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Welke onvoorstelbare records deze zuinigheids-
wedstrijd opleverde volgden we al langer, en
brachten dat als nieuwtjes. Nederlandse teams 
lieten zich bepaald niet onbetuigd. De vlotte reke-
naars komen met 28 jaarlijkse edities uit op een
begin in 1985, dus lang geen 73 jaar geleden.
Shell rekent namelijk vanaf 1939, toen bij hun
Amerikaans laboratorium het personeel een wed-
strijdje in zuinig autorijden opzette. Pas dertig jaar
later waaide dit initiatief over naar Europese vesti-
gingen van Shell.
De tegenwoordige opzet van de Eco-marathon,

als internationale wedstrijd voor studenten,
ging in Frankrijk van start en telt als eerste
 editie, dat was dus in 1985. Er zijn nu drie versies
van deze jaarlijkse wedstrijd, in 2007 nam de
VS de opzet uit Frankrijk over, in 2010 kwam er
een Aziatische versie bij. Plaats van handeling
was tot dit jaar vrijwel altijd een racecircuit. 
In  Europa waren dat eerst de Franse circuits 
Paul Ricard en Nogaro, daarna de Lausitzring in
Duitsland.
Maar Shell wilde het evenement dichter bij het
publiek brengen. Vandaar het besluit dit jaar en

de komende twee jaren te kiezen voor een stra-
tencircuit in het centrum van Rotterdam. Wat ook
meer realistische omstandigheden meebrengt
dan het rijden op een circuit.

Steeds meer klassen
Het genoemde verbruik van 1:2833 dat in Rotter-
dam werd gerealiseerd slaat op een prototype
voertuig met benzinemotor, ingezet door het
Franse lyceum La Joliverie. Al een aantal jaren zijn
twee studententeams uit Nantes de te kloppen
partij, dit Microjoule prototype van La Joliverie en

Extreme zuinigheid op straat
Shell Eco-marathon 2012 in Rotterdam

Wat 73 jaar geleden begon als een bedrijfsintern wedstrijdje groeide uit tot een  wereld- 

omspannend jaarlijks evenement, de Shell Eco-marathon. In de 28e editie voor het eerst verre-

den op de straten rond Ahoy in Rotterdam, waar 217 studententeams uit 23 landen kwamen

tot ongelooflijke benzineverbruikswaarden van 1:2833 als beste. AMT greep de kans om ‘live’

te zien hoe je zó zuinig kunt rijden. En zelfs nog veel zuiniger!

Stratenrace in Rotterdam, u ziet hier drie Urban Cruisers die net weer vertrokken zijn vanaf het verplichte stoppunt. Ook zonnecelauto’s zijn erbij, het zwarte voertuig uit Denemarken rijdt op ethanol.
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de recordhouder Polyjoule van de technische 
hogeschool La Joliverie. Die haalde met een proto-
type op een waterstofbrandstofcel al eens 1:4896!
Het ligt vrij voor de hand dat op een stratencircuit
niet gauw records kunnen worden gebroken die
gevestigd zijn op een mooi vlak circuit, met overal
een puik verzorgde asfaltlaag. De aankondiging
van Shell ‘Op naar de 1:5000’ was in dat licht wat
voorbarig. Is het daarom, dat in de uitslagen uit
Rotterdam niet (meer) de omrekening van alle
scores naar kilometers per liter benzine equivalent
werd opgenomen?
We zien dat recordhouder Polyjoule met hun pro-
totype op waterstof ditmaal 541 km/kWh liet af-
drukken. Als we de energie-inhoud van 1 liter ben-
zine omrekenen krijgen we 8,9 kWh. Waaruit volgt
dat Polyjoule nu 541 x 8,9 = 4815 km/l scoorde,
dus toch bijna hetzelfde als hun record uit 2010.
In den beginne mochten de deelnemers aan de
Eco-marathon alleen Shell Superplus-benzine als
brandstof gebruiken. Na vijf jaar werd ook diesel
toegestaan, waarbij voor een eerlijke
 vergelijking het bijna vanzelfsprekend lagere
verbruik op diesel werd herrekend naar benzine
(met lagere energie-inhoud per liter). Vanaf 2003
is er de splitsing in verschillend gedefinieerde
Prototype en Urban Cruiser voertuigen, waarbij
voortaan ook alternatieve brandstoffen mochten
worden gebruikt. Vorig jaar verscheen een

De elektrische BeeMobile uit Turkije met achterin naafmotoren ziet er in de Urban Concept-klasse
echt bijna uit als een complete stadsauto. Met 34 km/kWh wel op de laatste plaats geklasseerd.

Het is alles behalve comfortabel rijden in een prototype, ziet u wel, zelfs al worden daar de kleinste
en lichtste studentes voor uitgezocht.

