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Gymnasium Felisenum en Technisch College Velsen
Beste lezer,
Beste lezer,
Hierbij leest u de editie mei van de Superkart
Team Velsen nieuwsbrief. In de maand april
Na een lange zomervakantie kan ik u met
hebben we weer een hoop gedaan. Het aller
veel plezier weer mededelen dat wij weer
belangrijkste was natuurlijk de eerste
begonnen zijn aan een nieuw seizoen van de
racedag van het seizoen 2014-2015. Maar ook
First Electro League. Dinsdag 22 september
innovaties aan de kart zoals bijvoorbeeld de
was zelfs alweer de eerste racedag van het
nieuwe spiegels, en de door Stijn Handgraaf
nieuwe seizoen! In deze nieuwsbrief kunt u
gemaakte plannen voor een defuser. In deze
lezen hoe deze eerste racedag van het
editie kunt u het volgende lezen
seizoen 2015-2016 verliep en ook wat voor
 De eerste racedag
goed nieuws wij nog meer te melden
 Spiegels op de kart
hebben. Dit seizoen is er wat betreft de
Mocht u nou na deze nieuwsbrief nog steeds
racedagen een primeur want er zijn er dit
geen genoeg krijgen van het Superkart Team
seizoen maarliefst zes! De data van deze
Velsen, bezoek dan onze website:
dagen zullen aan het einde van deze
www.superkartteamvelsen.nl hierop zijn
nieuwsbrief vermeld worden. Voor nu wens
meer Nieuwsartikelen en foto’s te
ik u namens het team en mijzelf heel erg
bewonderen. Namens het hele team wens ik
veel leesplezier.
u veel lees plezier,
Roy Metselaar
Roy Metselaar

oktober 2015
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De eerste racedag van het seizoen
Op dinsdag 22 september 2015 konden we weer met de kart op stap, we gingen naar Lelystad voor de
eerste racedag van het nieuwe seizoen van de First Electro League. Lelystad was zoals u zich
misschien nog kan herinneren de stad waar wij nog geen vier maanden geleden tot kampioen van de
First Electro League werden gekroond. Aan ons is het uiteraard om dit seizoen weer met die prachtige
beker te mogen pronken, hiervoor is alleen wel een goede start nodig op de eerste racedag.
Met dat in ons achterhoofd vertrokken wij weer vroeg naar het circuit om eenmaal daar aangekomen,
onze spullen klaar te zetten en de kart uit te laden. Dit ging allemaal voorspoedig, dat gold ook voor het
verwisselen van de sliks voor de regenbanden (dit deden wij in verband met de niet veel goeds
belovende wolken die Lelystad naderden). Na de briefing en de trackverkenning mocht coureur Stijn
voor het eerst een race rijden in de kart: de regularity. In de regularity gaat het erom dat de gemiddelde
tijd die uit twee rondjes wordt opgemaakt zo dicht mogelijk bij de door jouw eerder gereden referentietijd
zit. Zonder spanning stapte Stijn in de kart en het lukte hem: hij won de regularity! Geweldige prestatie
van Stijn en voor het team. Onze dag was al helemaal gemaakt maar zou uiteraard onvergetelijk kunnen
worden als we ook zo’n succes zouden kunnen boeken in de tweede race.
De tweede race vond plaats na de pauze. De taak voor coureur Matthijs was duidelijk: de snelste
rondetijd neerzetten, hier ging het immers om in deze race. Matthijs begon al met een hele slimme zet:
het was zoals eerder gezegd geen echte race maar het ging alleen maar om het snelste rondje, Matthijs
wachtte na het startsignaal een paar seconden zodat zijn opponenten uit het zicht waren en hij een vrije
baan had. Het was een slimme zet maar had uiteindelijk geen invloed op de einduitslag. Team TATA
Steel Academy zette een baanrecord op de klok en veroverde hiermee de eerste plek in de tweede
race, een hele knappe prestatie uiteraard maar wel jammer voor ons. Team Drenthe College werd
tweede in deze race, en wij eindigden op de derde plaats.
Wij kwamen al snel tot de conclusie dat dit gewoon een hele goede dag is geweest voor het Superkart
Team Velsen met een heel erg goed begin van de competitie: een eerste en derde plaats in de twee
races. Op woensdag 28 oktober 2015 is in Berghem de tweede racedag van de First Electro League
waar wij uiteraard net zo’n succesvolle dag van willen maken als deze racedag in Lelystad was.

Accu voor het
Technisch College
Zeer goed nieuws bereikte afgelopen week het
Superkart Team Velsen: De accu voor de kart
van het Technisch College Velsen is besteld.
Na al die jaren is het eindelijk zover: het
Superkart Team Velsen zal vanaf
hoogstwaarschijnlijk de komende racedag in
Berghem op 28 oktober altijd met twee scholen
en twee rijdende karts vertegenwoordigd zijn op
de racedagen van de First Electro League.
Dat de accu die wij besteld hebben succesvol is
bleek afgelopen seizoen wel want in de kart van
het Felisenum heeft hij ons alweer de derde titel
in de historie van het Superkart Team Velsen
bezorgd.

Racedagen 2015-2016
De data en locaties van de racedagen dit
seizoen in de First Electro League zijn als volgt:
-Woensdag 28 oktober 2015 in Berghem
-Donderdag 17 maart 2016 in Assen

Wij hopen u zo spoedig mogelijk te kunnen
melden dat de accu in Nederland is
aangekomen en in ingebouwd in de kart van het
Technisch College Velsen.

-Dinsdag 19 april 2016 in Lelystad
-Woensdag 25 mei 2016 in Berghem
-Woensdag 22 juni 2016 in Lelystad

Bezoek voor meer nieuws, informatie, nieuwsbrieven en foto’s onze website:
www.superkartteamvelsen.nl

