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ROC-studenten maken kennis met de autosport 

Autotechniek moet sexyer en stoerder
Hoe voorkom je de terugloop in aanmeldingen voor technische opleidingen? “Maak 

autotechniek sexyer”, zegt Sam Schillemans, docent van het Automotive College te 

Nieuwegein. “Daarom hebben we samen met Innovam een raceteam van studenten opgericht.” 

Hoe verliep het eerste seizoen van dit studententeam?

Het Innovatief Duurzaam Raceteam, kortweg IDRT, is een samenwerkingsverband tussen Innovam en het Automotive College. Doel: aandacht genereren voor autotechniek.
   
 Het is zondagochtend en er hangen dreigende 
wolken boven Circuit Park Zandvoort. Niet be-
paald een sexy weertype, maar vandaag is de Sa-
ker Sportscar Challenge op het bekendste circuit 
van Nederland. Deze raceklasse is onderdeel van 
de stichting DNRT (Dutch National Racing Team) 
en in deze zevende en laatste race wordt duidelijk 
wie zich Nederlands kampioen in de Saker Sports-
car Challenge mag noemen. Het deelnemersveld 
bestaat uit zeventien teams. Team IDRT valt extra 
op: het team van Automotive College Nieuwegein 
bestaat namelijk volledig uit studenten. 
   
 Oorsprong IDRT 
 Het Automotive College is onderdeel van ROC 
Midden Nederland. Docent Sam Schillemans 
is nauw betrokken bij team IDRT. Schillemans: 
"De terugloop van het aantal studenten die 
kiezen voor een technische opleiding raakt ook 

onze opleiding Autotechniek. Om de opleiding 
aantrekkelijker te maken en meer bekendheid te 
geven aan het vak autotechniek is anderhalf jaar 
geleden het idee ontstaan om een raceteam op 
te richten. Autosport heeft iets stoers en sexy's in 
zich en dat spreekt jongeren aan. Na een eerste 
opzet konden studenten zich aanmelden voor het 
raceteam en schaften we een oude BMW E36 aan. 
De studenten gingen aan de slag om de BMW 
circuitwaardig te maken.”
“Al snel werd duidelijk dat het ons niet ging 
lukken om een raceteam volledig fi nancieel te 
dragen. We gingen op zoek naar een oplossing en 
raakten met Innovam in gesprek. Innovam liep al 
langer met het idee om een raceteam te starten 
en heeft ons gevraagd daarin te participeren. Wij 
zijn daar in meegegaan en het Innovatief Duur-
zaam Raceteam, kortweg IDRT, werd geboren. 
Twee onderdelen staan daarin centraal: duur-

zaamheid en studenten." 
 
Keuze voor Saker 
 De fi nanciën voor het raceteam waren rond, 
hoe ging het verder? Schillemans: "We hadden 
natuurlijk al een BMW E36 aangeschaft. Tijdens 
een gesprek met Innovam was ook Bas Koeten 
Racing aanwezig. Dat team liet ons kennismaken 
met Saker Sportscars. Saker is een Nederlands 
sportautomerk en bouwt uitsluitend auto's voor 
het circuit. De kosten voor deelname aan de Saker 
Sportscar Challenge vallen relatief mee. Een ander 
voordeel van deze raceklasse is dat er minder 
regels zijn. Ook zijn alle auto's technisch gelijk. 
Met het oog op duurzaam racen wilden we op 
bio-ethanol gaan rijden. Hoewel het reglement dit 
niet toestaat is na overleg met de andere teams 
toestemming gegeven om bio-ethanol te gebrui-
ken als brandstof". 
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  Schillemans: "In de zomer van 2011 zijn we 
gestart met een kale body op basis van een oud 
type Saker Sportscar. De studenten hebben de 
Saker compleet omgebouwd naar het nieuwe 
type en de auto raceklaar gemaakt. Met mede-
werking van partners als Bas Koeten Racing was 
de auto op tijd gereed voor de eerste race van 
het seizoen. Die vond plaats in april dit jaar en 
verliep helaas niet vlekkeloos. De versnellings-
bak ging defect en dat legde een fl inke uitdaging 

De Saker Sportscar is een racer pur sang met een stalen spaceframe en glasvezel opbouw. 
Technische hulpmiddelen als stuur- of rembekrachtiging ontbreken.

