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REPORTAGE
Autosport in pure vorm

‘Primitief’, dát is het woord! Zelfs
de hoogste klasse van de National
Association for Stock Car Racing
is technisch gezien verbazingwek-
kend simpel. Om met het opval-
lendste te beginnen: in de bolides
is totaal nul elektronica te vinden!
Niet omdat het daarmee niet harder
zou kunnen, maar simpelweg om-
dat de regels van de dit jaar jubile-
rende (50 jaar jonge!) NASCAR-
organisatie het niet toestaan. Geen
elektronische brandstofinspuiting
dus, geen verfijnd motormanage-
ment en geen computergestuurde
ontstekingstiming. In plaats daar-
van: gewoon mechanica, carbura-
teurs, mechanisch gestuurde ont-
steking, onderliggende nokken-
assen, een handgeschakelde vier-
bak en tweekleppentechniek.

Toch is er aan power geen ge-
brek in de Winston Cup Series, de
hoofdklasse binnen NASCAR. De
toppers weten uit de reglementair

voorgeschreven ongeblazen 5.7
liter V8-blokken een riante portie
power te persen, goed voor snel-
heden tot over de 300 km/h! De
vermogens zitten tegen de 800 pk,
al doen de teams daar natuurlijk
graag wat geheimzinnig over. Want
de regels staan niet veel toe, dus
elke gevonden paardenkracht ver-
dient het om zorgvuldig geheim te
worden gehouden.

Compressieverhouding 14:1
Hoe ze al die pk’s uit zo’n oud
concept peuteren? Dat is dus ge-
heim. Maar een paar tipjes van de
sluier zijn eenvoudig op te lichten.
Zo is de compressieverhouding
van de motoren enorm: 14:1, een
stuk hoger dan bij de als zeer ‘uit-
geperst’ bekend staande Formule
1. NASCAR gaat nog een stapje
verder. Daarvoor is uiteraard wel
speciale brandstof nodig. En die is
er: zware, gelode benzine met een

‘Lowtech’NASCAR-races trekken miljoenenpubliek

Sleutelen voor tienden
van seconden
In Nederland weten alleen de échte racefans het te vinden: ‘s zondags op Eurosport. Maar in ‘homeland’ de

Verenigde Staten kun je niet om NASCAR heen. Sterker nog: daar is het de populairste vorm van autosport.

AMT was te gast in de wereld van ‘power and performance’ en ontdekte hoe je zelfs anno 1998 met de sim-

pelste racetechniek nog volle tribunes trekt!
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octaangetal van 108. Alle teams
rijden op hetzelfde goedje, dat bij
de races centraal vanuit de organi-
satie wordt verdeeld. Sjoemelen is

daarmee dus vrijwel uitgesloten.
Die brandstof wordt verdampt in
een forse carburateur met een in-
laatkanaal waar een fikse appel
doorheen past, voordat het wordt
vermengd met de atmosferisch
aangezogen buitenlucht. Ook daar-
voor zijn er geen speciale lucht-
happers toegestaan, de motorkap-
pen van de NASCAR-bolides zijn
helemaal ‘dicht’ en glad afgewerkt.

Qua ondersteltechniek gaat het er
in de NASCAR-wereld al niet veel
moderner aan toe. Vooral aan de
achterzijde is het afzien voor de
liefhebbers van moderne wielge-
leidingstechnologie: de NASCAR-
racewagens hebben een starre (!)
achteras gebaseerd op een oud
Chevy Pick-up ontwerp uit 1962,
dat sindsdien in de reglementen
niet meer is aangepast. De vergelij-
king met de moderne productie-
auto's waar de bolides vaag op lij-
ken, gaat hier dus volledig mank.
Aan de voorwielen is het al niet
veel eigentijdser. Gescheiden
schokdempers en veren doen het
zware werk, terwijl de wielen al-
leen aan de onderkant zijn gelinkt
aan triangels. Ook hier zijn verfij-

ning en moderne inzichten ver te
zoeken; de reglementen schrijven
het voor, dus het is niet anders. 

