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Bas Koeten Racing ondersteunt IDRT bij revisie Saker

Saker-aandrijving op de operatietafel
AMT-raceteam IDRT heeft acht weken de tijd om de Saker te reviseren. Na de tegenslagen in de 

laatste race komt de geplande revisie precies op tijd. Bas Koeten Racing begeleidt de studen-

ten en vertelt over de samenwerking, de revisie en het racen op E85.

De Saker Sportscar staat sinds een paar weken 
bij Bas Koeten Racing in Westwoud. “Normaal 
gesproken staat hij bij Innovam in Nieuwegein, 
maar omdat de motor en de versnellingsbak 
aan revisie toe zijn en wij over alle apparatuur 
beschikken, staat hij hier. Bovendien zijn wij niet 
afhankelijk van de schoolvakanties”, zegt Jelle 
Koeten, PR- en Eventmanager bij Bas Koeten 
Racing.
In 2011 was Innovam op zoek naar een studen-
tenproject in de racerij. In eerste instantie keek 
Innovam naar een BMW om te gaan racen. Tijdens 
een bezoek aan het bedrijf Bas Koeten Racing 
stond daar op dat moment een Saker Sportscar. 
Perfect, want die auto is niet merkgebonden en 
is een echte raceauto in plaats van een omge-
bouwde straatauto. En nu, twee jaar later, lopen 

er verschillende eerstejaars technisch specialisten 
rond in de werkplaats om de Saker klaar te maken 
voor de volgende race. “De eerste lichting stu-
denten is in 2011 begonnen met het klaarmaken 
van de raceauto: het chassis van die auto is gelijk 
aan dat van de nieuwere modellen, daarom was 
het plaatsen van een nieuwe body voldoende om 
weer een actuele auto te hebben. De motor in de 
Saker is bij de ontwikkeling direct omgebouwd 
om op E85 te draaien”, zegt Jelle Koeten.

In de pitbox
De revisie van de Saker vindt plaats in een 
van de vijf pitboxen in de werkplaats van Bas 
Koeten Racing. In het pand, waar Koeten nu vijf 
jaar gevestigd is, staan ongeveer dertig andere 
raceauto’s uit verschillende raceklassen. “We heb-

ben hier meerdere Sakers staan voor onderhoud. 
Eigenaren kunnen de preparatie en circuitonder-
steuning uitbesteden aan ons, of ze kunnen het 
zelf doen. Dat laatste is natuurlijk het voordeligst, 
maar niet iedereen heeft daar de juiste kennis en 
mogelijkheden voor. En er komt veel meer bij kij-
ken dan je zou denken”, zegt Koeten. Bas Koeten 
heeft vier autotechnici in dienst en vader Koeten 
werkt ook mee in het bedrijf. “Verder hebben 
we altijd stagiaires motorvoertuigentechniek of 
werktuigbouwkunde. Ook hebben we een groep 
van zo’n 25 vrijwilligers die ons op dinsdagavond, 
onze vaste sleutelavond, en op de circuits tijdens 
evenementen komen versterken.”

