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Siemens start Electric Sports Car Build-Off

Automotive studenten gaan voor innovatie
‘Gezocht! Inspirerende, ondernemende, creatieve en enthousiaste teamleden voor de build-off  

van de ultieme duurzame sportauto.’ Met die slogan ging Siemens in het voorjaar van 2012 op 

zoek naar teams die in negen maanden tijd een elektrische sportauto gaan bouwen. Fontys Au-

tomotive is een van die teams. Wat komt er kijken bij de Electric Sports Car Build-Off  (ESCBO)?

 Siemens wil groeien in de automotive markt en 
heeft daarom een competitie opgezet. Het doel 
van de competitie is een elektrische sportwa-
gen bouwen met een budget van 20.000 euro 
exclusief btw. De basis van de sportwagen is een 
Burton. Een Burton maakt gebruik van het onder-
stel van de Citroën 2CV. 
 Vier hogescholen en drie bedrijven nemen deel 
aan de competitie. Behalve Fontys zijn dat de 
automotive opleidingen van de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen en de Hogeschool 
Rotterdam. De opleiding elektrotechniek van de 
Haagse Hogeschool Delft is het laatste studen-
tenteam. De drie bedrijven die aan de competitie 

meedoen zijn Actemium, Croon Elektrotechniek 
en WP Haton.   De jury van ESCBO bestaat uit zeven 
leden die werkzaam zijn bij RDW, TU/e, Superbus, 
TNO, ANWB, Burton Car Company en Siemens 
Nederland. Zij beoordelen de teams op de hoofd-
gebieden techniek, samenwerking, total cost of 
ownership en een RDW keuring. In totaal zijn er 
150 punten te verdienen. Vijftig daarvan worden 
uitgereikt voor de techniek. Hierbij kijkt de jury 
naar innovatie, veiligheid, prestaties en comfort. 
Voor samenwerking zijn eveneens vijftig punten 
te verdienen. Deze behalen de teams door goede 
externe communicatie en ‘knowledge sharing’. 
Bij dat laatste kijkt de jury naar de manier waarop 

een team zijn kennis deelt met de overige teams. 
Een lage kostprijs, een gunstig verbruik en weinig 
onderhoud leveren tien punten op voor total cost 
of ownership. Als de auto de RDW keuring door-
staat, krijgt een team ook tien punten. De overige 
dertig punten kunnen de teams onderling aan 
elkaar toekennen en kan de jury als bonuspunten 
geven. Het draait dus niet alleen om de techniek. 
Het team bestaat daarom ook uit een gemengde 
groep, elk teamlid heeft zijn eigen specialiteit. 
   
 Even voorstellen 
 Het team van Fontys Automotive bestaat uit 
negen derde- en vierdejaarsstudenten, die als 

Vier studententeams en drie bedrijven doen mee aan de Electric 
Sports Car Build-Off , een project van Siemens waarbij de teams 
een elektrische Burton ontwikkelen.
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Na een maand onderzoek hebben de studenten alle plannen in een 3D-model uitgewerkt. Het model is nu in Siemens NX beschikbaar.

stageopdracht aan het project deelnemen. Het 
team wordt ondersteund door twee docenten, 
Marcel Raijmakers en Stefan van den Biggelaar. 
Het project eist een taakverdeling in het team. 
Nevzat Arkun is projectleider en Judith Vliegen is 
verantwoordelijk voor de communicatie. Voor het 
bouwen van de sportwagen zijn er drie hoofd-
onderwerpen bij de ontwikkeling: aandrijving, 
ophanging en accupakket. De studenten kenden 
elkaar voor het project nog niet en begonnen be-
gin september met een kennismaking. De eerste 
maand richtten ze zich op onderzoeken. Ze pro-
beerden antwoorden te verzamelen op de vragen: 
'Welke motoren, controllers en wielophangingen 
zijn er? Wat zien wij als eindresultaat en hoe be-
reiken we dat?' Na een maand voorbereiding ging 
het team aan de slag met het uitwerken van de 
ideeën en tekende elk teamlid zijn onderdelen in 
het CAD-programma Solidworks. “Op die manier is 
het voor iedereen duidelijk wat het eindresultaat 
gaat worden en weet je waar je naartoe moet 
werken. Natuurlijk zijn er dingen die veranderen, 
maar het begin is er en zo voorkom je miscom-
municatie”, zegt Arkun. “Niek Vorstermans sloot 
pas later bij het team aan. Hij zou een auto gaan 
modelleren in Siemens NX en uiteindelijk leek het 
ons een goed idee om hem bij ESCBO te betrek-

ken. Hij heeft onze Solidworks-ontwerpen omge-
zet en nu hebben we een complete 3D-tekening 
waar alle onderdelen in staan.” 
   
