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REPORTAGE 
Alfa Romeo 147 Cup

Om het sportief imago te ondersteunen horen
Alfa Romeo’s ook op racecircuits gezien te wor-
den. Daarom ontstond de 156 Cup, een merk-
race die veel belangstelling trok. Na enkele sei-
zoenen, net toen de 147 uitkwam, mocht er wel
wat nieuws komen. De 147 staat op het onder-
stel van de 156, gebruikt dezelfde motoren,
maar is een slagje compacter en lichter. Perfect
dus voor een racecup met iets snellere auto’s.
Zo ontstond de, dit jaar voor het eerst verreden,
147 Cup. Met auto’s die door het Italiaanse N-
Technology, de officieuze raceafdeling van Alfa
Romeo, zijn gebouwd. Met vrij simpele metho-
den werd de standaard 147 een racer, die niet te
duur is, om het racen ermee binnen bereik van
voldoende deelnemers te krijgen. Lexan zijra-
men en een rolkooi erin, allerlei op een circuit
overbodige aankleding eruit bespaarde circa
200 kg. In plaats van de standaard vijfbak kreeg
de auto een racetransmissie met zes versnellin-

gen en sequentiële schakeling zoals een motor-
fiets, plus een sperdifferentieel. De tweeliter
motor won er omstreeks 35 kW bij vergeleken
met een standaard exemplaar en levert zo een
goede 145 kW bij 7300 t/min.

Alleen afstellen
Volgens de reglementen mag er helemaal niets
aan de motor gedaan worden. Er worden zegels

aangebracht door N-Technology, de enige die
mag repareren en reviseren. Ook op het speci-
fiek voor de racers gemaakte Magneti Marelli
motormanagement zit een verzegeling. We
horen dat deze motoren zo’n 2000 km mee
kunnen tot aan een revisie. Genoeg voor een
normaal raceseizoen zolang niet heel veel
getest wordt met de auto, anders moet de
motor tussentijds naar Italië voor revisie. Er

De Alfa 147 Cup is een Nederlands initiatief dat in
Italië werd overgenomen. De bedoeling is dat de
auto’s wel spektakel bieden met verhoogde
prestaties, maar onderling weinig in prestaties
verschillen zodat ‘close-racing’ gegarandeerd
blijft.
Foto: Alfa Romeo

Op het scherp 
van de snede
In een wedstrijd hoort iedere deelnemer gelijke kansen

te hebben. Nog mooier en spannender is het met gelijk

materiaal voor ieder, zoals in een goed gereguleerde

merkrace cup. Om net dat beetje meer te hebben dan

een ander komt het aan op perfecte preparatie,

of net wat meer fantasie.

Preparatie van een Cupracer

1 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



Fantasie gebruiken
Misschien nog wel meer dan bij reglementen
die een reeks vrijheden verlenen wordt in deze
cupracerij nagedacht over tot het uiterste
oprekken van de regels om een voordeeltje te
halen. De technische commissie onder leiding
van Wim Franssen moet hier het oog op hou-
den. We hadden al vernomen dat eerder in het
seizoen gerommel met fusees geconstateerd is.
Voor een racer is enkele graden negatieve wiel-
vlucht gunstig. Om de wielvlucht te verande-
ren werden de fusees verbogen, wat niet alleen
illegaal is, maar ook gevaarlijk in verband met
breukrisico dat hierdoor ontstaat.

doen zich weinig problemen voor met de
betrouwbaarheid, vernemen we.
In het algemeen mag er aan de auto heel wei-
nig gewijzigd worden. De banden zijn met
merk en type voorgeschreven, er is keus uit
twee eindoverbrengingen in de transmissie en
daarin mag het aangrijpmoment van de diffe-
rentieelsper aangepast worden. Het is immers
de bedoeling dat iedere coureur met gelijk
gereedschap werkt. Een voor deze Cupraces
aangestelde technische commissie ziet toe op
de naleving van de regels. Per race kiest die
commissie bepaalde onderdelen als speerpunt,
waarop in detail gelet gaat worden bij de keu-
ring na trainingen en race.
Het komt erop neer dat alleen afstellen van het
onderstel, zover er originele stelmogelijkheden
zijn, kans biedt de auto aan te passen aan de
wensen van de rijder en voordeel te halen
tegenover de concurrentie. De mogelijkheden
die er liggen voor afstelling van het onderstel
zitten in veerhoogte, veerstijfheid en sporing.
De wielvlucht is alleen voor beperkt instelbaar.
Het is mogelijk iets te verstellen aan de splitter,
de spoiler onderaan de voorbumper. “Maar dat
heeft weinig zin”, horen we bij het Cable 1
Cinenova team. “Meer neerwaartse druk geeft
meer luchtweerstand en dat kost snelheid, de
auto heeft toch wel grip genoeg.” Bovendien
hangt de splitter heel dicht boven de grond
zodat er weinig ruimte is om de stand daarvan
te veranderen. We horen een coureur klagen:
“Ik wou dat ze dat ding afschaften, je kunt je
haast niet permitteren de kerbstones langs de
baan te gebruiken of die splitter ligt eraf.” Na
de race zien we bij Cable 1 dat de voorbumper
van alle wagens los ligt, omdat de splitter
anders beschadigt wanneer de auto’s weer de
transporter in gaan.