TEKST: PETER FOKKER / BEELD: SHELL, PETER FOKKER

aparte klasse voor elektrische voertuigen, op
een accu of zonne-energie. Met als resultaat
vandaag dat de uitslag van de Eco-marathon
zeven energietype-klassen telt bij elk van de
twee typen voertuigen.
Met in elke klasse een winnaar, heel sympathiek
tegenover de studenten die al hun fantasie, ber-
gen werk en moeizaam vergaard budget steken in
een zuinigheidsvoertuig. Bij een eerste of tweede
plaats in een klasse wordt een bescheiden geld-
prijs verdiend, op een aantal andere elementen
zoals teamgeest, innovatie of doorzettingsvermo-
gen is nog wat te verdienen. Maar vanuit het pu-
blieksoog verwacht je in een wedstrijd toch liefst
één of enkele algemene winnaars die met kop en
schouders boven het maaiveld uitsteken.

Meer realisme in de wedstrijd
Hoe zit dat eigenlijk met die verdeling in klassen?
De bedoeling vanaf de eerste Europese Eco-mara-
thon in 1985 is om jonge studenten, meest maar
niet alle technisch gericht, een zo zuinig mogelijk
voertuig te laten ontwikkelen met ideeën voor de
toekomst. Dan kan het niet verrassen dat vanaf
het begin, met een soort gemotoriseerde ligfiet-
sen, heel snel steeds extremere ontwerpen evolu-
eren. Shell wilde vanzelf niet de fantasie, waarom
het nu net begonnen is, beteugelen met strakke
voertuigreglementen.

Aan de andere kant kwamen de prototypes ver
van de gewone rijpraktijk te staan. Daarom is in
2003 de Urban Cruiser-klasse in het leven geroe-
pen, waarin voertuigen vier wielen moeten heb-
ben, deuren, en in het algemeen een redelijke
 gelijkenis met straatauto’s. Het leidt tot meer
 praktisch realiseerbare constructies. En meer
 herkenning bij het publiek, dat grote zuinigheid
niet alleen in ruimteraketten op wieltjes bereikt
kan worden.
Publiek liep in Rotterdam in behoorlijke aantallen
binnen, ook voor de speelse en interessante 
Het Lab show waar Shell van alles over energie liet
zien. Wat natuurlijk mede de bedoeling is van
deze nieuwe draai aan de Eco-marathon, die op
afgelegen circuits niet direct het grote publiek
trekt. Ook in 2013 en 2014 wordt bij het Ahoy
complex tijdens de Shell Eco-marathon een 
breder publiek verwacht. Een stratencircuit voegt
nog wat realisme toe, met hobbels in de weg,
haakse hoeken, verschillende soorten asfalt.
“Er is goed te rijden, ik heb wat geoefend en kan
de bochten best met 30 km/h nemen”, relativeert
een coureur van het HAN Automotive-team de
moeilijkheidsgraad van het circuit. Zonder een 
direct vergelijk te hebben met eerder gebruikte
racecircuits, deelnemende studenten zitten door-
gaans geen twee jaar achtereen in een Eco-mara-
thon-team. Een gemiddelde snelheid van 25 km/h

De tegenstelling: sommige pitboxen zijn vrijwel niet meer dan een ontbijt- en lunchhok voor het team, terwijl andere een keurige, volledig uitgeruste werkplaats bevatten.
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is verplicht als minimum. We horen bij Michelin,
hofleverancier van banden, dat er wel diverse
lekke banden zijn geweest door ongerechtig-
heden op straat. 