Gedurende de zomerstop staat de Saker in een pitbox bij Bas 
Koeten Racing voor een motor- en versnellingsbakrevisie.
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Blik in de boxen
Twee pitboxen verderop staat een Wolf GB08. 
De tweezitter, die dit jaar in de Dutch Supercar 
Challenge rijdt, wordt geprepareerd voor de 
volgende race. Mike Veldhuisen is één van de tot 
vaste werknemer doorgegroeide vrijwilligers en 
is dit jaar KNAF Talent First Rally. Veldhuisen rijdt 
in de Chevrolet Kalos van het Deltion College, 
ondersteund door de autosportbond KNAF. Bij 
Bas Koeten is hij bezig met het vervangen van 
de tandwielen in de versnellingsbak. Veldhuisen: 
“Voor elk circuit gebruiken we een andere over-
brengingsverhouding. Bij de Wolf is het mogelijk 
om de tandwielen binnen 2,5 uur te wisselen. De 
constructie van deze auto kun je niet vergelijken 
met die van de Saker, die uit een buizenframe 
bestaat. De Wolf is opgebouwd uit koolstofvezels 
en de motor en versnellingsbak maken onderdeel 
uit van de dragende constructie. De Wolf heeft een 
vlakke koolstofvezel bodemplaat. Natuurlijk zou 
dat technisch bij een Saker ook mogelijk zijn, maar 
je komt dan in een hogere prijsklasse terecht, 
terwijl de Saker Challenge nu financieel relatief 
bereikbaar is”.
Achterin de werkplaats bevindt zich een ruimte 
voor metaalbewerking. Mathijn Nelis is daar ge-
vestigd met zijn bedrijf Nelis Metal Shaping. Nelis 
heeft zich gespecialiseerd in metaalbewerking en 
produceert voor zijn eigen klanten en voor Bas 
Koeten Racing op maat gemaakte producten. Hij 
gebruikt een Engels wiel om brandstoftanks voor 
motorfietsen te vormen en hij kreeg ooit de op-
dracht om een nieuwe uitlaat voor een Mercedes-
Benz SSK uit 1929 te produceren. Het enige 
commentaar op het gemaakte product was dat 
de uitlaat ‘te netjes’ was. Verder is Nelis veel bezig 
met het optimaliseren van onderdelen. Zo maakt 
hij nieuwe, lichtere draagarmen van sterkere 
materialen en heeft hij een beugel ontwikkeld 
om het stuurhuis van een Seat Leon Supercopa 
te verstevigen. “Het stuurhuis wil nog wel eens 
breken en dat kan voor de coureur gevaarlijke 
situaties opleveren. De beugel geeft het stuurhuis 
extra steun, en mocht het huis breken, dan blijven 
onderdelen wel op z’n plek zitten en blijft de auto 

bestuurbaar. Seat Sport levert dit niet, dus ontwik-
kelen we het zelf”, zegt Nelis. De samenwerking 
tussen Nelis Metal Shaping en Bas Koeten Racing 
is erg belangrijk. Jelle Koeten: “Wij werken veel 
met op maat gemaakte en unieke onderdelen. Op 
deze manier zijn we niet afhankelijk van andere 
partijen en levertijden, maar kunnen we alles in 
huis maken”.

Motorrevisie is preventief
Vooraan in het pand is de revisieruimte. Daar 
hangen complete motorblokken aan bokken en 
liggen motoren in componenten op de werkbank. 
Eén werkbank is gereserveerd voor het Saker-
motorblok. Er is nu anderhalf jaar mee geracet. 
Dat betekent dat de motor zo’n dertig uur heeft 
moeten presteren. Een directe aanleiding om de 
motor nu te reviseren was er niet. Maar Bas Koeten 
vertelt: “Je wilt voorkomen dat er tijdens een 
raceseizoen problemen ontstaan, daarom moet je 
zorgen dat alles in perfecte staat is. En nu hebben 
we een paar weken de tijd om dat te regelen. Het 
feit dat we nu geen bijzonderheden tegenkomen, 
is ook geruststellend”.
De versnellingsbak begon tijdens de laatste race 
te ratelen, en toen de studenten van het IDRT 
de auto op de krik in de pitbox zetten, bleken 
tanden van het pignonwiel te zijn afgebroken. 
Einde oefening dus. “We zijn nu begonnen met 

de motorrevisie. Als die klaar is, gaan we met de 
versnellingsbak aan de slag. De versnellingsbak is 
zwakker dan de motor. En de levensduur van een 
versnellingsbak is afhankelijk van de gebruiker. 
In het heetst van de strijd gaat een coureur niet 
altijd voorzichtig om met de versnellingsbak”, zegt 
Koeten. Is een sequentiële bak dan geen oplos-
sing? “Ja, maar niet in alle gevallen. Ik heb ooit 
meegemaakt dat een coureur niet hard genoeg 
trok, waardoor de versnelling er niet helemaal 
in schoot, dat levert ook weer extra slijtage op. 
Bovendien kun je het zo gek maken als je zelf wil 
qua onderdelen, maar daar hangt uiteraard ook 
een prijskaartje aan. En een Saker is betaalbaar en 
moet dat ook blijven.”

