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Fontys Escbo-team naar de finale

Twee winnaars bij Electric 
Sports Car Build-Off 
Negen maanden geleden startte het Escbo-project. Vier hogescholen en drie bedrijven kregen 

de opdracht een elektrische Burton te bouwen. Vol ambitie, ideeën en motivatie gingen de 

teams aan de slag. Er is veel gebeurd, en het einddoel is gehaald. AMT volgde het Fontys-team 

in de laatste voorbereidingen.

“De afgelopen twee weken zijn we elke dag om 
9.00 uur begonnen en pas om 22.00 uur naar huis 
gegaan. Alleen rond etenstijd hebben we even 
pauze”, zegt Nevzat Arkun, projectleider van het 
Fontys Escbo-team, twee dagen voor de Escbo-
finale. In december en januari bezocht AMT het 
Fontys-team al. “Sindsdien is er veel gebeurd”, zegt 
Arkun. “Een van de hoogtepunten was het winnen 
van ‘The Battle’. Dat is een tussentijdse beoorde-
ling door de jury. We hadden sinds de start van 
het project als doel om tijdens The Battle de auto 
rijdend te hebben. Dat is ons gelukt, maar vraag 
niet hoe. We hebben de auto snel in elkaar gezet 
en de auto reed wel, door de batterijen direct op 
de motor aan te sluiten. Maar het Battery Manage-
ment System hadden we nog niet, we hadden 

dus ook nog geen gas- en rempedaal. Tijdens 
The Battle had elk team tien minuten de tijd om 
een presentatie te geven. Uiteindelijk hebben wij 
gewonnen omdat we een ideale verhouding had-
den tussen techniek en enthousiasme. We hebben 
ook veel aan kennisdeling gedaan en anderen 
enthousiast gemaakt voor techniek. Dat deden we 
door workshops en presentaties aan middelbare 
scholieren te geven. Zo’n 150 scholieren hebben 
gordelframes en dashboards voor ons ontwor-
pen.”

Nieuw team
In februari is de samenstelling van het team 
veranderd. De Fontys-studenten voerden gedu-
rende een half jaar hun stage-opdracht uit bij het 

Escbo-team. In februari was het tijd voor nieuwe 
studenten. Alleen Nevzat Arkun is gebleven. 
Drie Automotive Management-studenten, drie 
Automotive Engineering-studenten en één com-
municatiestudent vormen het nieuwe team, dat 
sinds een aantal maanden ondersteund wordt 
door twee mbo-studenten. Deze werktuigbouw-
kundige-stagiairs hadden een project op Fontys, 
Arkun heeft gevraagd of ze mee wilden doen. 
Arkun: “Marnix Graat en Tom van Herpen zijn net 
zo enthousiast als de rest van het team, ze blijven 
ook tot ‘s avonds laat. In principe is de auto in 
de eerste periode ontworpen, maar tijdens de 
productie lopen we toch tegen kleine problemen 
aan. Gelukkig denken Marnix en Tom goed mee 
en komen ze met praktische oplossingen”.

Fontys bouwde in 
negen maanden tijd een 
elektrische Burton voor 
de Electric Sports Car 
Build-Off.

Technische specificaties
Gewicht:  720 kg
Motor:  3-fase asynchrone wisselstroommotor 96 V
Nominaal vermogen:  35 kW
Max. toerental:  8000 t/min
Nominaal koppel:  120 Nm
Batterijen:  32 cellen a 3,4 V
Batterijgewicht:  185 kg
Topsnelheid:  115 km/h
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Tablet als dashboard
“We wilden een innovatief dashboard bouwen, 
zonder knoppen. We gebruiken nu een tablet 
als dashboard, dat is herkenbaar voor jongeren. 
Een van onze teamleden heeft de app op de 
tablet zelf ontwikkeld. Feras Hourani volgt een 
ICT-opleiding en hij programmeert onze app. De 
tablet geeft de snelheid en het motortoerental 
weer. De besturing van de verlichting verloopt via 
knoppen naast de klokken in de app. Door naar 
links of rechts over het beeldscherm te swipen, 
gaat de richtingaanwijzer aan. De tablet is via WiFi 
met acht relais verbonden. Die zijn direct aan de 
verlichting gekoppeld. Informatie over de motor 
krijgt de app via een USB-aansluiting tussen de 
tablet en de motorcontroller. De motorcontroller 
staat direct in verbinding met de elektromotor. 
De status van de batterijen kunnen we met de 

