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Eind dit jaar introduceert Donkervoort officieel de
nieuwe GTO. Deze is langer en breder dan de hui-
dige D8 (cabriolet) en GT (coupé) en krijgt voor het
eerst de nieuwe vijf-in-lijn 2,5 liter Audi-motor in
het vooronder. Sinds begin dit jaar staat een GTO
prototype bij Quattro GmbH (onderdeel van Audi
AG) en Bosch voor ontwikkelings- , test- en certifi-
ceringsdoeleinden. De GTO heeft een zogeheten
hybride chassis; een tubular spaceframe dat ver-
lijmd is met door koolstofvezel versterkte epoxy
delen. Een van de grote voordelen van koolstofve-
zel is de hoge stijfheid van het materiaal en de
sterkte van de vezel in trek. Met relatief weinig ma-
teriaal is een chassis vele malen stijver te maken. De
torsiestijfheid van de GTO verdubbelde ten op-

zichte van de D8 met slechts een gewichtstoename
van één procent. Een beperkt gezelschap klanten
heeft een prototype van de GTO al even mogen be-
kijken en dat leverde direct negentien orders op;
genoeg om de productie op te starten. De andere
modellen - de D8 en de GT - blijven tot eind dit jaar
in productie. Alle ogen zijn dus op de GTO gericht.
Daar zijn wel mensen voor nodig. Joop Donker-
voort: “Jarenlang vond de maatschappij handenar-
beid minderwaardig. Je deed er beter aan om je
kinderen zo lang mogelijk verder te laten studeren.
Maar wie nu om zich heen kijkt, ziet dat we bijna
geen vakmensen voor de maakindustrie meer heb-
ben. In landen waar ze wel een florerende maakin-
dustrie hebben gaat het economisch goed; in de

landen waar geen maakindustrie is, gaat het slecht.
Nederland zit in een economische crisis, de werk-
loosheid stijgt en toch is er niemand die de banen
kan vervullen.” Jordi Wiersma is de hoofdontwerper
van de GT en de GTO en vindt niet dat Donkervoort
te hoge eisen stelt aan toekomstig personeel.
Wiersma: “Nee, want ook andere bedrijven komen
moeilijk aan technische mensen. Iedereen wijst
naar de opleidingen, maar ik denk dat het pro-
bleem veel erger is. Techniek is niet bijzonder meer;
de beleving is weg. Daar moeten we wat aan doen.”

Prepregs in de koelkast
Op het gebied van composietmateriaal heeft Don-
kervoort de laatste jaren een enorme progressie

Waar blijven de composietspecialisten?
Tekort aan technisch personeel houdt Donkervoort op

Donkervoort staat op het punt om de nieuwe GTO te introduceren. Maar de Lelystadse

 autofabriek heeft een probleem: het bedrijf kan niet aan genoeg vakbekwaam personeel

komen. Vooral composietspecialisten en mensen die met hun handen willen werken zijn

 nauwelijks te vinden.

Donkervoort zoekt collega’s,
bijvoorbeeld om een D8 af te
bouwen (vooraan) of een
chassis te maken (achteraan).
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geboekt en toch kan Donkervoort nauwelijks com-
posietspecialisten vinden. Aanvankelijk werden
sollicitanten gezocht met composietervaring,
maar die eis is overboord gegooid. Er worden nu
mensen gezocht die met hun handen willen wer-
ken, mensen die het leuk vinden om iets te maken
en de juiste mentaliteit hebben. Het composietvak
leren ze in de praktijk wel. Bij de D8 werd voor het
eerst gebruik gemaakt van prepregs; met hars
geïmpregneerde vezelmatten. De ‘scuttle’ ontwik-
kelde Donkervoort samen met Advanced Compo-
sites in Engeland, maar voor de GT (2006) ontwik-
kelde Donkervoort de composietdelen zelf. Pre-
pregs zijn meestal van koolstofvezel (‘carbonfiber’)
of kevlar gemaakt. De keuze is afhankelijk van de
toepassing; koolstofvezel biedt stijfheid, kevlar
biedt energie-absorptie. De prepregs worden per
koelwagen aangeleverd en in een koelkast be-
waard, want buiten de vriezer harden de harsen
uit. Van de prepregs worden sjablonen gesneden,
die als een soort ‘patchwork’ in een mal worden
gelegd en met een zacht voorwerp (om de vezel