 Ombouw naar achterwielaandrijving 
 Het team heeft een body en een donorauto bij 
Burton aangeschaft. Het originele chassis bleek 
niet meer al te best te zijn. Er waren drie opties 
mogelijk: een nieuw origineel chassis, een imitatie 
of een verzinkt chassis. Gekozen is voor een 
origineel chassis. “Bij een origineel chassis weet je 
zeker dat alle maten kloppen. Een verzinkt frame 
is qua duurzaamheid natuurlijk beter, maar omdat 
wij nog aanpassingen gaan doen, heeft dat niet 
zoveel nut. Daarnaast komen er dan ook giftige 
stoff en vrij bij het lassen”, zegt student Wouter 
Dijstelbloem. Een 2CV is een voorwielaangedreven 
auto. De studenten willen een achterwielaandrij-
ver bouwen. “Als het een voorwielaangedreven 
voertuig blijft, hoef je alleen maar de verbran-
dingsmotor te vervangen door een elektromo-
tor. De versnellingsbak kun je blokkeren in een 
versnelling. Het nadeel is dat je de versnellingsbak 
dan wel laat zitten, maar deze niet gebruikt. Dat 
is dus overbodig gewicht. Een achterwielaange-
dreven voertuig is bovendien sportiever en de 
ombouw is een uitdaging voor ons. Om te begin-

nen zijn we op zoek gegaan naar verschillende 
wielophangingen van lichte achterwielaangedre-
ven voertuigen. Met behulp van een keuzematrix 
kwamen we uiteindelijk bij de wielophanging van 
een Subaru Justy uit. Die heeft een iets grotere 
spoorbreedte, maar de body is breed genoeg. 
Nadat we de onderdelen op de sloop opgehaald 
hadden, hebben we alles opgemeten en in ons 
computermodel verwerkt. Daarna konden we dus 
ook de krachten in het chassis bepalen. Het aan-
geschafte chassis moesten we ook nog bewerken. 
We hebben er een stuk uit moeten slijpen, daarbij 
hebben we een profi el moeten verplaatsen. Het 
slijpen in het nieuwe chassis is best spannend, je 
moet het in één keer goed doen. Gelukkig hadden 
we de donorauto, waar we op geoefend hebben”, 
zegt Dijstelbloem. De voorwielophanging gaat het 
team ook onder handen nemen, waarschijnlijk valt 
de keuze op een voorwielophanging van een MG. 
   
 Andere aandrijving dan anderen 
 De keuze van de aandrijving heeft invloed op de 
prestaties. Niet alleen de actieradius, maar ook de 
wegligging wordt beïnvloed door het voertuig-
gewicht. Bij de keuze voor een motor en batterij 
was het gewicht dan ook een belangrijke factor. 
Student Erik Panhuijzen: “Volgens mij hebben alle 
andere teams een motor van Siemens gekozen. 
Wij zijn op internet gaan zoeken en zagen dat 
Siemens-motoren vooral in de industrie gebruikt 
worden. Het zijn gelijkspanningsmotoren die 
op hoge voltages werken. Ook bij deze keuze 
hebben we een keuzematrix gebruikt. Uiteindelijk 
kwamen we bij een wisselspanningsmotor uit 
die op 96 volt werkt. De motor heeft een groot 
toerenbereik en haalt maximaal 8.000 t/min. Het 
nominale vermogen is 35 kW. De motoren van 
Siemens werken op 300 of 600 volt. Siemens heeft 
ons het voorstel gedaan om één van hun motoren 
te gebruiken in combinatie met converters. Maar 
die maken het voertuig weer zwaarder en je hebt 
ongeveer twintig procent energieverlies. Daarom 
hebben we voor een andere motor gekozen”. De 
motor is watergekoeld. Het accupakket wordt niet 

 TEKST: PAUL JANSSEN / BEELD: ESCBO, FONTYS, AMT 

Het team bestaat uit negen studenten en twee docenten. De studenten werken fulltime aan het 
project en hopen eind januari klaar te zijn.

Na de kickoff  heeft het team een donorauto en de body van Burton aangeschaft. Uiteindelijk zijn 
er maar weinig onderdelen van de donorauto die het team gebruikt.
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Het team past het chassis aan, zodat de achterwielophanging van een Subaru Justy er op past. De studenten hebben een eigen werkplek bij Fontys Automotive. Alle beslissingen nemen ze zelf. 
De twee docenten hebben een ondersteunende functie.

Wouter Dijstelbloem (rechts) en Roel Geurts tonen de aanpassingen aan het frame: “Het originele 
frame moest aangepast worden. Dat is best spannend, want je moet het meteen goed doen. 
Gelukkig hebben we op de donorauto kunnen oefenen”.

gekoeld. “In de winter zou je de accu’s eigenlijk 
moeten verwarmen. Maar dat gaan wij niet doen. 
De auto krijgt geen dak, dus in de winter rijden 
doe je toch niet”, zegt Arkun. 
   