app uitlezen, helaas moet dat nu nog met een 
aparte applicatie. Hourani is bezig om alles in één 
app te integreren, jammer genoeg lukt dat niet 
meer voor de finale. We hebben wel zo’n applica-
tie die draait op de computer, maar zodra we die 
op de tablet gebruiken, crasht het programma. 
We weten nog niet waar het precies aan ligt”, 
zegt Arkun.
Sinds 28 mei heeft het team een hefbrug in de 
Fontys-werkplaats geclaimd voor de assemblage 
van de auto. Voor die tijd zijn een aantal deel-
componenten al opgebouwd en getest. Daarbij 
bleek dat het Battery Management System niet 
alle batterijen herkende. Samen met de leveran-
cier heeft het team naar een oplossing gezocht. 
Twee CAN-modules en één BMS-module bleken 
defect te zijn. “Niet alle onderdelen waren op 
tijd binnen, daardoor hebben we wat vertraging 
opgelopen bij het bouwen”, zegt Arkun. “En we 
zijn erg ambitieus, misschien te ambitieus. Het 

maken van de dashboard-app heeft veel meer 
tijd gekost dan gepland. Onze ambitie heeft tijd 
gekost, dat halen we nu in door langere dagen te 
maken”.
Twee dagen voor de finale is de auto nog een 
groot bouwpakket. Overal liggen onderdelen en 
gereedschappen. “De hele school leeft mee en de 
werkplaats is af en toe een rommeltje, maar we 
krijgen gelukkig veel vrijheid. Nu focussen we ons 
op het afbouwen van de auto”, zegt Arkun. “De 
bekabeling wordt nu getrokken, de tablethouder, 
het gordelframe en het interieur moeten nog ge-
monteerd worden. Verder moet de motorcontrol-
ler ingeregeld worden. We kunnen verschillende 
variabelen aanpassen en zo de koppelkromme 
en het maximale toerental beïnvloeden. Voor de 
finale moeten we de auto ook nog uitlijnen. Hoe 
de wegligging van de auto wordt, durven we 
nog niet te voorspellen, maar de wegligging van 
een eend, de basis van de auto, is makkelijk te 

Twee dagen voor de finale moet er nog veel gebeuren. De 
studenten plaatsen alle componenten in de auto en sluiten de 
bedrading aan.

De accubak hangt onder de auto. Het Battery Management System zorgt voor een gelijkmatige 
verdeling van de stroom en houdt de cellen in de gaten.

Onder de ‘motorkap’ bevinden zich de batterijen die niet meer 
in de accubak onder de auto pasten. Het team ontwierp zelf een 
koelsysteem om de elektromotor te koelen.

Feras Hourani programmeert het dashboard. Het team gebruikt uitsluitend een tablet voor 
bestuurdersinformatie en het aansturen van de verlichting.
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De auto was net op tijd klaar voor de fi nale. Een kenteken heeft 
de auto nog niet, daar gaat het team nu mee aan de slag.

Gefeliciteerd met het 
behalen van de gedeelde 
eerste plaats!

overtreff en. En we hebben achterwielaandrijving. 
Hoe sportief de auto daadwerkelijk is, moet blijken 
tijdens de proefrit.” 

 Niet alleen techniek 
 Het enthousiasme heeft het team geholpen 
tijdens het project, want andere bedrijven werden 
ook enthousiast. “We kregen de tablet aangebo-
den, de leverancier van de motorcontroller heeft 
ons een aantal keren geholpen met afstellen en
we krijgen de EMC-keuring gesponsord. Dat 
scheelt ons een hoop geld. Uiteindelijk heeft de 
auto alsnog € 20.700,- gekost, 700 euro boven 
budget en exclusief de bijdrage van sponsoren”, 

zegt Arkun. Naast de sponsoring is het team actief 
op social media. Op Facebook delen de studenten 
de voortgang en het team heeft een eigen web-
site, waar de studenten een blog bijhouden. De 
jury beoordeelt de teams op kennisdelen en het 
gebruik van social media. “Dat was in het begin 
wennen. Als techniekstudenten willen we graag 
een innovatieve auto willen bouwen, en dan moet 
je je ineens gaan verdiepen in fi nanciële aspecten 
en social media. Nieuw voor ons, maar wel leuk. 
Bovendien is het onvermijdelijk, alle aspecten zijn 
belangrijk binnen een organisatie. Die gedachte-
gang is belangrijk en dat zie je ook terug in ons 
project. Om de auto te promoten, hebben we een 
nieuw 3D-computermodel van de auto gemaakt, 
dat mensen kunnen downloaden en integreren 

