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Tweede Shell Eco-marathon Rotterdam

Realistische records
Voor de tweede keer was een Rotterdams stratencircuit rond 

het Ahoy complex het decor van de Shell Eco-marathon zuinig-

heidswedstrijd. Is het al lastiger dan op een mooi strak race-

circuit records rijden, deze keer werkte het weer ook nog tegen. 

Maar veel deelnemers leken beter voorbereid dan vorig jaar,  

en toen het weer verbeterde ging het met de prestaties net zo.

De eerste drie dagen van het vijfdaags evene-
ment werden gekenmerkt door kou en regen. 
Ofwel, van oefenrondes rijden kwam weinig 
terecht, het moest zaterdag en zondag tijdens 
de echte wedstrijden in één keer goed gebeu-
ren. De eerste wedstrijdrondes op vrijdag, voor 
prototypes, konden niet doorgaan wegens flinke 
regenval.
Dan mogen prototypes helemaal de baan niet 
op, ze hebben geen ruitenwisser zoals Urban 

Concept deelnemers en rijden op dunne profiel-
loze bandjes. Te gevaarlijk, terwijl zelfs veel 
Urban Concepts de eerste dagen binnen bleven 
tijdens de regen – behalve de Arval Inspire II van 
het HAN Hydromotive team. Ook de TU Eind-
hoven liet zich niet kisten met hun elektrische 
Urban Concept, ze waren op vrijdagmorgen het 
enige Nederlandse team dat in de oefenrondes 
al een geldig resultaat had.
Maar op vrijdag sneuvelde toch ook het eerste 

record. Het Duitse team Schluckspecht bereikte 
met zijn Urban Cruiser op diesel 287,8 km/l, net 
ietsje (+1,8 km) beter dan het staande absolute 
record. Uit 2008, toen nog gereden op een race-
circuit! Op zondag verbeterden ze dat nog eens 
tot 315,4 km/l.

Gepoetst en gestreken
Uiteindelijk haalden de Nederlandse teams twee 
eerste plaatsen. In de categorie prototypes op 
waterstof (elektrisch rijdend via een brandstof-
cel) zegevierde team H2A van de Hogeschool 
Amsterdam. Bij de Urban Cruisers op synthe-
tische GTL diesel pakte het Roses 4 Eco team 
van het Gertrudis College de titel, en kwam met 
314,6 km/l zelfs aardig in de buurt van het abso-
lute record (348 km/l, gereden in 2011).
Deze keer liet de EcoRunner van de TU Delft het 
niet afweten, maar moest wel genoegen nemen 
met de tweede plaats achter H2A, dus in de 
prototype/waterstof klasse. Met klein verschil, 
ze noteerden 327,2 km/kWh tegen 342,2 voor 
team H2A. Zo ging het in veel klassen op het 
scherp van de snede tussen de beste teams, net 
de uitdaging die een zuinigheidswedstrijd moet 
hebben. Vooral omdat er eigenlijk teveel klassen 
zijn, twee voertuigtypes maal zes soorten ener-
giedrager. Dus twaalf winnaars, met resultaten 
die niet direct vergeleken mogen worden, zullen 
we verderop zien.
Wat opviel was hoeveel voertuigen er gelikt bij 

Drie dagen regen, de vierde dag 
nog zwaar bewolkt, geen ideale 
omstandigheden. Maar de Arval 
Inspire II (nr. 616) kon ertegen.
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stonden, serieus gestroomlijnd, mooi gelakt en 
glad gepoetst. Daarin was de Arval Inspire II van 
de HAN dus niet de enige die aanzienlijk beter 
afgewerkt aan de start kwam dan vorig jaar. 
Al gaat nog bijna niemand zo ver als de Franse 
favorieten met hun Microjoule prototype, dat 
steeds onder een op maat gemaakte hoes blijft 
tot het de baan op gaat. Als in de Formule 1, om 
met een brandschoon en superglad lakoppervlak 
het allerlaatste restje vermijdbare luchtweer-
stand weg te nemen.