niet te beschadigen) worden aangedrukt. Daarna
worden de mal en (eventueel meerdere) koolstof-
vezelmatten plus een ‘bleeder’ verpakt in een va-
cuümzak, die wordt dichtgeplakt en vacuüm ge-
trokken. De bleeder (vaak een katoenen doek)
dient om een luchtstroom te creëren, zodat bij het
vacuüm trekken geen luchtresten achterblijven.
Tussen de matten en de bleeder wordt een geper-
foreerde folielaag gelegd, die de lucht laat ont-
snappen, maar niet de hars. Het kleine beetje over-
schot aan hars wordt door de bleeder opgeno-
men. Daarna gaat de vacuümzak de oven in om te
‘curen’ (bakken), waarbij de vacuümslang op de va-
cuümzak blijft aangesloten.

Het oog wil ook wat
De prepregs-vezelmatten hebben verschillende
weefpatronen. Een ‘plainweefsel’ (één om één) is
weinig flexibel, waardoor het snel in een mal kan
plooien. Een ‘twill 2/2’ heeft een grotere bewe-
gingsvrijheid en bestaat uit twee naast elkaar lig-
gende banen, die twee anderen banen kruisen.

Variatie in de dikte van de vezel wordt aangege-
ven met bijvoorbeeld 3K of 12K, dat staat voor
3.000 of 12.000 kleine draadjes ‘filament count
tows’. De 3K is voornamelijk esthetisch, omdat
het een fijne vezel is, die goed in complexe vor-
men is te leggen en er mooi uitziet. Aan het
eindproduct kunnen allerlei eisen worden ge-
steld, zoals carrosseriestijfheid, hittebestendig-
heid, maar ook uiterlijk. Zo hoeft zichtkoolstof
niet gespoten te worden, omdat er gebruik
wordt gemaakt van een hars met een lage visco-

De Donkervoort GTO zal er in meerdere versies komen. De  Premium-uitvoering is gelimiteerd op 25 exemplaren en levert 400 pk, maar
er zijn ook uitvoeringen met 340 en 380 pk. De 2,5 liter TFSI-vijfcilinder Audi-motor wordt ook geleverd in de Audi RS3 en TT-RS. De GTO
accelereert in 6,1 seconden van 100 km/u naar 200 (!) km/u.

Joop Donkervoort bij de auto, die in januari 2010 met zijn zoon
Denis achter het stuur de 24 uur van Dubai won. Donkervoort
vraagt aandacht voor de maakindustrie in ons land. Donkervoort:
"In landen waar ze een florerende maakindustrie hebben gaat
het economisch goed; in de landen waar geen maakindustrie is,
gaat het slecht."

Deze twee GT’s zijn niet helemaal ‘standaard’. Vooraan staat een GT, die gebouwd is met composiet-
zijpanelen. De dragende functie van het zijpaneel was nog niet zo ver doorgevoerd als bij de GTO,
maar het is wel een voorloper van het hybride chassis. Deze GT is overigens te koop. Het tweede
exemplaar (met het open deurtje) is de ex-GT4 European Cup-auto, die veel is gebruikt om ophan-
ging- en remconfiguraties te testen. Daarachter staan D8’s.

Het was de meeste mensen onbekend, maar de auto die meedeed aan de 24 uursrace van Dubai had
feitelijk al de nieuwe GTO als basis. Het GTO-chassis werd tijdens de wedstrijd voor het eerst getest. Dit
leverde een reeks verbeteringen op, die een jaar later in de tweede 24 uursrace in Dubai zijn getest.
De belangrijkste aanpassingen waren de verlijming van het chassis, de Tg van de composietmateria-
len, maar ook zaken als remmen en onderstel. In 2011 won de auto in Dubai de SP3-GT4-klasse.
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- werd tijdens de tweede 24 uursrace in Dubai uit-
geprobeerd. Wiersma: “Maar toen verloor het
chassis zijn stijfheid naarmate de race vorderde,
want door de verschillende uitzettingscoëfficiën-
ten tussen het composietmateriaal en de schuim-
kern ontstond delaminatie rondom de motor-
ruimte.” Er zat niets anders op dan de derde oplos-
sing te proberen: de ‘Tg’ van het matrixmateriaal
moest omhoog.