“Wat als?”
Terug naar de motor. Wat komt er kijken bij de mo-
torrevisie? “90% van alle werkzaamheden betreft 
het schoonmaken van onderdelen. Bij het schoon-
maken heb je elk onderdeel in je hand. Je kunt het 
goed bekijken en eventuele schades vallen direct 
op. De lagers, koppakkingen, tandriemen, rollen 
en ringen worden vervangen. De gedemonteerde 
onderdelen worden gemerkt, zodat ze op dezelfde 
plaats teruggemonteerd worden. Na montage 
wordt de krukas ingedraaid op een testbank. Dat 
bespaart veel tijd en is voordeliger dan een dag 
ergens op een circuit rijden. En vreemde geluiden 
hoor je meteen”, zegt Koeten. In het raamkozijn 
van de motorrevisieruimte staan veel voorbeelden 
van beschadigde motoronderdelen. Koeten: “Ik 
heb hier het tandwiel van de derde versnelling 
uit een versnellingsbak van een Nissan 350Z. De 
coureur gaf aan dat derde versnelling niet meer 
werkte. De motor maakte veel toeren, maar kwam 
niet vooruit. De wrijvingslas bleek niet sterk 
genoeg te zijn. Eigenlijk had de coureur even flink 

De motor heeft dertig uur gepresteerd op het circuit. “Deze revisie is preventief. Nu hebben we de tijd om alles te controleren. 90% 
van het werk is schoonmaken van onderdelen. Beschadigingen zie je dan meteen”, zegt Bas Koeten.

De IDRT-Saker heeft een cross-drilled krukas. De krukaslagers 
zijn niet ‘full grooved’, dat betekent dat de drijfstanglagers door 
het roteren niet altijd gesmeerd worden. Via de cross-drills 
wordt de krukas van binnenuit gesmeerd en krijgen de drijf-
stang big-ends wel een continue flow van olie. ‘Full grooved’ 
lagers hebben als nadeel dat ze bij hogere toerentallen op de 
snijrand van de glijlagers minder sterk zijn. Een cross-drilled 
krukas heeft dat nadeel niet. Het is een dure aanpassing, maar 
Bas Koeten zegt: “Beter duur dan niet te koop”.

Bas Koeten: “Zo’n kapotte olieaanzuigzeef is een productiefout.
Dit kun je niet voorkomen. Je doet er wel alles aan om uitval 
door een technisch gebrek te beperken”.
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De studenten voeren de werkzaamheden zelf uit. Als ze ergens over twijfelen of een vraag heb-
ben, kunnen ze bij Bas Koeten (rechts) terecht.

Achteraan in het pand van Bas Koeten Racing heeft Mathijn Nelis zijn bedrijf. Nelis Metal Shaping 
produceert metalen componenten voor Bas Koeten en voor andere klanten.

toeren moeten maken en dan het gas los moeten 
laten. Grote kans dat er door de hitte weer een 
nieuwe las ontstaan was”. Daarna toont Koeten 
een olieaanzuigzeef van een Subaru 2.0 16v turbo 
die los zit. “Dit is gewoon een productiefout, daar 
kun je tijdens een race niets aan doen. Wel kun je 
zoveel mogelijk risico’s beperken. Je moet je bij 
het opbouwen van een raceauto altijd afvragen 
‘Wat als?’ Bijvoorbeeld: Wat als deze tie-wrap 
loslaat? Voor nog geen cent extra kun je dan beter 
een extra tie-wrap gebruiken. De kleinste details 
kunnen roet in het eten gooien. Dat geldt zeker 
voor boutjes en moertjes. Het gebruik van een 
momentsleutel is heilig. En we gebruiken altijd 
controlelijsten om zeker te zijn dat alles met het 
juiste moment is gemonteerd.” 