Tijdens de training ontstaat een probleem met de wielophanging. Aan het team de taak om het 
probleem zo snel mogelijk te vinden en op te lossen.
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bij het team neer. De versnellingsbak moest snel 
worden gewisseld om zo min mogelijk tijd te 
verliezen. Al snel werd duidelijk dat onder druk 
presteren toch heel anders is dan de auto in 
enkele maanden in elkaar sleutelen. Het ontbrak 
aan teamwork, maar niet aan de wil om te leren. 
De studenten stelden een duidelijke taakverde-
ling en bijbehorende verantwoordelijkheid per 
taak op. Hiermee verbeterde het teamwork sterk 
en het resultaat zagen we verder in het seizoen. 
Het team is nu zo professioneel dat het de ver-

snellingsbak binnen veertig minuten vervangt. 
Een geweldige vooruitgang." 

 Leerzame ervaring 
 Elke Saker Sportscar Challenge bestaat uit een 
training en kwalifi catie. Vervolgens zijn er twee 
korte races van twaalf ronden en een endu-
rancerace van 75 minuten. We nemen een kijkje in 
de pitbox van het IDRT-team en zien hoe de Saker 
wordt klaargemaakt voor de training. Modjteba 
Hossaini is sinds de oprichting lid van het IDRT-

Racende ROC's
Naast team IDRT presenteren ook twee andere 
ROC's hun race-activiteiten tijdens de Saker 
Sportscar Challenge. Het Radius Racing Team is 
een initiatief van de opleiding Motorvoertuigen-
techniek van het Radius College in Breda. Het 
team heeft grote plannen met een elektrische 
superkart. Het TT Racing Team van het Markie-
zaat College uit Bergen op Zoom neemt met een 
motorfi ets deel aan de Supermono-klasse. Wat is 
de achtergrond van deze teams?

 Elektrische superkart 
In de middagpauze van de Saker Sportscar Chal-
lenge presenteert het Radius Racing Team een 
elektrische superkart. Barry Janssen, docent Motor-
voertuigentechniek op het Radius College, is nauw 
betrokken bij het team en geeft tekst en uitleg: "We 
nemen met ons Radius Racing Team deel aan de 
First Electro League van de Techno Challenge. Als 
basis dient een superkartchassis waarop een 48 volt 
watergekoelde permanente magneet elektromo-
tor is gemonteerd. Een accupakket aan de andere 
zijde van de kart voorziet de motor van de nodige 
stroom. Verder is een inverter voor de stoel gemon-
teerd, waarin we diverse parameters kunnen instel-
len, van het afgegeven vermogen tot het vermogen 
dat wordt teruggewonnen bij het remmen. Hoewel 
echte superkarts ruim 260 km/u kunnen halen zijn 
de elektrische superkarts begrensd op 80 km/u 

zodat onze studenten veilig zelf kunnen racen.”

 Kennismaken met moderne techniek 
"De kart is opgebouwd uit diverse voor deze doel-
stelling geselecteerde componenten en het is lastig 
deze juist op elkaar af te stemmen. De teamleden 
zijn hoofdzakelijk studenten Motorvoertuigtech-
niek, maar ook studenten van Mechatronica en 
Elektrotechniek helpen mee. Voor de studenten 
is de elektrische superkart bedoeld als positieve eer-
ste kennismaking met elektrisch rijden. Innovatie 
en teamwork bieden samen met competitie en 
snelheid een uitdaging voor onze doelgroep. Het 
Radius College heeft zich tot doel gesteld jonge 
mensen op te leiden tot zelfstandige vakmensen 
die de wereld om zich heen verrassen en verbazen 
met slimme oplossingen. Met dit raceteam willen 
we de jongeren prikkelen en uitdagen. Voor vol-
gend seizoen staat een volledig kampioenschap op 
het programma, zowel op Circuit Park Zandvoort als 
op andere circuits. Het gaat om vijf racedagen. Naar 
verwachting starten we in deze competitie met 
negen karts afkomstig van diverse ROC's."

