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Beste lezer,
Na een lange winterstop van bijna vijf maanden was er
deze week eindelijk weer een racedag van de First
Electro League. Helaas waren we ondanks alle
inspanningen van de afgelopen tijd toch nog maar met
één van de twee karts vertegenwoordigd, meer hierover
volgt later in de nieuwsbrief.
Ondanks het feit dat we dus een lange tijd niet hoefden
te racen, hebben wij absoluut niet stilgezeten! Vooral op
gebied van uitstraling en sponsorwerk hebben we weer
een grote slag geslagen.
In deze nieuwsbrief kunt u het volgende lezen:


De eerste racedag van 2016



Wij zijn meer dan alleen racen

Ik wens u bij deze, heel veel leesplezier bij het lezen van
weer een nieuwe nieuwsbrief van het Superkart Team
Velsen.
Roy Metselaar

Teammanager & PR
Contact:
Website:

www.superkartteamvelsen.nl
Email:

info@superkartteamvelsen.nl
superkartteamvelsen@ziggo.nl

Gymnasium Felisenum:
Van Hogendorplaan 2
1981 EE Velsen-Zuid
Tel: 0255 54 57 10

Technisch College Velsen:
Briniostraat 12
1971 HM IJmuiden
Tel: 0255 54 69 00

De eerste racedag van 2016
Na een lange winterstop konden wij op donderdag 17
maart 2016 eindelijk weer afreizen voor een racedag,
deze keer gingen we naar Berghem. Jammer genoeg
maar met één van de twee scholen en dus ook karts,
waardoor het team dus nog steeds niet compleet was.
Het probleem zit hem in de omvormer van de kart van
het Technisch College, deze bedient in principe alle
onderdelen goed, behalve de motor. Hierdoor rijdt de
kart van het Technisch College dus nog steeds niet.
Hopelijk zijn wij op de volgende racedag op 19 april in
Lelystad wel met twee karts vertegenwoordigd.
Ruim op tijd kwamen wij uiteraard weer aan in Berghem
waar wij naar toe gingen met eigenlijk maar één doel:
heel veel rijden. Zodat coureur Stijn lekker veel meters
kon maken en de debutant achter het stuur, Kim
Matthieu, goed kon wennen aan de kart.
Tijdens de kwalificatie belandden we eigenlijk weer in
een ouderwets verhaal: de kart sloeg telkens af. Na de
teleurstellende vierde plaats in de kwalificatie waren er
voor ons redenen genoeg om actie te ondernemen, en
zoek te gaan naar de oorzaak van de storing aangezien
de storing in tegenstelling tot voorgaande keren bleef
aanhouden.
De storing bleek veroorzaakt te worden door
draadbreuk in de bekabeling van de noodknop en
aan/uit schakelaar op het stuur en nadat wij deze met
hulp van de aardige collega’s van het Nova College
hadden vervangen, konden wij weer storing vrij racen.

Wij zijn meer dan racen
Tijdens de winterstop heeft de sectie PR van het Superkart
Team Velsen absoluut niet stil gezeten! Met een nieuwe
sponsor: Van Till Advocaten, hebben zij weer een prachtige
sponsor aan het kartteam weten te verbinden.
Sponsoren zijn onze enige inkomsten. Van het geld dat
sponsoren ons geven dienen wij al onze innovaties te
betalen, zonder hen had het Superkart Team Velsen niet
kunnen bestaan en dus zijn wij hen heel erg dankbaar.
Dit willen wij hen laten blijken door middel van goede
promotie van hun bedrijf; zo hebben wij alle stickers van de
karts afgehaald en deze vervangen zodat de sponsoren
weer goed uitblinken op onze kart.
Ook hebben wij twee hele grote spandoeken gekocht, deze
dienen als wanden van de mobiele pitbox. Op één van de
twee staan alle logo’s van de sponsoren en op de andere
foto’s van de karts. Allemaal om de sponsoren te tonen hoe
dankbaar wij hen zijn.

Zoals gezegd, gingen wij naar deze racedag met maar
één doel: heel veel rijden, en dus gebruikten wij de
testsessie optimaal om lekker te rijden. Het gevolg
hiervan was wel dat wij de race in gingen met een accu
die nog maar 75% geladen was. Maar door geweldig
rijderswerk van Stijn en Kim hebben we ondanks dit toch
de derde plek in deze race weten te veroveren!
Ons doel van vandaag was behaald en wij kijken
uiteraard weer ontzettend uit naar de volgende racedag
in Lelystad op 19 april!

Superkart Team Velsen

Twee scholen, één Team

