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EXTRA VERMOGEN VOOR TVRS, BMWS EN ANDERE SPORTAUTO’S

Exztra als drijvende kracht
Exztra is geen klassieke 
garage. Het bedrijf profileert 
zich als een probleemoplos-
ser die ten dienste staat van 
zowel de particuliere als 
de professionele klant. De 
activiteiten steunen op drie 
pijlers: het maken van mo-
tordiagnoses, het onderhoud 
van TVR-sportwagens en als 
extraatje de drijvende tech-
nische kracht achter de BMW 
Clubsport Trophy.
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Exztra is net verhuisd en heeft zijn intrek genomen in een 
ruim pand langs de Leuvense Laan in Tienen. Zoek geen 
glamour en glitter, want dat is niet echt aan de zaakvoerders 
Olivier Vanhaelen en Gerry Verluyten besteed. Zij zijn eerder 
de ‘mannen van de praktijk’. Bij Exztra vind je geen neons, 
opvallende reclameborden of brede etalages maar wel een 
ruime overzichtelijke werkplaats met drie werkbruggen, een 
wieluitlijninstallatie en een Superflow-vermogentestbank. Ze 
geven toe dat ze zich misschien wel eens wat te low profile 
opstellen maar dat ligt in hun aard. Pochers zijn ze niet maar 
die bescheidenheid zouden ze toch beter wat meer aan de 
kant mogen schuiven. Beiden kunnen ze uitpakken met een 
rijke ervaring.

Wat vooraf ging
Exztra werd in 1996 opgestart door Olivier, die daarvoor 
drie jaar bij Toyota en één jaar bij Mercedes op de loonlijst 
stond. In die beginjaren speelde Olivier in op een leemte in 
de automarkt, met name het individualiseren van Japanse 
auto’s, vooral dan van de merken Honda en Toyota. In een 
eerste fase ging dat om visuele tuning. Maar dat vond Olivier 
te oppervlakkig en naderhand ging hij zich ook toeleggen 
op het monteren van zowel turbo- als compressorkits. Op 
die manier kwam hij in contact met heel wat Japanse en 
Amerikaanse leveranciers en dat werpt nog altijd zijn vruch-
ten af. Minstens even belangrijk is dat Olivier zich door die 
kits ook is gaan verdiepen en toespitsen op het mappen van 
motormanagementsystemen. Dat groeide meteen uit tot de 
sleutelactiviteit van Exztra.
Gerry Verluyten is pas later bij Exztra gekomen en heeft een 
heel andere background. Hij werkte bijna tien jaar bij Alvan 
Motors (Gent) dat gespecialiseerd was in Lotus, Venturi en 

zelfs Pagani en Bugatti. Er zijn niet veel autotechnici die 
kunnen zeggen een Pagani Zonda of een Bugatti EB110 te 
hebben geserviced. Bij Alvan Motors, wat Gerry zijn ‘Gentse 
periode’ noemt, was hij wat in België de ‘chef d’atelier’ wordt 
genoemd. Het spreekt voor zich dat Gerry een enorme 
aanwinst is voor Exztra. Hij kan de praktische link leggen 
tussen het mechanische en de pure informatica die meer de 
biotoop is van Olivier. Kortom één plus één is hier meer dan 
twee.

Diagnose
Sleutelactiviteit bij Exztra blijft het maken van motordiag-
noses en het afstellen, optimaliseren en tunen van motoren. 
Olivier verduidelijkt: “Nogal wat van onze klanten zijn gara-
gebedrijven die problemen hebben om een juiste diagnose 
te stellen. Met de komst van de elektronische sturingen, blijft 
het controleren of het maken van een diagnose vaak beperkt 
tot het uitlezen van mogelijke foutmeldingen. Bovendien 
moeten bepaalde fouten worden geïnterpreteerd. Als een 
lambda-meting niet correct is, dan is het probleem nog niet 
opgelost. Dan begint het pas en moet het ware probleem 
worden opgespoord. Vaak krijgen we ook auto’s binnen die 
op de traditionele manier geen foutmeldingen geven maar 
waarvan het doortrekvermogen van de motor duidelijk te 
wensen overlaat. Zo hadden we hier een Land Cruiser V8 met 
een min of meer correcte lambda-meting. Maar het bleek dat 
twee cilinders te rijk draaiden en twee anderen te arm, wat 
zorgde voor een compensatie bij de lambda-meting maar 
tegelijk resulteerde in een slecht presterende motor.”
Ook nogal wat klanten zijn actief in het autoracen. Olivier 
geeft weer een voorbeeld: “Iemand die racete met een 
Honda Civic kwam ten einde raad. Hij had al vier keer pro-
blemen met een oververhitte motor. Het probleem werd niet 
gevonden. Bleek nu dat de motor veel te rijk was afgesteld 