Bekrachtigd is de besturing ove-
rigens wel, een welkome luxe als
je per race 500 tot zelfs 600 mijl
moet racen op een ‘oval’ waarop je
de helft van de tijd scherp linksaf
stuurt.

Schuin op de wielen
De wagens helpen daarbij trou-
wens een flink handje mee, met dat
linksaf sturen. De op een keihard
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‘Big Engines making Big Money’
Efficiënt is het wel, al die lowtech.
Niet alleen gaan de wagens er gigan-
tisch snel mee (tot meer dan 300
km/h op de snellere ovals), ook zijn
de onderlinge verschillen klein:het
startveld van maximaal 43 rijders zit
bij de kwalificaties meestal hooguit
een seconde uit elkaar! Nog zo’n
vorm van efficiency:met die simpele
lowtech wordt grof geld verdiend.
NASCAR is big business waar jaar-
lijks miljarden mee zijn gemoeid.De
teams werken niet langer in achteraf-
schuurtjes, zoals vroeger, maar heb-
ben ruime werkplaatsen, uitgebreide
research en development faciliteiten

en miljoenenbudgetten.En hoewel
de rijders er geen extreme salarissen
á la Michael Schumacher verdienen,
kunnen ze hun beurs aardig spek-
ken.Naast de normale geldprijzen
zijn er jaarlijks vijf topraces met een
extra prijzenpot van een miljoen dol-
lar.Daarnaast brengt het zeer trouwe
NASCAR-publiek een flinke smak
geld binnen:alleen al aan merchan-
dise verdienen de toprijders tot wel
20 miljoen per jaar.En een stad of
regio waar het NASCAR-circus neer-
strijkt, kan in één weekend gemid-
deld rekenen op een omzet van zo’n
150 miljoen gulden.

Het is enorm knap hoe de teams met deze basic-
techniek dergelijke topprestaties kunnen neerzetten

Valvoline/Ford-rijder Mark Martin
van Roush Racing is oppermach-
tig.Het hele seizoen was hij te vin-
den voorin het veld en het kam-
pioenschap.

Wachtend op de start.Het zware
veiligheidsnet bungelt nog aan de
deur en zal straks het raamgat
dichten, teneinde bij een crash de
ledematen binnenboord te houden.

Dicht bij elkaar op hoge snelheid.
NASCAR staat bekend om veel
crashes,maar stevige rolkooien
voorkomen ernstig letsel,wonder-
lijk genoeg zelfs bij de zwaarste
klappers.

Na de race snel weer inpakken.Het team
leeft vanuit de trailer.Men is volledig
self-supporting.Op naar het volgende
raceweekend,waarvan het Winston Cup
seizoen er 34 telt!
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stalen buizenframe gebouwde
racewagens (zonder deur, instap-
pen gaat via het ‘raam’) staan van
zichzelf al een beetje schuin op de

wielen. De voor de coureurs op
persoonlijke voorkeur ingestelde
(en zelfs gebouwde) auto's hebben
een rolkooi die zelf al onder een
hoek ‘in de bocht hangt’. Pas als
die helling naar wens van de rijder
is, worden voor en achter de bal-
ken voor de motor- en wielophan-
ging aan de ‘overlevingscel’ ge-
last. De schuine plaatsing van de
wielen doet daar nog een schepje
bovenop, zodat de auto's als ze
eenmaal op de wielen staan, ook
weinig anders kunnen dan keihard
bochtjes linksom rijden. Overi-
gens bouwen de teams per seizoen
vaak verschillende auto’s, speci-
fiek voor de omstandigheden tij-
dens de maar liefst 34 (!) race-
weekends die een Winston Cup
seizoen telt. Want niet alleen zijn
de ovals waarop wordt gereden
heel verschillend van karakter, er
zijn elk jaar ook twee races op
‘road circuits’, circuits zoals wij
die kennen met zowel linkse als
rechtse bochten. Uiteraard worden
speciaal daarvoor auto’s gebouwd
die wél recht op de wielen staan.