Eén op elfduizend!
Volgens de organisatie bezochten ditmaal 
vijftigduizend mensen het evenement. Dat is dan 
inclusief het instructieve Shell Future Lab met 
vooral voor schooljeugd veel op een leuke ma-
nier gebrachte informatie over energiebronnen. 
Dat zou dan, ondanks het aanvankelijk slechte 
weer, nog een iets hoger bezoekersaantal zijn 

dan vorig jaar. Natuurlijk trekken de buitenissige 
voertuigen op de baan en in de vrij toegankelijke 
pitboxen ook de nodige belangstelling, maar het 
volgen van de ‘races’ blijft wel erg lastig door de 
vele klassen, zonder een ‘algemene winnaar’.
Hoewel alle resultaten snel voor ieder zichtbaar 
worden zullen velen al afhaken doordat het 
ene resultaat in kilometers per liter gaat, en het 
andere in kilometers per kilowattuur. Afhankelijk 
of gereden wordt met verbrandings- dan wel 
elektromotor. Er is wel een omrekeningsfactor, 
8,9 kWh voor de verbrandingswaarde van een 
liter benzine. Resultaten voor verbrandingsmoto-
ren, of ze nu rijden op diesel, ethanol of benzine, 
worden omgerekend naar verbruik op benzine. 
Zo kun je ook een score in km/kWh omrekenen, 
gewoon vermenigvuldigen met 8,9, dan heb je 
het resultaat in km/l benzine. Maar die omreke-
ning doet Shell niet tijdens de marathon.
Uit de scores blijkt ook wel dat de ene klasse 

vergelijken met de andere echt een verhaal van 
appels en peren is. Neem de eeuwige favorieten, 
de technische hogeschool Polytech uit Nantes 
en hun partner het lyceum La Joliverie. Ook dit 
jaar weer niet te verslaan in hun klassen met het 
Microjoule prototype op benzine en de nieuwe 
CityJoule Urban Concept op waterstof. Met de 
Microjoule werd 2980,3 km/l gehaald, voor de 
CityJoule kwam op de laatste dag 145,7 km/kWh 
op de borden. Dat laatste is een absoluut record, 
omgerekend 1296 km/l. Terwijl de Microjoule 
nog ver af bleef van zijn beste teamprestatie ooit, 
3771 km/l vier jaar geleden. En dan deze nog: 
het beste prototype dat op accu’s en zonnecellen 
reed haalde een ongelooflijke 1224,1 km/kWh. 
Ook weer een absoluut record, voor het Franse 
Lycée Pasquet. De zuinigste van allemaal, als je 
het omrekent. Maar da’s niet zo raar, want een 
accugevoede elektromotor draait natuurlijk wel 
met ruim 90 procent rendement, mag je aanne-
men. Waar de Microjoule op een 30 cm3 benzine-
motor van 800 watt misschien tot eenderde van 
dat rendement komt. Dus wat zegt het, dat die 
‘maar’ een kleine 3.000 km op een liter aflegt, en 
het accuprototype van Lycée Pasquet omgere-
kend... nagenoeg 11.000 km op een liter!

Improviseren
Ook tegenwerkend weer en gewone straten in 
plaats van een geprepareerde baan beletten de 
Eco-marathon strijders dus niet om nieuwe zui-
nigheidsrecords te vestigen. Maar hoe realistisch 
zijn die prestaties, wat kun je ermee in de prak-
tijk? Jaren geleden reden voor Shell om de Urban 
Concept klasse in te voeren, van voertuigen op 
vier wielen die wat meer op een echte auto lijken, 
en in hun wedstrijd (tien ronden) tegenwoordig 
elke ronde een stop moeten maken om een 
beetje normaal verkeer te simuleren.
Twee Nederlandse teams willen de volgende stap 

Nederlandse klassewinnaar, het H2A prototype, onder het oog van het belangstellend publiek. Het TUe Ecomotive team moest heel snel met aluminium en 
kunststof platen het veel te laat aangeleverde frame dicht-
bouwen. Zonder stroomlijn haalden ze toch nog een resultaat 
van 55 km/kWh.

Prachtig eigenbouw viertaktmotortje, als bewijs dat in de Eco-marathon op hoog niveau wordt gewerkt.
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Werkelijk een plaatje, de perfect afgewerkte CityJoule met brandstofcel die met omgerekend 1296 km/l in zijn klasse won.

