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Louis (

) gaat L Trophy‐uitdaging aan

ODISEE‐STUDENT BRENGT HULPGOEDEREN
NAAR AFRIKA IN STUDENTENRALLY
Louis Verstraete, student Ontwerp‐ en productietechnologie aan hogeschool Odisee, neemt
samen met zijn twee jaar oudere broer Simon‐Pierre deel aan de L Trophy. “Dat is een rally
voor studenten waarbij de deelnemers hulpgoederen van Frankrijk naar Marokko vervoeren”,
aldus Louis. “Mijn medestudenten en ikzelf maakten bovendien enkele onderdelen van de
rallyauto zelf in ons labo op Technologiecampus Gent.”
Schoolmateriaal voor Marokko
De L Trophy is een tiendaagse rally en de grootste studentenrally van Europa. Het evenement
staat volledig in het teken van humanitaire hulp. “Alle deelnemende racewagens worden gevuld
met school‐ en sportmateriaal voor kansarme kinderen in Marokko”, legt Louis uit. “Het hoofddoel
is daarom niet de rally winnen, maar de hulpgoederen op de bestemming krijgen. In totaal wordt
maar liefst /0 ton materiaal vervoerd.” De race gaat van start in het Franse kuststadje Biarritz en
eindigt in het Marokkaanse Marrakesh. “Daar overhandigen we onze hulpgoederen aan de
organisatie Les Enfants du Désert. Zij bouwen scholen en zorgen voor medische voorzieningen op
het arme platteland.”
Odisee‐studenten maken auto‐onderdelen zelf
De wagen waarmee de broers hun avontuur zullen aanvatten, is een Renault uit 550. Die wordt
zo zuinig mogelijk gemaakt, zodat de ecologische voetafdruk tot het minimum beperkt blijft.
“Bijzonder is ook dat enkele onderdelen van de wagen gemaakt zijn door studenten van de
opleiding Ontwerp‐ en productietechnologie”, zegt Odisee‐docent Thomas Lenoir. “Zo zijn er twee
sleephaken uitgesneden in ons labo op Technologiecampus Gent. Daarvoor gebruikten de
studenten de waterjet, een speciale watersnijmachine. Ook het logo van Louis’ team hebben de
studenten hier zelf ontworpen. Hiermee zetten we de lijn van de vorige editie verder: toen hadden
we de bodemplaat van de carrosserie ontworpen.”
Op zoek naar sponsors
De 0ste editie van de L Trophy vindt plaats van / tot / februari 0 :. In 0 / deden ruim .000
studenten mee. Naast de hulpgoederen leveren Louis en Simon‐Pierre ook een financiële bijdrage:
het inschrijvingsgeld gaat grotendeels naar het goede doel. “Daarom zijn we nog op zoek naar
extra partners”, aldus Louis. Potentiële sponsors vinden alle informatie via www.team‐chamo.eu.
Overigens zal het duo een tracker in de wagen hebben, zodat iedereen hen in realtime kan volgen.
Maar info daarvoor verschijnt binnenkort ook op de website.
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