Nog meer nadruk op veiligheid
Nog iets nieuws in de eerste Europese stratenma-
rathon is dat Urban Cruiser voertuigen een ruiten-
wisser moeten hebben. Er was ook wat regen 
tijdens deze Eco-marathon. Maar diverse teams
moesten ter plekke nog gauw een ruitenwisser 
inbouwen. Dat blijkt dan bij de technische keu-
ring, die vooral ook de veiligheid van deelnemers
én publiek moet garanderen. De woordvoerder
van Shell laat weten dat hier al een team sneu-
velde omdat hun waterstofsysteem lekte. ”Is ook
lastig dicht te krijgen”, horen we bij een Neder-
lands team, “maar met teflonringen in de koppe-
lingen gaat dat goed”.
Wat hebben we verder aan voorschriften? De 
rijder moet een vijfpuntsgordel en een helm 
dragen. Er geldt een minimum rijdersgewicht van
50 kg bij prototypes en 70 kg bij Urban Cruisers, in
prototypes zien we daarom vooral ranke vrouwe-
lijke studentes. Een prototype voertuig mag 140
kg wegen, een Urban Cruiser maximaal 205 kg.
Een elektrische aandrijving is begrensd op 60 volt
voedingsspanning. Er zijn maximale maten
waarop wordt gecontroleerd, een remproef, con-
trole op minstens 180° zichthoek voor de bestuur-
der, en keuringen op een technisch verantwoorde
constructie.
Bij vloeibare brandstoffen worden standaard gla-
zen kolven verstrekt met nauwkeurig afgemeten
inhoud, van 30 tot 350 milliliter. Voor een geldige
klassering moet 16,3 km worden afgelegd, tien
ronden om Ahoy heen. Daarna wordt gemeten
hoeveel brandstof uit de kolf is gebruikt. Voor
elektrisch aangedreven voertuigen is een joule-
meter verplicht die direct het energieverbruik
aangeeft. Een massaflowmeter bewaakt de water-
stofconsumptie bij brandstofcellen.
Pas als dat alles voor elkaar is mag een gooi naar
een zuinige klassering worden gedaan, maxi-
maal vier pogingen zijn toegestaan. De proto-
types krijgen daar driemaal 4,5 uur voor ter 
beschikking, de Urban Cruisers tweemaal 4,5 uur,
per poging mag tot één uur besteed worden. 
Er is daarnaast gelegenheid voor proefrijden, die
wordt in Rotterdam ook heel wat gebruikt om de
rijstrategie te bepalen. Heel belangrijk op een
stratencircuit, was de verwachting. Meer nog
dan op een racecircuit is de vraag wat de beste
lijn is op de straten, hoe de bochten genomen
moeten worden, waar je de motor aanzet om
vaart te maken en waar uit om energie te sparen.
Voor de Urban Cruisers is er een verplichte stop
in elke ronde, als heel elementaire simulatie van
‘normaal’ verkeer.

Van sleutelplek tot professionele pitbox
Grotendeels in het Ahoy-complex zijn pitboxen
opgezet, standaard hokjes van gelijk formaat voor

elk team. In verband met ruimtegebrek zijn enkele
boxen in tenten buiten gemaakt. Het is een
enorme drukte, een studententeam telt al gauw
tien of meer leden. Daarmee zijn de pithokjes al
vol als heel het team er komt lunchen. Meesten-
tijds lopen de studenten dan ook rond, kijken bij
collega’s, zijn actief langs de baan, of pakken in de
loopgangen even iets te eten en drinken.
In sommige boxen snerpt een motortje dat nog

getest wordt, nooit meer dan een ééncilinder in
kleiner-dan-bromfiets formaat. Aan heel wat voer-
tuigen wordt in de boxen gesleuteld, deels om de
afstelling nog wat verder te verfijnen, maar deels
ook om het voertuig simpelweg in rijdende staat
te krijgen. Want er wordt werkelijk op het uiterste
geconstrueerd, en dat werkt niet altijd betrouw-
baar. Zo komen The HydroCruisers van de Haagse
Hogeschool niet tot een geldig resultaat bij de

Ongebruikelijke techniek wordt niet geschuwd, het Duitse Schluckspecht-team probeert het met een Stirling heteluchtmotor. Een nette
inbouw gaf kennelijk nog wat problemen. Een gemeten resultaat werd niet behaald.

Lichte bouw in koolstofvezelcomposiet overheerst, bij wie het kan bekostigen. Miniatuurmotortje erin, volledig geïsoleerd om maar
geen energie te verliezen. En dan maar finetunen tot het uiterste.
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Urban Concepts, waarin dit team vorig jaar win-
naar was. Ondanks twee inschrijvingen, hun auto
Sharky 3.0 is nu omgebouwd van brandstofcel
naar elektrische aandrijving, met daarnaast hun
Innovator op brandstofcel. Maar geen van beide
komt ditmaal in de uitslagen voor.
Een aantal boxen staat zo goed als leeg, wanneer
het betreffende team met al hun toebehoren de
straat op gaat om een prestatie neer te zetten. 
Het superlichte voertuig wordt met de hand tus-
sen het publiek door naar buiten gerold. De iets
beter bedeelde teams draven er met een gereed-
schapkar achteraan. Zij hebben ook in hun pitbox
meer materialen staan, en een werkbank. 
Topteams bouwen hun box vol met een echt
werkplaatsje, inclusief meetapparatuur. Voor hun
voertuig is er een aangepaste gereedschapwagen,
waar het ultralichte (prototype) voertuig bovenop
vervoerd wordt naar het circuit.