Elk detail telt
De goede wegligging van de Alfa 147 blijkt
zelfs een probleem. Rijdend op de grens van de
grip ontstaat nog niet spontaan de neiging tot
wegglijden aan de achterzijde, het stuurgedrag
blijft aan de onderstuurde kant. Coureurs zou-
den liever hebben dat de auto achteraan wel
wat gaat glijden, “Alles wat hij glijdt bij het
aansnijden van bochten hoef je niet zelf te stu-
ren.” Uiteraard kan overstuur wel opgeroepen
worden door stuurmanskunst en spelen met
het gaspedaal, maar het snelst gaat het in prin-
cipe toch altijd met zo min mogelijk sturen en
zo veel mogelijk gas erop houden.
Opmerkelijk is dat bij regen de voorwielen op
maximaal uitspoor worden gezet. Door als een
soort straatbezems over het wegdek te schui-
ven vinden ze dan nog de maximaal mogelijke
grip. Verstelling van de veerhoogte wordt
gebruikt om de gewichtsverdeling per wiel te
beïnvloeden. “Op een circuit waar de meeste
bochten dezelfde kant op draaien zet je de
auto aan één kant omhoog. Maar op Zandvoort
zijn er wisselende bochten dus hier doe je dat

niet.” Het is echter wel mogelijk met de hoog-
teafstelling de balans in de auto te optimalise-
ren, of een ietsje meer druk op de voor- of
achterwielen leggen.
Aan de eigenlijk wat te goede grip van de
achterwielen kun je weer wat doen door de
bandenkeus. Nieuwe banden zijn in de trai-
ning goed voor twee ronden om de beste tijd
neer te zetten, dan neemt hun grip al af. Door
achteraan geen nieuwe banden te monteren
kan de neiging tot onderstuur van de auto
beperkt worden. Dus speelt de bandenkeus
zelfs nog een rol wanneer geen verschillende
typen banden gebruikt mogen worden. 

Aan de motor mag door de deelnemers in principe
helemaal niets gedaan worden. Er zit een verzege-
ling op carter en kopdeksel, hier te zien net naast
het distributiedeksel. Maar met wat fantasie is
ook hier nog wel iets te winnen. Niemand verbiedt
om in- of uitlaatspruitstuk net wat perfecter aan-
sluitend op de kanalen in de kop te monteren.

Van binnen is de Alfa 147 behoorlijk
uitgekleed om gewicht te sparen, er
zit ook een professioneel digitaal
racedashboard in en sequentiële
schakeling voor de speciale zesbak.
Toch is het met minimaal 1000 kg
voorgeschreven massa geen lichtge-
wicht.

Geheimzinnig, dat afgeplakte gat in het subframe
vooraan onder zovele auto’s. Er is een paar milli-
meter ruimte om dat subframe bij montage te ver-
schuiven. Maar wat win je daar dan precies mee,
vragen de technisch controleurs zich af.

Even de wielstand con-
troleren, want daarmee
gebeuren nog wel eens
dingen die niet zijn
toegestaan. De afstel-
ling van het onderstel
levert het meeste ruim-
te om tot snellere
rondetijden te komen.
De banden hebben
daarbij ook een enor-
me invloed.
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“We zitten er niet om het de teams en rijders
zo lastig mogelijk te maken. Alleen om te zor-
gen dat alles netjes en eerlijk verloopt, wat in
ieders belang is”, zo schetst Franssen het werk
van de technische commissie. Er wordt zeker
ook op gelet of de auto’s er keurig bij staan, ten
gerieve van de sponsors en het aanzien van de
raceklasse in het algemeen. De technische com-
missie ziet het zo dat ze behulpzaam is met
tips over wat er aan een auto niet goed is, over
eventuele strafmaatregelen bij afwijking van de
regels gaat ze niet.
“Kijk, er wordt nu ook wel geprobeerd iets aan
de achterwielstand te doen door te buigen aan
bouten in de wieldragers, of dunnere bouten te
gebruiken zodat er iets instelruimte ontstaat, of
bouten die over hun lengte verschillen in dikte.
Maar da’s niet slim, je ziet het meteen als de
wielstand niet klopt.” Tijdens het raceweekend
dat wij meemaken constateert Franssen name-
lijk net zo’n geval.