Alles empirisch vastgesteld
De Tg (glass transition temperature) is de vervor-
mingstemperatuur. Een Tg van 100°C is voor een
stoel voldoende, maar niet voor een onderdeel in
de motorruimte. Dat wordt empirisch vastge-
steld. Wiersma: “Een hogere Tg zorgt ervoor dat
de mechanische eigenschappen van het materi-
aal verbeteren. We kunnen dat bereiken door de
composietdelen op een hogere temperatuur te
curen, in dit geval zo’n 150°C.” Curen tot 80°C lukt
nog wel, maar bij temperaturen boven de 120°C
gaat de vezelrichting in de mal werken, waardoor

siteit. Het hars vloeit daardoor goed uit en er
ontstaat een mooie finish zonder luchtinsluitin-
gen. Het is altijd de eerste prepreg laag die in de
mal ligt en het moet daarom ook een mooi weef-
sel zijn. Composietspecialist Roel Grooten: “Het
duurt heel lang voordat de zichtlaag precies
goed in de mal ligt. De tweede laag is heel erg
plakkerig, dus als je dat niet in één keer goed
legt, verplaats je de eerste zichtlaag en kun je
weer helemaal overnieuw beginnen.”

Een hybride chassis
Het chassis van de Donkervoort is hybride en
deels van composietmateriaal en deels van hard-
gesoldeerd staal. Een zwakke eigenschap van
composiet is het onvoorspelbare gedrag bij druk-
krachten, die bijvoorbeeld ontstaan in bochten of
bij een crash. Die krachten kunnen leiden tot dela-
minatie, knikken in de vezelrichting, vermoeiing in
het matrixmateriaal en versplintering van het

composietmateriaal. Om dit te ondervangen wor-
den de chassis’ overgedimensioneerd in de rich-
ting van de drukkrachten en worden de druk-
krachten opgevangen in het staal. Het verlijmen
van het stalen chassis en de composietdelen is
van groot belang. Het chassis vervormt namelijk
door de warmte-inbreng van het hardsolderen.
Door de vervorming in het stalen chassis ontstaan
afwijkingen van drie tot vier millimeter. Dat lijkt
niet veel, maar voor een lijmverbinding is dat fu-
nest, want een te flexibele lijm gaat ten koste van
de stijfheid van het chassis, terwijl een te stijve
lijmlaag voor scheuren kan zorgen, want de uitzet-
tingscoëfficiënten verschillen. Het geheim zit in de
toepassing van de juiste lijm en de juiste manier
van verlijmen. Donkervoort doet inmiddels veel
aan thermisch onderzoek. Een ander zwak punt
van composietdelen is namelijk dat de stijfheid te-
rugloopt als het materiaal te heet wordt. Grooten:
“We hebben met de aerospaceafdeling van de TU
Delft een gezamenlijk composiet project opgezet
en gaan kijken of we de torsiestijfheid op niveau
kunnen houden.” Tijdens testwerkzaamheden, die
doorgingen tijdens de 24 uursrace van Dubai, liep
de hitte rondom de turbo op tot 600°C. Het was
niet mogelijk om de turbo te isoleren, maar een
andere oplossing - het isoleren van het composiet

De mal gaat elke keer met het product de oven in, waardoor de levensduur beperkt is. Afhankelijk
van de materiaal- en bewerkingskeuze gaat een prototypemal zo’n vijf keer mee; een  productiemal
kan echter wel 150 producten opleveren. Dit is de prototypemal van de neus van de nieuwe GTO.
Duidelijk is te zien dat de mal uit meerdere delen is opgebouwd, zodat de neus na het curen
 makkelijk uit de mal komt.s

Naar aanleiding van opmerkingen van Joop Donkervoort en Jordi Wiersma werkt Eugen Musselhoff
een mal bij door hier en daar een randje aan te passen. Het maken van de juiste vorm is niet alleen
een esthetische kwestie. Eugen let ook op de lossing van het product uit de mal en zorgt ervoor dat
elke rand een afronding van zo’n 2,5 mm heeft; dat voorkomt scherpe randen aan carrosseriedelen.
Deze prototypemal is met hout versterkt.