Ongelijke concurrentie
Van de zeventien Nederlandse deelnemers komen
er acht tot een geldig resultaat. Twee teams win-
nen hun klasse, de Universiteit Twente bij Urban
Concepts op brandstofcel, en het ROC Ter Aa uit
Helmond bij Prototypes op GTL synthetische 
diesel. Met alle mogelijke respect voor de presta-
tie (416 km/l), in deze prototype-GTL klasse was
slechts één andere deelnemer, ook een Neder-
lands team, Roses-4-Eco uit Roosendaal. In de
klasse van het Green Team Twente waren nog drie
concurrerende (buitenlandse) resultaten.
Het populairst onder de studenten blijft de proto-
type klasse op benzine, waarin 43 geldige resulta-
ten worden neergezet. Tussen 1:71 als minst
goede, tot aan de top met drie teams die zuiniger
dan 1:2000 weten te rijden. Elektrische prototypes
op accu’s zijn snel in de mode gekomen, in het
tweede jaar dat ze een aparte klasse hebben,
daarmee worden 21 geldige resultaten behaald.
Dat is wel een beetje vals, het rendement van 
alleen een elektrische aandrijving is hoog. 
Gebruikt men een brandstofcel, dan komt het ren-

dement van de stroomopwekking er ook bij 
kijken. We noemden het al, het Polyjoule proto-
type scoort dan als beste 541 km/kWh, maar op
accu reikt de Hogeschool van Lausitz als beste tot
732 km/kWh. Deze resultaten zijn dus feitelijk 
onvergelijkbaar, het energieverbruik (verlies) van
stroomopwekking, transport en laadcyclus zou bij
een accuvoertuig ook mee behoren te tellen.
Een echt publieksevenement wordt de Shell Eco-
marathon zo nog niet. Toeschouwers zien de
meest uiteenlopende voertuigen, maar kennen
niet de vele klassen, en kunnen aan een voertuig
niet zien op welke energiebron dat rijdt. Noch
kunnen ze de spanning meebeleven van de 
behaalde resultaten, of je moest regelmatig in de
hal met pitboxen op twee tv-schermen de uitsla-
gen gaan bekijken. Het is nog steeds vooral een
uitdaging voor studenten, maar ook voor hen is
het dan toch spannender als ze niet in een sub-
klasse belanden waar maar twee of drie concur-
renten blijken te zijn. Vol spanning kijken we dus
uit naar de opzet voor volgend jaar, bij de tweede
Shell Eco-marathon in de straten van Rotterdam.

Nederlandse en andere successen
Het meest in onze AMT Nieuwsbrief besteedden we aandacht aan
vele eerdere edities van de Shell Eco-marathon. In ons maanddossier
op www.amt.nl/juni2012 vind u verwijzingen daarnaar. Met aandacht voor Nederlandse
klassenwinnaars en de allerlaagste verbruikscijfers die de laatste jaren zijn gerealiseerd.
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Professioneler dan dit kan nauwelijks, de recordhouder Micro-
joule met startnummer 1 blijft onder een hoes tot hij de baan op
gaat. Net als in de Formule 1, een glimmend gepoetste auto
heeft nu eenmaal net wat minder luchtweerstand dan een vuile.

Michelin maakt
speciale Eco-
marathonbanden
Sinds 25 jaar is Michelin als bandenleverancier 
betrokken bij de zuinigheidswedstrijd van Shell.
De teams gebruiken hun speciaal voor dit evene-
ment ontwikkelde banden. Met als goedkoopste
mogelijkheid diagonaalbanden, maar bijna allen
kiezen voor minder vervormende en dus veel 
zuiniger (maar ook duurder) radiaalbanden.
Prototypes rijden op 45/75 – 16 banden zonder
profiel, met een spanning van 3 tot 5 bar, weet
technisch expert Damien Hallez die uit Frankrijk is
meegekomen. De banden voor Urban Cruisers
moeten profiel hebben, zoals de wet voorschrijft.
Daar zit dus de minimaal vereiste 1,6 mm op, maar
feitelijk speelt profiel geen rol in deze wedstrijd
waar regenafvoer of vaste grip in de bocht niet zo

belangrijk zijn. De maat voor Urban Cruisers is
95/80 – 16, “dat is dezelfde maat waarop de Volks-
wagen 1-liter auto staat die in een kleine serie te
koop zal komen”, zegt de Michelin-expert.
Het draait om lage rolweerstand, waarvoor Miche-
lin ook steeds betere rubbercompounds uitwerkt
om te helpen in de jacht naar zuinigheidsrecords.

“Daar leren we weer van voor productiebanden.
De banden voor de Eco-marathon worden speci-
aal gemaakt en zijn dus nogal duur, denk aan 
€ 450,- per stuk. We verkopen ze tegen geredu-
ceerde prijs aan Shell, die bevoorraadt de teams,
en zij betalen uiteindelijk minder dan de helft van
de kostprijs.”

Vooraan de hele dunne,
handgemaakte Eco-mara-
thonbanden, naast een 
selectie productiebanden
voor motor en auto van
Michelin.
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