in racespellen als Gran Turismo. Ons tussentijds 
verslag voor The Battle kun je inscannen met de 
smartphoneapplicatie Layar. De papieren pagina’s 
worden dan interactief op je smartphone of tablet. 
Je ziet meteen fi lmpjes bij onze tekst. Ook op die 
manier proberen we te innoveren”, zegt Arkun.   
De deelnemende teams kunnen extra punten sco-
ren in de fi nale als de auto een kenteken heeft. Ar-
kun: “Dat was ook ons doel, maar een goedkeuring 
aanvragen kost nu teveel tijd. Gelukkig hebben 
andere teams ook nog geen kenteken, behalve de 
Hogeschool van Rotterdam. Na de fi nale gaan we 
in alle rust verder met het optimaliseren en perfec-
tioneren van de auto en bieden we de auto bij de 
RDW aan. Maar de komende twee dagen moeten 
we er volgas tegenaan” .
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De fi nale
Het Fontys Escbo-team heeft de laatste twee 
dagen voor de fi nale 75 uur continu doorgewerkt. 
Op zaterdagochtend was de auto om zes uur 
‘s ochtends klaar, een uur voor het vertrek naar 
Vliegveld Valkenburg. “Bij aankomst leek het op 
een Top Gear-omgeving”, zegt Nevzat Arkun, pro-
jectleider van het team. “Lange stukken asfalt op 
een vliegveld. De ideale omgeving om de auto te 
testen.” Aan testen is het team niet meer toegeko-
men, op twee rondjes rond het schoolgebouw na. 
Helaas bleek pas tijdens de fi nale dat de accelera-
tie van de auto slechter was dan gehoopt. “Onze 
topsnelheid is te hoog en de eindoverbrenging 
klopt niet. Normaal maak je een testrit tijdens het 
programmeren van de motorcontroller, maar dat 
hebben wij niet meer gedaan. De topsnelheid is 
nu ongeveer 115 km/u. Na de fi nale gaan we alles 
optimaliseren en met de eindoverbrenging aan 
de slag”, zegt Arkun.
Tijd om de auto door de jury te laten beoordelen. 
De jury bestaat uit dr. ir. Arno Peels (voorzitter 
College van Bestuur Technische Universiteit 
Eindhoven), prof. dr. Wubbo Ockels (Superbus), 
ir. Jan Mengelers (CEO TNO), mr. Guido van 
Woerkom (CEO ANWB), Iwan Göbel (CEO Burton 
Car Company) en drs. Ab van der Touw (CEO 
Siemens Nederland). Zij beoordelen de teams op 
verschillende onderwerpen: innovatie, veiligheid, 
prestaties, comfort, externe communicatie, know-
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Zeven teams nemen deel aan de Escbo. AMT bezocht het Fontys-
team al twee keer eerder. Welke motor ligt er in de auto en 
waar liggen de batterijen? Lees het in ons maanddossier 
www.amt.nl/juli-augustus2013 of scan de QR-code. U vindt dan 
ook een link naar het blog dat het team heeft bijgehouden.

Electric Sports Car Build-Off 

ledge sharing, total 
cost of ownership en 
een RDW-keuring.

 ‘Drive’ werkt niet 
Bij de beoordeling 
heeft het Fontys-team 
een tegenvaller: de 
auto kan niet in ‘Drive’ 
gezet worden en rijdt 
dus niet. De studenten 
duwen de auto de 
jurytent in. Gelukkig 
blijkt het achteraf mee te vallen. Arkun: “Als de 
auto op contact staat, moet er eerst een WiFi-
verbinding tot stand komen tussen de tablet en 
de auto. Die is er niet direct, waardoor je de auto 
niet direct in de vooruit kunt zetten. We waren te 
gehaast, maar weten nu waar het aan ligt”. Na het 
voorstellen is het tijd voor een technische uitleg 
van de auto. Dat doet Marcel Raijmakers, docent 
Voertuigentechniek en begeleidend docent van 
het Fontys-project. De Burton reageert dan wel 
op de besturing via de tablet.
Dan is het tijd om de baan op te gaan, waar de 
teams een acceleratie- en remmentest moeten 
uitvoeren. Verder krijgen de teams nog een aantal 
andere tests met een hoog ‘fun’-gehalte, zoals 
een bijrijder met een bak water boven zijn hoofd 

en een geblinddoekte bestuurder die de aanwij-
zingen van de bijrijder moet opvolgen. En de ju-
ryleden stappen in de auto’s om de wegligging te 
beoordelen. Arkun is tevreden: “De gewichtsver-
deling van onze auto is optimaal, je kunt er hard 
mee door de bocht, zonder dat de auto extreem 
overhelt. We hebben ons doel gehaald: de auto is 
af en we zijn er trots op”.

 En de winnaar is... 
De einduitslag laat niet lang op zich wachten. 
Het team is nog trotser als de jury de winnaar 
bekend maakt. Fontys en WP Haton hebben 
dezelfde score gehaald en eindigen beide op de 
eerste plaats van de Electric Sports Car Build-Off . 
Gefeliciteerd!
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