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Beste lezer, 

Vandaag was dan eindelijk de dag: we vertrokken naar het 
Brabantse Berghem voor de Shell Eco-Marathon. Vanochtend 
hebben we op school de laatste dingen ingepakt en gecheckt 
en konden we dan eindelijk gaan. Onze doelen staan vast: 
door de technische inspectie komen en een geldige tijd 
neerzetten. We gaan ervan uit dat we door de technische 
inspectie kunnen komen en daarna moeten we dan om een 
geldige tijd neer te zetten door zo veel mogelijk te rijden op 1 
tank. We hopen 1 op 50 te kunnen rijden. We hebben hier in 
Schiedam nog geen tests voor kunnen doen, dus die zullen we 
ook moeten doen. Wij zullen u in ieder geval via deze 
nieuwsbrief en onze sociale media op de hoogte houden van 
hoe het ons vergaat in Berghem!

                            

Vandaag 

Ons team kwam vanochtend 
fris en fruitig naar school om 
nog even de laatste spullen in 
te pakken en na te lopen, 
voordat we met vijf auto’s 
vertrokken naar de camping, 
waar we de komende dagen 
zullen overnachten.  

Hierna gingen de leden van 
ons mediateam naar een 
mediatraining. De rest van het 
team ging naar het circuit om 
zich in te checken en te werken 
aan de auto. Er zijn nog kleine 
aanpassingen gedaan, zoals 
de ruitenwisser laten werken 
en kabels gelabeld. Ook zijn er 
kabels gesoldeerd en nog wat 
andere dingen in verband met 
veiligheid nagelopen. Verder 
zijn er lichten en 
elektriciteitssystemen getest. 
Ook de uitlaat is nog 
gerepareerd. Kortom, vandaag 
was een succesvolle dag!
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Sponsors 

Natuurlijk willen we ook onze sponsors bedanken voor hun 
bijdrage. Zonder hen zou het voor ons niet mogelijk zijn om 
mee te doen aan het Challenger Event. Onze sponsors van dit 
jaar zijn: Shell, DSW zorgverzekeraar, Huisman en Resort 
Citta Romana. Wij waarderen jullie hulp enorm! 

Bedankt voor het lezen van onze nieuwsbrief, we hopen er 
ook dit jaar iets leuks van te maken. 

Morgen 

Om 9 uur morgenochtend zullen 

wij bij de technische inspectie 

langsgaan. Wij verwachten nog 

aanmerkingen te krijgen, maar 

daar hebben we de hele dag om 

daaraan te werken. We hopen 

dan morgen nog - en anders 

vrijdag - nogmaals langs te gaan 

bij de inspectie om helemaal 

goedgekeurd te worden. Daarna 

mogen we gelijk het circuit op 

voor testrondjes. Hier verheugen 

we ons enorm op! 

Contact 
Instagram : @aureus_beta  

Website: www.aureusbeta.nl 
E-mail: info@aureusbeta.nl 

Twitter: @aureusbeta 

Voor meer nieuwtjes en ontwikkelingen zijn 
we ook te vinden op sociale media. Neem 

gerust contact op als u vragen heeft! 

http://www.aureusbeta.nl
mailto:info@aureusbeta.nl
http://www.aureusbeta.nl
mailto:info@aureusbeta.nl

	Aureus βETA
	Vandaag
	Beste lezer,
	Morgen