Het duo achter Exztra. Gerry Verluy-
ten (rechts) kan de praktische link 
leggen tussen het mechanische en 
de pure informatica. Dat laatste is 
meer de biotoop van Olivier Van-
haelen. Kortom één plus één is hier 
meer dan twee.

‘METEN IS DE 
BASIS VAN ALLES 
EN HELPT BIJ HET 
MAKEN VAN EEN 
DIAGNOSE’
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De Superflow SF-830 rollen-vermo-
gentestbank telt twee enkele rollen 
van 107 cm en kan aan de wielen 
tot 1000 pk meten. De auto wordt 
er stevig op vast gesjord. Een reuze 
ventilator zorgt voor de koeling, ter-
wijl achteraan de auto de uitlaat-
gassen keurig worden opgevangen.

waardoor de olie tussen de zuigerveren werd weg geperst. 
Een rijk mengsel zorgt doorgaans voor een ‘koele’ werking 
maar als de afstelling te rijk is, krijg je het omgekeerde ef-
fect.”
Opvallend is bovendien dat er vaak aanvragen komen om 
een motor meer vermogen mee te geven. Blijkt dan dat er 
gewoon iets fout is met de basisinstellingen of dat een injec-
tor niet goed werkt. Bij benzinemotoren komt vaak voor dat 
de bougiekabels aan vervanging toe zijn. Volgens Olivier zijn 
zelfs nog motoren toegekomen met een slechte montage 
van de distributieriem. Zijn boodschap is duidelijk: “Tunen 
daar begin je niet aan tot de basisinstellingen goed zijn en 
de motor mechanisch in optimale conditie is.”

Vermogentestbank
Voor Olivier is meten van cruciaal belang: “Het is de basis van 
alles en helpt bij het maken van een diagnose en het evalue-

ren van een aanpassing. Een motor gedraagt zich anders bij 
volle of gedeeltelijke belasting. Sommige problemen duiken 
enkel op bij een bepaald motortoerental of temperatuur.”
Precies daarom vindt Olivier het belangrijk om te werken 
met een vermogentestbank. Bij Exztra beschikken ze over 
een Superflow SF-830 rollen-vermogentestbank. Deze 
gekalibreerde testbank heeft één enkele rol van 107 cm. Die 
genereert minder weerstand dan een testbank met dubbele 

‘TUNEN, DAAR 
BEGIN JE NIET AAN 
TOT DE MOTOR 
MECHANISCH 
IN OPTIMALE 
CONDITIE IS’

Alles onder controle, het bedieningspaneel van de 
Superflow-vermogentestbank plaats je op het stuur.

Tunen heeft geen zin als de basisinstellingen niet correct zijn.
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Gerry Verluyten was een tijdlang ‘chef d’atelier’ bij Alvan Motors. Zijn ervaring om aan exclu-
sieve merken zoals Lotus, Venturi, Pagani en zelfs Bugatti te werken komt goed van pas.