 Supermono-racer 
Naast het Radius College presenteert ook het Mar-
kiezaat College uit Bergen op Zoom een raceteam. 
Mathijs Oomen van de stichting Techniek Talenten 
is drijfveer achter het TT Racing Team. Oomen: 

"De Supermono is een raceklasse voor eencilinder 
viertaktmotoren tot maximaal 800 cm 3  inhoud. 
Dit is ongeveer de enige regel in de Supermono-
klasse. Dat geeft veel vrijheid in het aanpassen en 
innoveren van de motorfi ets. Al enkele jaren nemen 
teams van de TU Delft en de Hogeschool Arnhem-
Nijmegen deel aan deze raceklasse en het is leuk 
om daar als eerste ROC ook een kans in te krijgen. 
We zijn dit seizoen gestart met een gevarieerd team 
van studenten van het Markiezaat College. Stu-
denten van de opleiding Autotechniek, maar ook 
andere richtingen binnen het Markiezaat college 
helpen mee. Het ontwerpen van een eigen frame 
is bijvoorbeeld een project binnen de opleiding 
Werktuigbouwkunde."
De studenten hebben de motorfi ets samengesteld 
uit diverse onderdelen. Zo was het behoorlijk pas-
sen en meten om het motorblok in het frame te 
krijgen: "Het hoort niet bij elkaar, maar we wilden 
het wel passend en werkend maken. We hebben dit 
seizoen twee races goed kunnen rijden en ondanks 
dat we de zwaarste motor en het minste vermogen 
hebben, zijn we best goed geëindigd in deze wed-
strijden. Volgend jaar willen we een liefst zorgeloos 
seizoen rijden, acht races in totaal. Ons team is 
nog niet compleet en ook de motorfi ets willen we 
verder aanpassen. We hebben dus nog genoeg te 
doen voor de komende maanden en kijken uit naar 
een succesvol tweede seizoen in 2013."
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Het tanken van de auto moet verplicht buiten de pitbox. IDRT kreeg toestemming om op bio-
ethanol te rijden.

Het team werd na de kwalifi catie verrast door een losgelaten sensorring achter de nokkenas. 
Teamwork is dan uiterst belangrijk om de auto op tijd klaar te maken voor de volgende race.

Tweede coureur Melroy voert de druk maximaal op en rijdt tijdens het tweede deel van de endu-
rance race bijna drie seconden sneller dan de rest van het veld, op jacht naar de nummer 1.

Coureur Laurens de Wit: “Het team heeft enorme stappen gezet gedurende dit seizoen en we 
stevenen af op een prachtig resultaat.”
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team. Wat is zijn ervaring? "Het is fantastisch 
om op deze manier kennis te maken met de 
autosport. Zowel technisch als op het gebied van 
samenwerking heb ik veel geleerd. Iedereen had 
nog weinig kennis van een Saker Sportscar, laat 
staan ervaring met de gebruikte racetechniek en 
afstelmogelijkheden. Bas Koeten Racing heeft 
een jarenlange ervaring met Saker Sportscars en 
deelt die kennis graag. Mijn deelname aan het 
IDRT-team geeft me een ervaring die ik nergens 
anders op kan doen gedurende mijn opleiding. Ik 

ben in de zomer van 2013 klaar met de opleiding, 
maar het raceseizoen loopt tot eind oktober. Dat 
seizoen maak ik af en ik ga op zoek naar nieuwe 
leden voor het team. Als ik mijn diploma heb ga 
ik aan het werk bij een garage, maar ik hoop nog 
wel betrokken te blijven bij de racewereld." 
   
