
RACING AEOLUS 
  DEN HELDER

21 - 23 AUGUSTUS 2014
HELDERSE ZEEDIJK 

(Inter-) Nationale studenteams racen tegen de wind  
in methypermoderne karren. Voor de 7e keer!

KOm KIJKEN, KOm bEwONDEREN, 
KOm AANmOEDIGEN!

           EEN VAN DE VIER GROOTSTE 

DUURZAAMHEIDSRACES TER WERELD! 

www.wINDENERGYEVENTS.COm

  Facebook.com/racingaeolus  
  www.twitter.com/RacingAeolus



In tegenstelling tot Odysseus 

en zijn bemanning (zie kader), 

kan de Helderse tegenwind voor 

de Nederlandse en buitenlandse 

studententeams die deelnemen aan 

Racing Aeolus Den Helder niet hard 

genoeg zijn. Zij bewijzen van 21 tot en 

met 23 augustus 2014 voor de zevende 

keer dat ze met hun windaangedreven 

hypermoderne karren de tegenwind vóór zich 

kunnen laten werken. Daardoor kun je én op de 

plaats van bestemming komen én, als je de snelste 

bent, een wereldrecord vestigen. Een record dat 

sinds 2013 op zak is van het Canadese team Chinook 

(86.3). Racing Aeolus is een staaltje van technologisch 

vernuft, samenwerking, plezier en spektakel. 

KOm KIJKEN!

www.wINDENERGYEVENTS.COm
  Facebook.com/racingaeolus    www.twitter.com/RacingAeolus

  Meer weten?

Over de Griekse 
God Aeolus 
“Er was eens een Griekse god Aeolus, zoon 

van Hippotes. Hij had tot taak de Winden 

te bewaren. Noord, Oost, Zuid, West... Op 

zekere dag kreeg hij bezoek van Odysseus, 

op zijn eiland Aeolia. De heren vertoefden 

een maand lang in elkaars gezelschap. 

Toen was het tijd voor Odysseus om 

op huis aan te gaan. Zijn gastheer 

trakteerde hem op een aangename 

Westenwind waarop hij en zijn 

gezelschap comfortabel terug konden 

varen. Hij drukte hem ter afscheid 

ook een strak dichtgeknoopte zak 

in de handen. Daarin zaten alle 

Winden.

Een waar geschenk! Het was 

niet de bedoeling dat die zak 

werd geopend maar helaas. 

De nieuwsgierige bemanning 

– denkend dat er bijzondere 

dingen in zaten – deed 

dat toch en het leed was 

geschied. In plaats van naar 

huis blies de wind hen 

terug naar het eiland van 

Aeolia. Aeolus zag de 

onfortuinlijke terugreis 

als een teken dat de 

Goden dit gezelschap 

niet gunstig was 

gezind en weigerde 

verder zijn hulp…”