rol en geeft dus accuratere metingen. Met deze Superflow 
kan een vermogen tot 1000 pk aan de wielen worden ge-
meten en zijn snelheden tot boven de 300 km/u mogelijk. Er 
kunnen eenvoudige tot uitgebreide vermogentests worden 
uitgevoerd zonder de motor uit de wagen te demonteren of 
belangrijke aanpassingen te doen.
De testen zijn nauwkeurig en herhaalbaar, wat waardevol 
is voor de evaluatie van de aanpassingen aan de wagen. 
De Superflow Windyn Viewer is de software die de testen 
ondersteunt en weergeeft. De cijfers, metingen en gebruikte 
parameters van al de testen kun je er makkelijk mee analyse-
ren en archiveren voor latere vergelijkingen. De bestanden 
van de metingen zijn steeds beschikbaar voor de klanten en 
kunnen uitgeprint en meegegeven worden. Op die manier 
zijn de cijfers en feiten transparant en vergelijkbaar.

TVR en Minne
Wie de merknaam TVR uitspreekt, denkt aan ruige Britse 
sportwagens uit Blackpool. Wie het over TVR heeft in België, 
denkt automatisch aan Marc Minne (MF Cars) uit Deinze. 
Marc Minne is er TVR-importeur sedert 1989 en kent naar ei-
gen zeggen elke bout en moer van alle auto’s die ooit onder 
zijn handen zijn gepasseerd. Met de teloorgang van TVR in 
2007 is Marc Minne service blijven leveren aan zijn klanten, 

maar sedert kort wil hij die activiteiten afbouwen en beetje 
per beetje doorgeven aan Exztra.
Marc Minne kent Gerry Verluyten vanuit zijn ‘Gentse periode’ 
bij Alvan Motors en is er van overtuigd dat TVR-rijders bij 
Gerry in goeie handen zijn. Marc Minne blijft Exztra nog 
altijd bijstaan met technisch advies. Iemand met 25 jaar 
TVR-ervaring is van onschatbare waarde! Sommige TVR-
onderdelen zijn ontleend aan Ford en GM. Wie dat niet weet, 
kan nodeloos veel tijd spenderen in het zoeken naar onder-
delen die eigenlijk te grabbel liggen bij de grossist of zelfs de 
Opel- of Ford-dealer. Ook komen Minne’s talrijke contacten 
met toeleveringsbedrijven in Engeland goed van pas. Van de 
Speed-Six motor zijn nog alle onderdelen, tot aan de kwets-
bare zuigers toe, leverbaar. Maar je moet natuurlijk weten 
waar je die kunt vinden.
Voor Exztra is de TVR-activiteit een welgekomen tweede 
pijler om het klantenbestand uit te breiden en hun kennis 
over motorafstelling is een bijkomende troef. Volgens Marc 
Minne bestaat de klantenpool uit een 300-tal TVR-eigenaars. 
Daar zijn ook eigenaars bij uit Zuid-Nederland en Noord-
Frankrijk. En Marc Minne dan? Wel hij wil zich in de toekomst 
gaan toespitsen op de aankoop, restauratie en verkoop van 
old- en youngtimers.

BMW Clubsport Trophy
Als derde activiteit treedt Exztra op als technische partner 
bij de BMW Clubsport Trophy. Op basis van de jarenlange 
samenwerking met het raceteam JJ Motorsport heeft Exztra 
het idee uitgewerkt om ‘key-turn’ autosport betaalbaar te 
maken. Dat wil zeggen dat de piloot zonder enige bekom-
mernis, omringd door professioneel materiaal en diensten, 
zich 100% kan concentreren op circuitrijden. Daarnaast kan 
hij zich meten met concurrenten die over volledig gelijk 
materiaal en een identieke service beschikken. Als basis 
dient de BMW 325i op basis van de E46, E90 en E92. Exztra 
zorgt voor het raceklaar maken van de deelnemende auto’s 
en dat houdt ook in dat zij er over waken de auto’s gelijk 
zijn qua gewicht en vermogen. Ondertussen hebben ze 16 
auto’s klaar gemaakt. Dit jaar wordt het kampioenschap over 
6 manches verreden. Daarbij is ook een deelname aan de 24 
Uur van Zolder.

Ondertussen heeft Exztra 16 auto’s klaar gemaakt 
voor de BMW Clubsport Trophy.

‘SOMMIGE TVR-
ONDERDELEN 
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