maken met hun Urban Concept, een goedkeuring 
om op de openbare weg te rijden. Reden waarom 
de Arval Inspire II van de Hogeschool Arnhem 
Nijmegen heel veel beter en mooier ontwikkeld 
is dan de Inspire I van vorig jaar. Nog niet tot 
in detail klaar voor een kentekenkeuring, maar 
volgend jaar wil het HAN team toch echt een 
brommobiel kenteken hebben op dit voertuig.
Dat betekent dan wel dat een eerste plaats in de 
Eco-marathon niet meer realistisch is. De Arval 
Inspire II met twee zitplaatsen rug-aan-rug is 
met 198 kg niet zwaarder geworden dan zijn 
voorganger, maar wel groter en hoger met het 
oog op een kentekenkeuring. “Anders komt de 
verlichting niet op de wettelijk vereiste minimum 
hoogte”, horen we, “en om de breedte binnen de 
regels te houden kunnen we niet de gestuurde 
voorwielen afdekken, wat voor de stroomlijn wel 
zou moeten in de wedstrijd.”
Een beetje improviseren dus. Het doel was hier 
toch wel een plaats bij de eerste vijf, en eenzelfde 
verbruik van 600 km/l als de Inspire I kon halen. 
Dat is niet helemaal gelukt, toch is het team 
tevreden. De vijfde plaats werd behaald, nota-
bene tegenover ijzersterke concurrentie als de 
al genoemde CityJoule. Met een score van 50,2 
km/kWh, ofwel 447 km/l, dus niet helemaal de 
nagestreefde 600 km/l.
Nog veel meer improviseren was het voor de 
TU Eindhoven, ook met een Urban Concept 
waarvoor een kenteken verworven zou moeten 
worden. “Dat wordt een meerjarenplan”, moeten 
ze tijdens de Eco-marathon toegeven. “Pas drie 
weken geleden kregen we het frame geleverd. 
Daar hebben we heel snel een auto van moeten 
bouwen, hij is nog veel te zwaar.” Gelukkig, zegt 
het TUe team, was gekozen voor accu’s als ener-
giebron. “Dan is de veiligheidskeuring hier niet 
zo’n probleem, bij een brandstofcel zijn ze veel 
strenger op het waterstofsysteem.”
Overigens zijn deze Nederlandse teams niet de 
eersten die van een Urban Concept echt een 
goedgekeurd wegvoertuig maken. In 2009 kreeg 
de Zweedse universtiteit van Lulea dat voor 
elkaar, in 2012 lukte het de Hogeschool van Trier, 
beide ook dit jaar weer vertegenwoordigd in de 
Eco-marathon.

Rijdersassistenten
De opgave in de wedstrijd is om zo zuinig mo-
gelijk tien ronden (16,3 km) te rijden binnen een 
bepaalde tijd, dus met een bepaalde gemiddelde 
snelheid (25 km/h). Viermaal mag een officiële 
poging gewaagd worden. Een deel van de 183 
teams die door de technische keuring kwamen 
haalt geen geldig resultaat door tijdsoverschrij-
ding, net te langzaam rijden. Want net te snel is 
natuurlijk zonde, dat kost extra energie en de 
concurrentie is messcherp.
Daarom wordt cruise control toegepast, al leert 
navraag bij enkele teams ons dat ze niet met tests 
bewezen hebben dat cruise control een betere 
snelheidsregeling geeft dan een coureur die echt 

zijn best doet. Daarbij horen we in het Ecomotive 
team uit Eindhoven dat alleen rechtuit de cruise 
control aangaat, “in de haakse bochten moet 
je wel snelheid minderen, en je hebt natuurlijk 
nog de verplichte stop in elke ronde”. Langs het 
circuit hoor je snel dat een start/stopsysteem wel 
ongeveer de standaard is, zoveel mogelijk uitrol-
len en alleen even de aandrijving aanzetten als 
de gemiddelde snelheid te laag wordt.
Geen wonder dan dat de betere teams werken 
met telemetrie om de rijder continu door te ge-
ven wat de behaalde gemiddelde snelheid is, en 
hoe de rijstrategie verder moet zijn. Zoals bij het 
accuprototype Fennek van de TU Graz, voorzien 
van een CAN-bussysteem, live telemetrie en een 
windmeter op het voertuig om heel nauwkeurig 

uit te rekenen wat de zuinigste snelheid is op 
elk deel van de baan bij de omstandigheden 
van dat moment. Dat was ook het idee van het 
universitaire Green Team Twente, om de snelheid 
van hun Urban Concept geheel automatisch 
elektronisch te regelen, zowel het versnellen 
als vertragen. Weer een praktisch element, hoe 
bouw je een regeling die de zuinigste snelheid 
uitrekent en deze instelt? Dit zou de intelligente 
cruise control van de toekomst kunnen worden.
Zo gaf de Shell Eco-marathon 2013 een indruk 
van voortgaande professionalisering. Veel 
zorgvuldig afgewerkte voertuigen, gebruik van 
moderne technieken in materialen, fabricage en 
elektronische hulpmiddelen. Geen knutselwed-
strijd, maar studie van technieken die auto’s op 
straat verder helpen. Wat gaan ze volgend jaar 
weer bedenken?
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Testen op het oefencircuit, bij de prototypes staat rijderscom-
fort duidelijk op een zeer ondergeschikte plaats.
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