtert inmiddels wel
langzaam en de eerste wedstrijd is dan ook van
korte duur. De kap waait door de wind opzij en
sluit niet meer juist. Bram besluit de pits in te
komen. Het team gaat direct aan de slag en mon-
teert een paar extra beugeltjes.
Tijd voor wedstrijd twee. Helaas, na elf van de zes-
tien af te leggen ronden in het half uur gaat het
opnieuw mis. De windvlagen worden sterker en
gooien de AMT HAN Eco-racer op zijn kant in een
snelle bocht. Overeind komen lukt Bram niet en
de racer verlaat gehavend de baan. Sebastian: “Dit
is echt flink balen, we moeten het snel herstellen.
Wedstrijd drie en vier moeten nu echt gaan luk-
ken”. Het team gaat als ervaren racemonteurs aan
de slag en op tijd is het voertuig weer klaar voor
wedstrijd drie. Bram heeft even wat rust kunnen
pakken en is vastbesloten de twee resterende
wedstrijden uit te rijden. Bram: “Het blijft lastig
met dit weer maar ik ga mijn best doen”.

Spannende ontknoping
Wedstrijd drie begint, het team beseft dat nu niets
meer fout mag gaan. Na tien minuten begint het
echter zo ontzettend te regenen, waaien en 

onweren dat de organisatie besluit wedstrijd drie
met de rode vlag te annuleren. Zelfs pylonen
waaien over de baan heen. Sebastian: “Veel teams
zagen hun poging in duigen vallen en gelukkig is
de wedstrijdleiding om. Er is besloten dat voor
een geldig verbruik slechts één voltooide wed-
strijd genoeg is. We hebben dus nog één kans”.
Door het uitlopen van het schema is het nu drukker
op de baan. Bram is genoodzaakt soms wat bij te
remmen om het voertuig heel aan de finish te
brengen. De bidon gaat snel naar de weegtent
en… “1:244!!!” klinkt het. Sebastian: “Helaas niet de
1:300 of ons eerder gehaalde trainingsresultaat,
maar met deze omstandigheden nog altijd een erg
goede score. Absoluut hoger dan de andere teams
waarbij 1:188 de goede nummer 2 was. Het is een
zoete overwinning, maar toch blijft het record nog
ongebroken”. Zowel docenten als andere aanwezi-
gen zijn het echter eens. Het winnende AMT HAN
Eco Marathon-team had bij goed weer vast een
nieuw record neergezet, boven de grens van 1:300.

D-day: finale van de HAN Eco Marathon

Het bochtige Midland-circuit was een uitdaging voor bestuurder
Bram Ernst, om veilig en zo soepel mogelijk door de bochten te
rollen.

Na een valpartij ging het team snel aan de slag om de HAN Eco Marathon-racer weer op te lappen
voor de volgende wedstrijd.

De buit is binnen. Het AMT HAN Eco Marathon-team won de Han Eco Marathon 2012 met 1:244.
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Meer weten over ‘ons’ team?
Het was een slotstuk om van te smullen. Wilt u meer foto’s zien van
de laatste voorbereidingen of de finale? Ga naar ons maanddossier
via www.amt.nl/juni2012, of scan de QR-code.
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qua afstelling hebben we op een rollenbank
 gedaan.”
Naast het probleem met de brandstofvoorziening
was er nog de defecte naaf die de vorige keer
kapot ging. Hoe is dit opgelost? “We hebben een
nieuwe naaf gehaald en besloten er geen ander
tandwiel meer op te gaan lassen. Door het stan-
daard tandwiel te gebruiken houden we de con-
structie simpeler en dus betrouwbaarder. Het
tandwiel had nu wel 26 tanden in plaats van 38,
tijdens het testen kwamen we erachter dat we
moesten gaan schakelen tussen de 2e en 3e ver-
snelling. We hebben een schakelstang ingebouwd
zodat je naast het stuur kan schakelen. Daarnaast
voegden we nog een paneel met leds toe als
schakelindicator voor Bram, onze bestuurder.”