Dit zijn de chassis’ van de in aanbouw zijnde Donkervoorts. Voor-
aan staat een GT-chassis, daarachter allemaal GTO-chassis’, die
langer en breder zijn dan de chassis’ van de huidige D8 en GT. De
GTO krijgt voor het eerst de nieuwe vijfcilinder-in-lijn 2,5 liter
Audi-motor in het vooronder.

Ontwikkeling en productie lopen bij Donkervoort momenteel
door elkaar heen. Jordi Wiersma (links, met een 12K-prepreg in
zijn handen) en Roel Grooten (rechts) zijn continu op zoek naar
 oplossingen. Soms bedenken ze iets dat in de praktijk niet of on-
voldoende werkt en dan moeten ze terug naar de tekentafel.
Grooten: "Dat maakt het werk heel interessant, maar blijkbaar
schrikt het  sollicitanten ook af."
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Stagiairs heeft Donkervoort genoeg. Ze komen
nauwelijks uit Nederland, maar wel uit Frankrijk,
India, Rusland, China en Amerika. Ze hebben
 ergens gelezen dat Donkervoort de lichtste GT
ter wereld maakt en willen deel uitmaken van
de club die dit product maakt. Joop Donker-
voort: “Wij geloven heilig in composietmateriaal.
De grote autofabrikanten willen het graag toe-
passen, maar door het vele handlaminaat en de
 autoclaven is het bewerkelijk en dus duur. Over
de hele wereld zijn de toeleveranciers driftig op
zoek naar methoden om composietmaterialen
sneller te fabriceren.” Donkervoort heeft die
handschoen ook zelf opgepakt. Het duurste

van het maken van composietonderdelen is het
arbeidsloon. Jordi Wiersma: “We proberen dus
oplossingen te bedenken, waardoor we sneller
kunnen produceren. Wie mee wil denken is
 welkom.”

voort: “Op het moment dat we nieuwe auto’s kun-
nen bouwen, zullen we ons daar op richten. Maar
als we onvoldoende nieuwe auto’s kunnen bou-
wen door te weinig orders of te weinig personeel
willen we het liefst de auto’s zo dicht mogelijk om
ons heen afzetten. Dat biedt kansen voor inkom-
sten uit onderhoud, evenementen, toerritten en
races. We merken echter wel dat de ontwikkelings-
kosten steeds hoger uitvallen door de keuringsei-
sen van de overheid en de strenge eisen die Audi
ons oplegt. Alleen als we meer auto’s bouwen,
kunnen we de ontwikkelingskosten terugverdie-
nen.” Roel Grooten deed HBO Elektrotechniek,
HBO Product Design & Engineering (PDE) en HBO
Technische Bedrijfskunde. Hij ontwikkelde onder
andere de kabelboom en met Jordi Wiersma ook
het chassis. Wiersma studeerde Werktuigbouw-

