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Vandaag

Toen we vanochtend aan
kwamen op het circuit was ons
doel om zo snel mogelijk klaar
te zijn voor de technische
inspectie. Bij de technische
inspectie worden namelijk alle
veiligheidseisen en regels van
de competitie nagelopen. Als
je door deze inspectie komt,
krijg je een sticker en mag je
het circuit op. Vanochtend
ging het gelijk heel goed! We
merkten gelijk de groei die we
gemaakt hebben sinds het
Challenger event in Parijs 1
jaar geleden. Er waren nog wat
punten waar de inspecteurs
nog niet helemaal tevreden
over waren, maar de meesten
daarvan konden we vandaag
allemaal oplossen. Voordat we
teruggingen naar het
kampeerterrein zijn we nog 1
keer langs de inspectie
gegaan om te checken of ze
nu wel tevreden waren over
die punten. Alleen de
ruitenwisser en de acculader
waren nog niet helemaal
volgens de regels, maar dat
moet ons morgenochtend
gelukt zijn!

Beste lezer,
Vanochtend werden we voor het eerst wakker op ons
kampeerterrein met een hele dag voor ons om aan ons
voertuig te werken. We hadden als doel gesteld om de auto op
zo veel mogelijk punten goed te laten keuren en misschien
zelfs het circuit op te kunnen. Dan kunnen we ons namelijk
de overige dagen richten op het verlagen van het verbruik.
Wij vinden het belangrijk dat u van al deze ontwikkeling op
de hoogte kunt blijven en daarom willen wij ons publiek op
Twitter (@aureusbeta) vergroten. Zou u ons hierbij kunnen
helpen door ons niet alleen te volgen, maar ook via uw eigen
Twitter ons account te verspreiden en te delen binnen uw
eigen kringen. Alvast dank hiervoor!
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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 B.V. en
Resort Citta Romana. Wij waarderen jullie hulp enorm!

We zullen dus morgenochtend
als allereerst een nieuwe
acculader kopen en de
ruitenwisser regelen. Daarna
zullen we hopelijk voor de
laatste keer langs gaan bij de
inspectie en mogen we voor de
allereerste poging het circuit op.
Om ons te kwalificeren voor de
Shell Eco-marathon zelf in
Londen in 2020 zullen we
morgen of zaterdag 11,5
kilometer moeten rijden op 350

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

milliliter diesel. Dit is een
verbruik van ongeveer 1 op 35
en moet zeker haalbaar zijn. We
hebben in totaal vijf pogingen
en we hopen ons zo snel
mogelijk te kunnen kwalificeren!

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!