Wat heet illegaal?
De verzegeling van de motor is niet heilig. De
dunne draadjes van het zegel doorknippen, en
om ze weer aan elkaar te lassen even accuspan-
ning op de eindjes zetten. Vervolgens laat je
een edelsmid komen om de sporen op de draad-
jes uit te wissen. Zo werkt dat, vertelt de
geruchtenmolen. Alleen lukt het nooit meer
helemaal om de draadjes op gelijke wijze ineen
de draaien als oorspronkelijk, dus is toch zicht-
baar dat er gerommeld werd.
Wat ook specifiek genoemd wordt als ‘verbo-
den’ is het voorverwarmen van banden. Maar
als je nu, speciaal bij een koud raceweekend, de
tent waarin de auto’s geprepareerd worden
flink warm stookt… Niet illegaal, want daarover
zeggen de reglementen niets. En men zegt ons
dat de banden veel invloed hebben op rondetij-

den, een beter type voor komend jaar zou wel
één tot twee seconde per ronde verschil kunnen
gaan maken. Op een tijd van 1 minuut 57 secon-
den, om dit in verhouding te kunnen zien.
Want de snelheid moet komen uit het onder-
stel, zeggen de raceteams die de Alfa 147 een
stevige maar wel wat zware racer noemen. ●

Voor volgend jaar wordt de Alfa 147 Cup-auto
opgewaardeerd naar een ‘GTA look’, maar het
gaat om een kosten besparende aanpassingskit
voor de huidige auto’s en niet om de echte nieu-
we zescilinder 147 GTA. De motor wint wel 10%
vermogen en het onderstel is opgewaardeerd.

met minder weer-
stand, en aangepast
motormanagement.
Dat leverde circa
145 kW op, tegen
110 voor de produc-
tiemotor. Nu komt
er een nogmaals ge-
wijzigde nokkenas
in, de in- en uitlaat-
kanalen zijn be-
werkt, een verder
verbeterde inlaat.
Die zorgt voor reso-
nantie-oplading.
Ook de smeerkring-
loop is herzien
zodat minder olie
rondgepompt hoeft
te worden (dus min-
der mechanisch ver-
lies). Dat levert weer
15 kW extra.
Wat het onderstel
betreft concentreer-
de men zich op
meer grip aan de
voorzijde. Daar zor-
gen nieuwe bevesti-
gingsbussen voor

een instelbaar cam-
ber. Ook de schok-
dempers worden
instelbaar op in- en
uitgaande demping.
Voor droog weer
komen er bredere
banden met een
betere rubbersoort.
De koeling van
motor en remmen
verbetert door een
herzien front, met
een spoiler die
tevens meer neer-
waartse druk levert.
En de betrouwbaar-
heid? “We maken
een auto die pro-
bleemloos en niet te
nerveus is, met een
breed bruikbaar toe-

Een echte racer

rengebied. We we-
ten dat we zowel
met professionele
teams als met hobby-
racers te maken heb-
ben. De betrouw-
baarheid moet dus
meer dan goed zijn.”
Zowel carrosserie als
motor van de nu
gebruikte auto’s
kunnen omgebouwd
worden naar het
2003-model. ●

Bij de demonstratie
van de wijzigingen
voor volgend jaar
spreken we inge-
nieur Adamo van  N-
Technology. Hij is
verantwoordelijk
voor de ontwikke-
ling van de 147 Cup-
auto. “Een echte
racer”, verzekert hij,
“geen omgebouwde
straatauto. We krij-
gen kale carrosserie-
ën die speciaal voor
ons gemaakt wor-
den. Daar zitten bij-
voorbeeld geen
dashboardsteun of
portierversterkingen
in, die we niet
gebruiken, en geen
ruiten. Wij hebben
voor dit jaar 70 auto-
’s opgebouwd.
Wat betreft de mo-
tor ging het eerst
om andere zuigers
en nokkenassen, in-
en uitlaatsysteem

Peter Fokker en Erwin den Hoed

Let op het rubber stripje op de bumper. Dat heeft
niet iedereen meer, al hoort het er wel te zitten.
Maar er is niet zo makkelijk aan te komen, dus
zegt de technische commissie er niets van. De
voorbumper met erg laag hangende ‘splitter’
sneuvelt gauw in de strijd en dan heb je weer een
andere nodig, mèt stripje.

Zichtcontrole van de wielophanging achter, die in
principe niet afstelbaar is. Zijn alle onderdelen wel
origineel en onbeschadigd? Een monteur van het
team moet erbij komen om de bouten los te halen,
zodat ook deze goed bekeken kunnen worden.

Hoekverdraaiing van het wiel meten ten opzichte
van de krukasverdraaiing: klopt het met de over-
brenging in de transmissie, waar alleen uit twee
standaard eindreducties gekozen mag worden.
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