 Spannende race 
 Inmiddels zitten de training en de kwalifi catie 
erop, maar niet geheel probleemloos. In beide 
sessies zijn er problemen ontstaan met de op-

hanging en de splitter van de Saker. Het team 
repareert de auto razendsnel en coureur Laurens 
de Wit behaalt ondanks de geringe rijtijd toch een 
vijfde kwalifi catietijd. Maar bij binnenkomst in de 
pits biedt zich direct een volgend probleem aan: 
de auto maakt een vreemd rammelend geluid. 
Het team kijkt de auto minutieus na en al snel is 
de oorzaak gevonden. De sensorring achter de 
nokkenaspoelie is losgeraakt en rammelt. Met 
nog een uur te gaan voor de eerste sprintrace van 
twaalf ronden is het een race tegen de klok om 
het probleem te verhelpen. De pitbox stroomt 
vol met belangstellenden en we zien het team 
georganiseerd diverse onderdelen demonteren 
om bij de nokkenaspoelie te geraken. Helaas kost 
het toch meer tijd om de auto klaar te maken. De 
eerste race moet worden overgeslagen. 

   Op puntenjacht 
 Nadat het IDRT-team de Saker heeft gerepareerd 
en de auto opnieuw minutieus is nagelopen staat 
sprintrace twee op het programma. IDRT moet 
achteraan starten. Dus ligt er een enorme uitda-
ging voor tweede coureur Melroy Heemskerk: zo 
ver mogelijk naar voren rijden om punten te sco-
ren voor het kampioenschap. Dankzij een goede 
start ligt de IDRT Saker al na twee ronden op de ne-
gende positie. De auto functioneert probleemloos 

Samenwerking Automotive College en Innovam
Key Accountmanager bij de Innovam Frank 
Zaal is nauw betrokken bij IDRT. Zaal: "Wij 
zorgen voor de fi nanciën, publiciteit, sponso-
ring en algemene coördinatie. Ook zorgen we 
voor partners voor het team. Zo zijn Bas Koeten 
Racing en Saker Sportscars als samenwerkings-
partner aan ons team verbonden. Daarnaast 
hebben we diverse andere sponsoren die ons 
fi nancieel ondersteunen. Bas Koeten Racing is 
al jaren actief in de racerij en heeft meerdere 
Sakers binnen zijn gelederen. Bas ondersteunt 
de studenten met zijn technische kennis en is 

vaak aanwezig op de sleutelavonden. Hij geeft 
de studenten niet alleen de input die ze nodig 
hebben maar ook een enorme motivatieboost."
Zaal legt nog een keer uit wat waarom Innovam 
het team steunt: "Dankzij IDRT zien studenten 
dat autotechniek meer is dan zwarte handen 
en lastige storingen. Vanzelfsprekend willen we 
ook onze naamsbekendheid vergroten onder 
de toekomstige autotechnici. In de toekomst 
komt elke autotechnicus met ons in aanraking 
en wanneer hij of zij Innovam al kent is de 
drempel om samen te werken kleiner."
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Een beter debuutjaar is nauwelijks denkbaar. Team IDRT wordt tweede in het algemeen klas-
sement. Het feest is daarmee compleet.

Het Radius Racing Team neemt deel aan de First Electro League van de Techno Challenge. 
Een competitie met elektrisch aangedreven superkarts.

 Laurens begint en stuurt de Saker in de eerste 35 
minuten naar een vierde positie. Bij de verplichte 
rijderswissel neemt Melroy het stuur over. Zijn ron-
detijd is bijna drie seconden sneller dan die van zijn 
voorliggers. De spanning in de pitbox is te snijden 
waarbij we de rondetijden en onboard-camerabeel-
den nauwlettend volgen. Melroy haalt een voor een 