de mal kan kromtrekken en delaminatie en ther-
mische degradatie ontstaan. Een klein luchtbelle-
tje in de mal kan in de oven enorm opgeblazen
worden en het product vervormen. Maar bij het
afkoelen komt de mal weer terug in de oude staat
en lijkt er met de mal niets aan de hand te zijn.
Wiersma: “De chemische reacties in de mal - tus-
sen mal-oppervlak, lossingsmiddelen en pre-
pregs - hadden we niet eerder meegemaakt. We
hebben al onze ervaring met lossingsmiddelen
overboord gegooid en zijn vanaf de basis op-
nieuw begonnen met het ontwikkelen van de
mallen. We gebruiken een ‘epoxy tooling block’
voor de pluggen (een plug heeft de vorm van het
product, zodat er een mal van kan worden ge-
maakt). Met dit materiaal heeft de hars dezelfde
uitzettingscoëfficiënt als het product in de mal,
waardoor we een hoge nauwkeurigheid halen bij
hoge temperaturen. Ook de vacuümzakken ble-
ken niet opgewassen tegen de hogere tempera-
turen. We hebben zelfs de oven moeten verbou-
wen om de hogere temperaturen te kunnen
halen.”  Een cure-cyclus is een nauwkeurig proces,
waarbij de temperatuur met de juiste snelheid
moet stijgen (dat heet een ramp-up) om de hars
de tijd te geven om te vloeien. De fabrikant van
de prepregs gaf Donkervoort een specifieke ramp
up op, maar na een dag curen bleken alle onder-
delen volledig vervormd en gesmolten. Wiersma:
“We konden de hele batch weggooien. Dat was
de laatste keer dat wij iets klakkeloos van een fa-
brikant hebben aangenomen. Tegenwoordig
hebben we voor alle veertig composietdelen van
de GTO specifieke procedures opgesteld”.

Personeel van alle niveaus welkom
Donkervoort heeft technici nodig voor de assem-
blage, reparatie en ontwikkeling. Donkervoort:

“Elke week komen tientallen sollicitaties binnen,
variërend van mensen die verplicht zijn te sollicite-
ren tot en met autogekken, die de hele dag auto’s
willen ontwerpen. De meeste sollicitanten hebben
niet de juiste opleiding en geen flauw idee wat
voor vakkennis nodig is om een auto te ontwerpen
en bouwen. Ze worden gedreven door hun eigen
emoties en hebben een overdreven romantisch
beeld van ons bedrijf.”  De fabriek heeft een pro-
ductiecapaciteit van maximaal honderd auto’s per
jaar, maar Joop Donkervoort zou met de helft ook
al blij zijn. Donkervoort: “Er werken hier nu 27
mensen. We zouden willen uitbreiden naar zestig
mensen, maar 35 is ook goed.” Het zoeken naar
personeel is inmiddels zo belangrijk geworden, dat
de activiteiten van het bedrijf er door veranderen.
Zelfs de marketing is er van afhankelijk. Donker-

Wie wil er met z’n handen
werken?

Hier brengt Clément Chatreaux, een Franse stagiair, de release-
agent in een mal aan. De release-agent is een soort waslaag die
ervoor zorgt dat de vorm na het curen makkelijk uit de mal komt.
Het is vergelijkbaar met het insmeren van een cakevorm met
boter.

Hier wordt een prepreg op maat gesneden. Op het aluminium-
sjabloon is aangegeven in welke richting de vezels en het
 weefpatroon moeten liggen. Dit bepaalt voor een belangrijk deel
de stijfheid van het onderdeel. Handschoenen zijn nodig, omdat
prepregs harsen bevatten en dus plakkerig kunnen zijn.

Hier brengt Clément Chatreaux een breather-laag aan. Die laag
dient om een luchtstroom te creëren, zodat bij het vacuümtrek-
ken geen luchtresten achterblijven.

12AMT009_ArtDonkervoort.qxp:Opmaak 1  9/11/12  3:46 PM  Page 61

4



AMT | 2012 www.amt.nl
62 www.amt.nl/september2012AMT | 2012

M A N A G E M E N T  > Bedrijf > Technisch specialisten

weegt één kilo ofwel een derde van het stoffen
deurtje van de D8, dat geen enkele bescherming
bij een impact biedt. De deuren zijn in eigen be-
heer ontworpen, ontwikkeld en gebouwd.
Wiersma: “Als je voor elk probleem een gespeciali-
seerd bedrijf inhuurt, houden we als klein bedrijf
het hoofd niet boven water. Bovendien willen we
ons meester maken van de kennis. We hebben zelf
ontdekt hoe we de auto stijver maken, de mallen
stabieler en de doorlooptijden korter. Nu alleen
nog wat extra mensen”.

kunde en daarna Industrieel Ontwerp (cum laude,
Universiteit Twente), maar Grooten en Wiersma
zoeken niet alleen ingenieurs als collega’s. “We
zoeken personeel van verschillende niveaus, van

ROC tot TU, en hebben die mensen nodig voor as-
semblage, reparatie en ontwikkeling.”

