
 
 
 
 

 

 
Dinsdag 9 mei – Hybride en EV ontwikkelingen 

 
Lezing door Arjen Woudstra van GMTO over hybride en elektrische 
voertuigen en de laatste ontwikkelingen.   

 
Bijna ieder zichzelf respecterend automerk heeft wel één of meerdere typen hybride 
voertuigen en / of volledig elektrische voertuigen in haar programma.  De belangstelling in 

de markt neemt hiervoor alleen maar toe en de kans dat Hybride en EV voertuigen de 
werkplaats binnenkomen is inmiddels zeer groot geworden. Maar, dan moet je wel het één 

en ander hiervan weten natuurlijk…. Wat heb ik nodig en vooral, wat moet ik weten! 
 
Omdat we regelmatig bij alle afdelingen wel vragen krijgen om een dergelijke lezing op te 

gaan zetten, hebben we besloten om dit als een combinatie lezing voor 4 ATC afdelingen 
te gaan doen in het auditorium van Aventus Automotive te Apeldoorn.  

 
De ruimte is beperkt tot 180 personen, toegang is voor leden en introducees. 
alléén na opgave via deze link < hier > , of via de link op de ATC-DZ website.     

Vragen over deze lezing? > Vervoeg u dan bij het secretariaat van uw eigen ATC afdeling!  
 

De heer Woudstra van GMTO gaat ons het veilig werken aan hoog voltage voertuigen 
uiteen zetten en schotelt ons een leerzame avond voor die u in het belang van uw 
noodzakelijke kennis voor de toekomst niet mag missen.  

Via grote schermen neemt hij u mee naar de geheimen van de voertuigen en met diverse 
voorbeelden en onderdelen wordt getoond hoe iets wel en niet moet….  

 
De onderwerpen:  
 

- Techniek Hybride en EV voertuigen 
 > Waar gaat het naar toe  

- Werken aan hoog voltagesystemen 
- Veiligheid en normering  
- Diagnose aan hybride en EV voertuigen 

- Benodigdheden voor veilig werken. 
                                                           

Gauw opgeven dus als je dit niet wilt missen! 
 

 
Lezing  :  Hybride en  EV ontwikkelingen -  door hr Woudstra van GMTO   
Datum  :  Dinsdag 9 mei - 19.30 uur  start lezing > zaal open  19.00 uur 
Locatie  :  Aventus Automotive, Laan van de Mensenrechten 500 Apeldoorn 
Parkeren :  Parkeerkelder Aventus > achteringang aan de  Kayersdijk 12, Apeldoorn 
 

 Toegang is voor leden en introducees  én na aanmelding  Let op: vol = vol   
 

MEGA lezing georganiseerd door de afdelingen:  
Apeldoorn / Arnhem-Nijmegen / Deventer-Zutphen /Zwolle   

 

Meer info op:  o.a.  website: www.atc-dz.nl  e mail: info@atc-dz.nl         Tel:  06-51354713 
 

Coördinatie door  secretariaat  afd. D-Z :  J.H. (Henk) Deunk, Den Brink 28  7261 PH  Ruurlo 
 

http://antwoord.abc-web.nl/ATC/Hybrideavond-9mei.htm
http://www.atc-dz.nl/
mailto:info@atc-dz.nl