 Accucellen strak in de bak 
 Student Leon van de Heijden is verantwoordelijk 
voor het accupakket. “Het doel is om een actie-
radius van minimaal 200 km te halen. Daarvoor 
gebruiken we een batterij van 200 Ah. Die bestaat 
uit 32 cellen van elk 3,4 volt. 26 van die cellen han-
gen we onder het chassis. De overige zes plaatsen 
we in het voertuig. De 26 cellen onder het voertuig 
zorgen voor een laag zwaartepunt. In totaal weegt 
de batterij 185 kg en dat gewicht wil je zo laag mo-
gelijk plaatsen. Opvallend is dat de cellen extreem 
uitzetten. De breedte is normaal 7 cm, maar als je 
ze de ruimte geeft kunnen ze wel 1,5 cm uitzetten. 
Dat is erg slecht voor de cellen. We hebben daarom 
een accubak laten maken. De cellen zitten er strak 
in en kunnen niet uitzetten. Het zou ook zonde zijn 
om een batterij ter waarde van ruim 8.000 euro 
om zeep te helpen. We hadden een goedkopere 
batterij aan kunnen schaff en, maar die zijn vaak 30 
tot 40 kg zwaarder.”  Van de Heijden vervolgt zijn 
verhaal: “De accubak krijgt nog een tweede functie 
als treeplank voor het voertuig. Via een Battery Ma-
nagement Systeem kunnen we het op- en ontladen 
van de cellen regelen. Tijdens het gebruik willen we 
de cellen tot 90 procent ontladen. Meer is mogelijk, 

maar dat heeft een negatieve invloed op de levens-
duur van de cellen. In onze opleiding hebben we 
meet- en regeltechniek gehad. Daarmee hebben 
we voldoende kennis om het BMS te program-
meren. De auto is gewoon thuis via 220 volt op te 
laden. Je kunt wel speciale laders en aansluitingen 
gaan maken, maar wij willen een realistische auto 
bouwen, geen concept. En een laadtijd van acht 
uur is geen probleem voor een auto die alleen op 
zondag bij mooi weer gebruikt wordt.” 
   
 Het vervolg 
 Op de accubak na hebben de studenten alles zelf 
ontwikkeld. “De accubak hadden we ook zelf kun-
nen maken, als we de juiste apparatuur tot onze 
beschikking hadden. Gelukkig kunnen we voor 
de rest wel alles zelf doen”, zegt Arkun. In de werk-
plaats van Fontys staat een aantal draai- en frees-
banken. Ook het lassen doen de studenten zelf. “In 
het eerste jaar van de opleiding maakt iedereen 
kennis met de productietechnieken. Veel havo-
studenten hebben nauwelijks praktijkervaring. We 
vinden het belangrijk dat iedereen weet waarover 
hij praat. En dat leer je het best door het zelf te 
ervaren. Eerstejaarsstudenten maken bijvoorbeeld 
ook kennis met de vermogenstestbank en het stel-
len van diagnose. Bovendien moeten ze zelf een 
elektromotortje maken. En al die kennis kunnen de 
studenten nu weer toepassen”, zegt docent Stefan 
van den Biggelaar. 

 Maar als gezegd is niet alleen kennis van tech-
niek noodzakelijk in het ESCBO-project. De jury 
beoordeelt het team ook op externe communicatie 
en ‘knowledge sharing’. Judith Vliegen is daarvoor 
verantwoordelijk: “Vanaf het begin maken we 
overal foto’s van voor onze Facebookpagina. Daar 
plaatsen wij de laatste updates. In het begin waren 
we wat terughoudend, want je bent benieuwd wat 
de andere teams doen. Maar ondertussen heeft ie-
dereen zijn keuzes gemaakt, dus nu kun je ook best 
motorspecifi caties online plaatsen. We gebruiken 
het nu om iedereen op de hoogte te houden van 
de voortgang. En je kunt natuurlijk andere teams 
laten zien hoe ver wij al zijn. Op dit moment ben 
ik bezig met een website voor het team. Verder 
organiseren we in december hier op school een 
bijeenkomst voor alle teams. Gedurende deze 
dag kunnen de teams ervaringen uitwisselen. Het 
is dan leuk om andere teams uit te dagen door 
kritische vragen te stellen of om te achterhalen hoe 
zij bepaalde problemen aanpakken”. 

 Eind januari eindigt de stage voor de negen 
studenten. Nevzat Arkun: “We gaan ons best doen 
om de auto rond die tijd af te hebben. Wij zijn 
hieraan begonnen en maken het ook af”. AMT 
volgt het project de komende maanden en houdt 
u op de hoogte. 
   

 WWW.AMT.NL

Studenten aan het werk
Studenten kijken met een frisse blik naar problemen, waardoor 
er nieuwe innovaties ontstaan. Volg de studenten van Fontys 
via hun Facebookpagina. In het voorjaar volgde AMT de 
studenten van HAN Automotive in hun voorbereiding naar de 
HAN Eco Marathon. Kijk voor meer informatie en een link naar 
de deelnemende teams op www.AMT.nl/december2012, of scan de QR-code met uw 
smartphone.

 WWW.AMT.NL
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