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Beste lezer, 

De allerlaatste dag van het Challenger event was dan eindelijk 
aangebroken! We konden het circuit op om nog wat rondjes te 
rijden en als alles mee zat ook nog een geldige tijd te rijden. 
Daarna zou het inpakken en wegwezen worden. Iedereen was 
al versleten en het laatste beetje energie werd uit iedereen 
gezogen om deze dag door te komen. We waren nog wel in 
volle euforie doordat we de dag ervoor de technische 
inspectie doorgekomen waren en we het circuit op mochten. 
Dat geluk heeft ons er zeker doorheen geholpen!

            

Vandaag 

Eerst konden we vanochtend 
de spullen op de camping 
opruimen. Daarna zijn we naar 
het circuit gegaan en hebben 
we er ons op voorbereid om te 
gaan rijden. De eerste paar 
ronden waren spannend, maar 
gingen goed. Na een paar 
ronden vloog de deur echter 
open en remde de coureur zo 
hard dat de draagarm van het 
rechter voorwiel eraf gevallen 
was. Dit kwam bij ons allen 
hard aan, maar we lieten ons 
niet uit het veld slaan en we 
gingen zo snel mogelijk aan 
de slag om te proberen voor 
de volgende ronde anderhalf 
uur later klaar te zijn. Het is ons 

gelukt om binnen een uur het 
rechtervoorwiel te repareren 
en weer vast te maken aan de 

ophanging, wat voor ons allen 
grote blijk gaf van zowel onze 
groei als onze capaciteiten als 
team, zeker in noodgevallen. 
We zijn hierna nog eenmaal de 
baan opgegaan. Helaas begaf 
de auto het weer, maar met 

een tevreden gevoel hebben 
we Berghem toch verlaten!
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Sponsors 

Natuurlijk willen we ook onze sponsors bedanken voor hun 
bijdrage. Zonder hen zou het voor ons niet mogelijk zijn 
geweest 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 laatste nieuwsbrief van dit 
jaar, we hopen er ook volgend jaar iets leuks van te maken! 

Komende tijd 

In Berghem hebben we een 

hoop opgestoken en een hoop 

inspiratie opgedaan van andere 

teams. We liepen natuurlijk ook 

soms tegen punten aan, maar 

deze hebben we gelijk 

genoteerd, zodat we die punten 

mee kunnen nemen naar 

volgend jaar. Er zijn dus nu een 

hoop dingen die we nog af 

willen maken en kunnen doen 

voor het eind van dit schooljaar. 

Dit evenement heeft ons een 

hoop energie gegeven om door 

te gaan en we nemen deze 

ervaring mee naar volgend jaar. 

We hopen ons in te mogen 

schrijven voor de Shell Eco-

marathon in 2020 zelf! 

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! 
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