 Simpele testjes 
 Zelfs de beste voorbereiding geeft geen garantie 
voor succes. Tijdens de laatste race liet de bin-
nenzijde van de brandstoftank los. Het materi-
aal uit de tank zorgde voor vervuiling van het 
brandstofsysteem, waardoor de motor in ging 
houden. Inmiddels heeft Bas Koeten de tank 
gedemonteerd en opgestuurd naar Continental 

in Duitsland, de leverancier van de tank. In de 
werkplaats heeft Koeten een potje staan met 
bio-ethanol en het materiaal uit de tank. “We 
voeren vaak hele eenvoudige testjes uit, waar 
we dan een conclusie uit kunnen trekken. In dit 
geval willen we kijken of het materiaal oplost in de 
biobrandstof. En is biobrandstof wel de oorzaak 
van het probleem? Volgens Continental is de tank 
daar wel voor geschikt. Uiteraard gaat de fabrikant 
zelf ook diagnose stellen. En hoewel we de race 
niet hebben kunnen uitrijden, is het voor alle 
partijen wel een leermoment.” Een ander proefj e 
dat Bas Koeten uitvoerde, was het zoeken van de 
juiste olie voor het rijden op bio-ethanol. Tijdens 
een raceweekend vulde Koeten een aantal potjes 
met verschillende merken olie en bio-methanol. 
Het resultaat was opvallend. Koeten: “Er waren 
oliën die totaal niet mengden met de brandstof, 
oliën die vlokken vormden en oliën die wel met 
de brandstof mengden. Zelfs de olieleveranciers 
waren geïnteresseerd in de testresultaten”. 

 Racen op biobrandstof 
 Door gewoon te beginnen heeft Bas Koeten 
ervaring opgedaan met het racen op alterna-

tieve brandstoff en zoals ethanol, methanol en 
GEM, een mix van benzine, bio-ethanol en bio-
methanol. Zijn eerste project was een BMW e30 
325 op bio-ethanol. Omdat de energiedichtheid 
van ethanol 32% lager is dan die van benzine, 
monteerde Koeten grotere injectoren. Andere 
componenten blijven standaard, tot blijkt dat ze 
aangetast worden door de bio-ethanol. Onder-
tussen rijden verschillende raceklasses op de 
biobrandstof. Nu blijkt dat sommige rubbertjes 
aangetast worden, dus laat Bas Koeten nieuwe 
biobrandstofbestendige rubbertjes produceren. 
Een ander probleem waar Koeten tegenaan liep, 
was de reinigende werking van ethanol en metha-
nol. Daardoor liet vervuiling uit de tank los, en die 
kwam in het brandstofsysteem terecht. 
Bas Koeten: “Wij gaan door met ontwikkelen. 
In het JWRC (Junior World Rally Championship) 
rijden ze nu ook op GEM-fuel, waar we erg trots 
op zijn. Biobrandstoff en zijn bereikbaarder 
dan het rijden op elektriciteit. Jammer genoeg 
ondersteunt onze overheid het gebruik van 
biobrandstoff en nauwelijks. Zonde, want er zijn 
zoveel mogelijkheden. Kijk maar naar de auto’s in 
de werkplaats”. 
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“Hoe kun je het vermogen verhogen als je op Bio-Ethanol gaat 
rijden terwijl je ook op benzine wilt kunnen blijven rijden?”, is 
een vraag in de IDRT-kennisquiz op AMT.nl. Geef het antwoord 
en lees meer over IDRT in het AMT-maanddossier op 
www.amt.nl/juli-augustus2013 of scan de QR-code.

Beleef IDRT

Is de tank wel geschikt voor bio-ethanol? Bas Koeten test het 
materiaal in een potje. Het materiaal in het zakje komt uit 

het brandstofsysteem van de Saker en was de oorzaak voor 
vermogensverlies tijdens de race.
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