Het interieur is al niet veel inge-
wikkelder, met een diepe kuip-
stoel, vijfpunts gordels en een
fors, vrijwel verticaal stuurwiel.
Een grote toerenteller pal voor de
neus van de rijder geeft de belang-
rijkste rijinformatie. Andere me-
ters laten de oliedruk zien, de tem-

peratuur, de brandstof en ga zo
maar door. Een snelheidsmeter zit
er niet. Niet nodig, ‘wie vooraan
rijdt, rijdt het hardst’.

Gesmeerde bliksem
De brandstof is bij NASCAR
voorgeschreven (de vaste leveran-
cier voor het hele race-seizoen is
het Amerikaanse merk ‘76’) maar
op het gebied van smeermiddelen
is het regelrecht oorlog in de ‘ga-
rage area’, zoals de paddock in
NASCAR heet. 

Een terechte naam overigens,
‘garage area’, want er wordt onder
de simpele overkappingen waar de
teams bivakkeren gesleuteld dat
het een lieve lust is. Niet achter
dichte schermen met veel geheim-
zinnigheid, zoals bijvoorbeeld in
de Formule 1, maar in een relatie-

ve openheid waar je als bezoeker
echt van staat te kijken. Complete
cilinderkoppen, wielophangingen
en andere technisch mogelijk ‘ge-
voelige’ onderdelen liggen er vrij-
wel open en bloot. Bovendien
loopt er veel volk in de buurt: tal-
loze gasten van de zo mogelijk nog
talrijker sponsors krijgen namelijk
toegang tot dit voor de fans regel-

Geen high-tech motorentechniek,
maar een atmosferische dikke V8
van 5.7 liter en met nostalgische
carburateur.

Veel tellers,maar geen snelheidsmeter.
De grote centrale toerenteller is eigen-
lijk het belangrijkste instrument voor de
rijder.

Het stuur is uitneembaar.Geen airbag,
wel een kussentje in het hart voor een
‘zachte landing’.

Ook de wielophanging is klassiek
met veer en demper aan een bui-
zenframe.Veren zijn er in alle soor-
ten en maten.Elk ‘oval’stelt an-
dere eisen.

Geen geheimen.De garages zijn open,
wie een pasje heeft kan alle activiteiten
van dichtbij gadeslaan.Je moet er als
monteur wel tegen kunnen dat je con-
tinu op de vingers wordt gekeken.
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rechte Mekka van stock car racing,
die de ‘spatbord-aan-spatbord’
werkende teams letterlijk en fi-
guurlijk flink voor de voeten kun-
nen lopen.

Terug naar de smeermiddelen.
Die zijn namelijk in hoge mate be-
palend voor het succes in NAS-
CAR. Dat zit zo: binnen de netten
van de reglementen moeten de
teams zich in allerlei bochten
wringen om technisch voordeel te
bevechten (ter illustratie: bij kwa-
lificaties zitten de maximaal 43
deelnemers zelden meer dan een
seconde van elkaar vandaan!). El-
ke fractie van een seconde winst is
belangrijk, dus op elk onderdeel
wordt gelet. Daarbij speelt nog
iets anders mee: bij NASCAR

krijg je zelfs voor lagere eindklas-
seringen belangrijke kampioen-
schapspunten. Finishen is voor de
titelstrijd dus héél belangrijk, in
zekere zin belangrijker dan win-
nen. En dus moet de rijder zelfs bij
fikse motorschade ergens op de
baan toch heelhuids thuis kunnen
komen én de race afmaken. Valvol-
ine/Ford-rijder Mark Martin van
Roush Racing, de enige die dit sei-
zoen de ogenschijnlijk oppermach-
tige Jeff Gordon kon bijbenen, kan