Lichtgewicht ombouw
Naast de technische aanpassingen werd er 
gewerkt aan een ombouw. Sebastian: “We hebben
hier ook veel tijd in gestoken. Eerst door een sterk
maar licht frame van hout te construeren om het
voertuig heen. Dunne repen hardboard, bij elkaar
gehouden door popnagels, schroeven en duck-
tape vormden een goede basis. Vervolgens zijn
we aan de slag gegaan met PE-schuimmatten.
Met een verfbrander maakten we de matjes op de
naden warm om ze zo aan elkaar te smelten. 
Het resultaat was wat we in gedachten hadden.
Een ronde vorm voor een goede aerodynamica en
toch enorm licht”.
Niet alleen op technisch gebied zijn er regels, er

moet ook aan diverse veiligheidseisen voldaan
worden. Sebastian: “De ombouw bestaat uit twee
delen. De kap, gemaakt van pvc-buizen en folie
kan er simpel vanaf zodat Bram het voertuig bin-
nen tien seconden kan verlaten. Verder moet er
een noodstopknop aanwezig zijn en hebben we
een kleine brandblusser gemonteerd.
Na een veiligheidscontrole  moesten we een aan-
passing maken aan de stuuruitslag. Deze moest
een aanslag hebben zodat er geen vingers tussen
stuur en frame kunnen komen. Verder hebben we
voor het brandstoftankje een aluminium bidon
gebruikt. Hierop konden we de benzinekraan
beter en steviger monteren dan op een plastic
flesje zoals de meeste groepen gebruiken”.

Eerste verbruiksresultaat
Tijd voor het finetunen. “Na enkele korte tests op
het parkeerterrein achter de school zijn we lan-
gere sessies gaan rijden. Een van de eerste proble-
men de we tegenkwamen was het lostrillen van
het motorblokje op de vier bevestigingspunten.
We hebben daarop een motorsteun aan de 
bovenzijde gemonteerd om dit te voorkomen.
Verder deed alles wat het moest doen, er zijn
geen noemenswaardige problemen ontstaan.”
En hoe zit het met het verbruik? Komt dit in de
buurt van de doelstelling, ondanks dat er is terug-
gevallen op de carburateur in plaats van injectie?
Sebastian: “Om een goed eerste resultaat neer te
zetten hebben we op een dijk langs de Rijn gere-
den. Het bepalen van het verbruik doen we door

de bidon voor en na de rit te wegen. Zo kunnen we
bepalen hoeveel gram brandstof er verbruikt is. 
Het aantal afgelegde meters houden we bij met
GPS via een smartphone. We kunnen dan nauw-
keurig genoeg uitrekenen wat het verbruik is 
geweest. Het eerste resultaat was enigszins 
teleurstellend, met 1:90. Bram bleek nog geen
coast & burn-strategie te hebben toegepast,
maar een constante 30 km/u. Bij de volgende
testritten werd wel motoruitschakeling gebruikt,
en haalden we een verbruik van 1:168. En dat
zonder de gehele ombouw en met veel wind!”
Dat belooft wat voor de finale.

Rijstrategie ook belangrijk
De rijstrategie is eveneens vastgelegd. Teamlid
Jorn Hulsman: “We hebben gekeken naar de stra-
tegie die de huidige recordhouders in 2010 toe-
pasten. Het circuit heeft veel bochten, met een
formule hebben we bij benadering bepaald wat
de snelheid over het circuit zal zijn. Met teveel
snelheid een krappe bocht in gaan moeten we
voorkomen. Uiteindelijk kwamen we op een stra-
tegie van twee keer versnellen. Eenmaal lang op
het rechte stuk tot ongeveer 65 km/u, en een
korte versnelling halverwege het circuit. De an-
dere stukken moeten we rollend kunnen doorko-
men om uiteindelijk boven de 30 km/u gemiddeld
uit te komen”.

Een moeilijke beslissing, maar de injectie bleef problemen houden. De back-up, deze 8 mm carbu-
rateur, moest nu voor 1:300 gaan zorgen.

De PE-matjes bleken goed te verwerken. Door ze warm te maken smolten ze aan elkaar.

Het Midland-circuit met daarop de bedachte rijstrategie. Op punt
1 en 2 versnellen, daarna met uitgeschakelde motor uitrollen.

12AMT006_ArtHANEcomarathon.qxp:Opmaak 1  6/14/12  1:27 PM  Page 78

3