De deur is een kun ststukje
De mal, de lak en de release agent (een was die je
in de mal smeert en waarmee het product makke-
lijk uit de mal komt) worden gecontroleerd in alle
variaties. Daarnaast moeten de producten makke-
lijk uit de mal gelost kunnen worden en daarbij is
de deling van de mal belangrijk. Bij het GT voor-
spatbord moest de naad midden op de boven-
kant door de spuiter weggewerkt worden, maar
bij het GTO-spatbord is de deling van de mal aan
de zijkant gemaakt; de spuiter heeft er veel min-
der werk aan. Grooten: “Ontwikkeling en produc-
tie lopen bij ons door elkaar heen. We zijn continu
op zoek naar oplossingen, maar soms bedenken
we iets dat in de praktijk niet werkt. Dan moeten
we terug naar de ontwerpfase. Dat maakt ons
werk heel interessant.” 
De meest gecompliceerde onderdelen van de
nieuwe Donkervoort GTO zijn de deuren. Een
deur bestaat uit één ondeelbaar stuk composiet-
materiaal, dat in één keer is gemaakt. Ook de
scharnieren zijn gemaakt uit composietmateriaal.
Voor de crashbestendigheid is Donkervoort uitge-
gaan van de meest gevaarlijke situatie bij een on-
geluk; een zijdelingse impact met een lantaarn-
paal, waarbij alle krachten heel lokaal op slechts
één punt worden gericht. De crashbestendigheid
van de deur komt voort uit de laagopbouw van de
vezelmaterialen en vooral door de geometrie van
de deur, dat de kracht naar het chassis afbuigt. De
deur is een kunststukje, dat gemaakt is van kool-
stof, aramidevezels en een paar kleine inserts van
aluminium (ingepakt in glasvezel om elektrolyse
te voorkomen), waarin een paar schroeven zijn
vast te draaien. Het meest interessante is de pro-
ductiewijze. De mallen zijn zo ontwikkeld, dat elke
deur inclusief scharnier en zijpaneel in slechts één
productiestap kan worden gemaakt. De deur

Ivar Jubbinga (links) plaatst met Clément de mal en (eventueel meerdere) koolstofvezelmatten plus een bleeder in een vacuümzak,
die wordt dichtgeplakt en vacuüm getrokken.

In 2003 werd het Innovatieplatform opgericht
met minister president Balkenende als voorzit-
ter. Balkenende bezocht ook Donkervoort en het
idee ontstond om voor studenten van diverse ni-
veaus een soort Donkervoort Academy te creë-
ren. Het Innovatieplatform en de Academy kwa-
men niet van de grond, maar deze zomer is wel
CompoWorld opgestart. CompoWorld is een sa-
menwerkingsverband tussen het Nationaal
Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, onderwijs-
instellingen, de provincie en het bedrijfsleven,
waaronder Donkervoort. Het doel is om de com-
posietindustrie te bevorderen en vooral Flevo-
land als centrum voor de ontwikkeling en toe-
passing van composiet  sterker op de kaart te
zetten.

CompoWorld

Hier brengt Ivar de vacuümgezogen mal, vezelmatten en  bleeder
in de oven. Bijna alle delen kunnen op 120°C gecured worden. De
vervormingstemperatuur neemt toe naarmate een product lan-
ger bij hogere temperatuur wordt gecured. Hoe hoger de tempe-
ratuur, hoe korter het in de oven kan, dus hoe hoger de produc-
tiesnelheid ligt.

Clément sluit de luchtslang aan om de zak vacuüm te zuigen.
Daarna gaat de vacuümzak de oven in om te curen  (bakken). Tij-
dens het curen blijft de luchtslang aangesloten op de plastic zak,
want het product krijgt de juiste vorm doordat de luchtdruk de
prepregs in de mal duwt.
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