daar uit eigen ervaring over mee-
praten: “Of goede smering belang-
rijk is? Ik zal je dit voorbeeld ge-
ven: ik had een paar seizoenen
geleden bij een crash flinke scha-
de, waarbij onder meer de olie-
pomp afbrak. Zonder olie moest ik
vanaf de ‘backstretch’ de baan
rondrijden, al snel anderhalve mijl,
om terug te kunnen naar de pits.
Daar kreeg ik van het team in no-
time een nieuwe oliepomp en nieu-
we olie, en kon ik terug de race in.
Dat ik de wedstrijd kon uitrijden
én belangrijke punten haalde zon-

der verdere motorschade, zegt
toch wel iets over het belang en de
kwaliteit van goede smeerolie. In
zulke details zit het verschil.’’

Niet alleen Martin, ook veel an-
dere NASCAR-sterren zijn daar-
van overtuigd. “Ik weet van teams
die worden gesponsord door een
ander merk, maar die voor de
wedstrijden toch stiekem onze olie
gebruiken, gewoon omdat ze daar
meer op vertrouwen’’, aldus de er-
varen 39-jarige ‘nummer 6’.

Leonard van den Berg

NASCAR pitstops: simpel maar razendsnel
Zelfs de pitstops gaan bij NASCAR
heel eenvoudig.Hogedruk tank-
installaties bijvoorbeeld zijn taboe.
Hier lopen de teams tijdens de race
nog gewoon met een karretje met
twee flinke metalen vul-cans naar
een centraal brandstofuitgiftepunt.
Daar tankt een official de cans vol,
waarna die bij de pitmuur worden
klaargezet voor de volgende stop.De
pitmuur is letterlijk niet meer dan een
lage muur, waarachter het team de
gereedschapkarretjes en de verse
bandensets heeft klaarliggen.
Hoe simpel ook, zo‘n stop verloopt
wél razendsnel.Er werken maximaal
zeven man tegelijk aan de wagen,
waarbij ze die met een gewone ‘huis-
tuin-en-keuken’krik maar aan één
kant tegelijk mogen opkrikken om de
wielen te wisselen.De velgen heb-
ben niet één grote centrale moer,

maar gewoon vijf kleine, die er vooraf
door het team op worden gelijmd zo-
dat ze bij de hectische pitstop zonder
te vallen direct goed op de schroef-
draad lopen.Bij het aandraaien van
de moeren met de luchtsleutel (on-
geveer het modernste stuk gereed-
schap in de NASCAR-pits) breekt de
lijm meteen los en draait de moer
vast. Is dat aan één kant voor en ach-
ter gebeurd, dan laat het team de
auto met een klap vallen en is de an-
dere kant aan de beurt.
De brandstof wordt intussen vanuit
de vul-cans in de tank gegooid, waar-
bij op het verspillen van een litertje
meer of minder niet wordt gekeken.
Zonodig kan het team met een lange
ringsleutel door een gat in het achter-
raam de achterwielophanging links

Ondanks hun gedateerde motortechniek 
leveren de V8-en tegen de 800 pk

én rechts nog bijstellen, om zodoen-
de op aangeven van de rijder de weg-
ligging te verbeteren.

Pitstop ‘the conventional way’.
Krik links,krik rechts.Hogedruk
tankinstallaties zijn taboe.

Een NASCAR-medewerker vult 
op het centrale brandstof-uitgifte-
punt de vul-cans van de teams.
Zware,gelode benzine met een
octaangetal van 108

Brembo voor,Brembo achter.Ook
de remmen worden tijdens de race
veelvuldig aangesproken en zijn
dus van topkwaliteit.

De wielmoeren worden vooraf aan
de velg vastgelijmd voor sneller
en foutloos wisselen bij pitstops.

De temperatuur van de olie kan tij-
dens pitstops van buitenaf wor-
den afgelezen.

Een pitstop van Jeff Burton.Maximaal zeven man werken in een moor-
dend tempo aan de auto.Die mag maar aan één kant tegelijk met een con-
ventionele krik worden opgekrikt.
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