de voorliggers in en voert de druk op de koppositie 
maximaal op. Uiteindelijk bezwijkt de leider in de 
wedstrijd onder de druk. De koppositie wordt onder 
veel gejuich in de pitbox ontvangen, maar al snel 
verstomt het gejuich. De organisatie besluit de wed-
strijd vroegtijdig te beëindigen omdat het te donker 
wordt. Helaas telt in dit geval de positie van de 
voorgaande volledige ronde. Team IDRT eindigt als 
tweede in de laatste race.   Een tegenvaller, maar de 
vreugde is er niet minder om. Nadat de complete 
puntenverdeling door de organisatie is uitge-
werkt, heeft team IDRT een fantastische tweede 
plaats in het algemeen klassement gehaald. Frank 
Zaal van Innovam: "Dit is een geweldig en onver-
wacht resultaat in het debuutjaar van team IDRT. 
Een prestatie van formaat van het hele team waar 
we erg trots op zijn." 
   Hoe zit het met de doelstelling van het Automo-
tive College? Schillemans: "Natuurlijk begin je 
niet aan een racecompetitie zonder een sportieve 
doelstelling voor ogen te hebben. Een paar keer 
een podiumplaats halen leek ons een haalbaar 
doel. Dat hebben we ruimschoots overtroff en. Een 
tweede plaats in ons debuutjaar! Mooier kan niet. 
Ons andere doel is meer bekendheid genere-
ren voor onze opleiding en ook daar zijn we in 
geslaagd. Het Automotive College heeft meer be-
kendheid gekregen en we denken dat studenten 
op een leuke manier in aanraking met autotech-
niek komen en bovendien worden getriggerd 
om na te denken over duurzaam transport in de 
toekomst." 
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Samenwerkingspartners

 WWW.AMT.NL

In ons maanddossier www.amt.nl/november2012 vindt u 
meer informatie over de raceteams. Ook onze reportage 
in 2004 bij Saker Sportscars te Etten-Leur kunt u hier 
teruglezen.

 WWW.AMT.NL

Meer weten over IDRT en 
de andere teams?

Saker Sportscars komt uit Etten-Leur. De kleine 
autofabrikant bouwt uitsluitend auto’s voor de 
racerij. De Saker Sportscar wordt aangedreven 
door een 2.0 Subaru turbomotor die 202 kW 
en 350 Nm levert. Het chassis bestaat uit een 
stalen spaceframe en de body is gemaakt van 
glasvezel. Met een gewicht van slechts 785 kg 
is deze sportauto in staat in 3,4 seconden van 
0 naar 100 te sprinten. De auto bevat geen 
technische hulpmiddelen als stuurbekrachti-
ging of rembekrachtiging; het is racen in de 
meest pure vorm.

 Rijden op bio-ethanol 
Omdat IDRT op bio-ethanol (E85) wilde gaan 
rijden, waren er meer aanpassingen nodig. Jelle 
Koeten van Bas Koeten Racing licht toe: “De stu-
denten hebben samen met ons de motor om-
gebouwd. Er zijn diverse aanpassingen gedaan. 
Zo is er een grotere brandstoftank gemonteerd 

en de brandstofl eidingen en injectoren zijn 
aangepast. Belangrijkste element is de tuning 
van de ECU. Om de competitie eerlijk te houden, 
levert deze motor evenveel vermogen en koppel 
als een standaard Saker Sportscar in de Saker 
Sportscar Challenge. De motor is gekoppeld 
aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak 
die vanwege de bepalingen in het technisch 
reglement nagenoeg standaard is.”
Bas Koeten Racing heeft reeds acht jaar ervaring 
met het runnen van Saker Sportscars. Hij 
begeleidt de studenten op het technische vlak, 
zowel tijdens de preparatie van de auto als 
tijdens evenementen. “De studenten krijgen veel 
verantwoordelijkheid en dat stimuleert hun be-
trokkenheid en leercurve enorm. Daarnaast zijn 
de studenten leergierig en fanatiek en leren we 
ze om systematisch te werken. Technisch inzicht, 
maar ook verslaglegging en tactisch inzicht, zijn 
in het afgelopen jaar sterk verbeterd.”

en ronde na ronde pakt Melroy posities. Uiteindelijk 
komt hij als zesde over de fi nish. Het kampioen-
schap was al niet meer haalbaar maar een tweede 
plaats algemeen zit er nog wel in. De concurrent 
heeft namelijk ook pech gehad in de afgelopen 
race. De 75 minuten durende endurancerace die nu 
volgt, wordt dus heel spannend. 

Het TT Racing Team 
van het Markiezaat 
College doet als 
eerste MBO-
opleiding mee in de 
Supermono-klasse.
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