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REPORTAGE 
VHM tweetakttuning

Het lijkt wat bescheiden, het afzonderlijke
optrekje met showroom, magazijn en ontwikke-
lingsafdeling van VHM. Discreet naast het
moderne metaalbewerkingsbedrijf Van Haandel
Metaal BV. Dus hier zijn de cilinderkoppen
gemaakt waarmee in 2000 het merk KTM, en
vorig jaar het fabrieksteam van Kawasaki het
wereldkampioenschap 125 cc motorcross
behaald werd? Dat duidt toch op een zeer pro-
fessionele onderneming. Maar de grens tussen
hobbyisme en professionaliteit is niet zo mak-
kelijk te trekken, begrijpen we van eigenaar-
ontwerper Ad van Haandel. Al maakt hij duide-
lijk dat je die grens wel degelijk moet trekken
én bewaken.
“Het komt allemaal voort uit liefhebberij, ik
ben jong begonnen in de kartsport en was op
mijn 16e Nederlands kampioen. Dus de belang-
stelling voor tweetakt racetechniek had ik toen
al. Ik ben van beroep eigenlijk machinebank-
werker. In 1982 maakte ik een eigen testbank,
terwijl ik nog fulltime in dienst was bij Philips.
Dat werd deeltijdwerk, waarnaast ik voor
mezelf begon met lpg-inbouw. Vervolgens
begon ik daarbij een metaalbedrijf om materia-
len voor lpg-inbouw te maken en werd geheel
zelfstandig. De bezigheden met lpg heb ik laten
vallen omdat daar weinig brood meer in zat.”

Verstandige techneut
De liefde voor het eigen vak blijkt wel uit het
eerste project van VHM, de ontwikkeling van
carburateurs voor tweetakt wedstrijdmotoren.
Puur fijnmechanisch werk, met allerlei nauw-

keurig gekalibreerde boringen in een uit vol
materiaal gemaakt lichtmetalen huis. Een uit-
daging voor de machinebankwerker, en voor de
ontwerper die plaats en afmeting van die
boringen moet bepalen. Dat was in 1993, van
daar ging het in 1997 naar cilinderkoppen en
nu gaat VHM zich ook storten op krukassen.
Voor één- en tweecilinder racemotoren van het
opgebouwde type, geheel te maken uit rond
staal. De eerste proefmodellen zien we al lig-
gen. De interesse van Ad van Haandel reikt dus
veel verder dan metaalbewerking, hij pakt een
onderdeel bij de kop en wil er echt alles van
weten. Om daarna op een volgend onderdeel
over te stappen en dat volledig uit te pluizen.
Een ras-techneut, zou je zeggen, die gauw ver-
dwaald kan raken in fanatiek hobbyisme. Zo
niet Ad van Haandel, blijkt snel. “Mijn dochter
doet nu aan kartsport, ik vind het geweldig om
daar bij te zijn en te helpen. Maar dát is pure

Een uiterst nauwkeurige testbank is nodig om het
effect te registreren dat Van Haandel bereikt met
subtiele wijzigingen aan de cilinderdeksels die hij
maakt. Het gaat erom dat ook een winst van maar
een halve pk goed te zien is.

Liefhebberij levert wereldkampioenen

VHM deksels door
Aan de ene kant heeft Ad van Haandel, oprichter van

het in het Brabantse Boekel gevestigde VHM, tweetakt

racemotoren alleen maar als hobby. Eigenlijk is hij eige-

naar van een metaalbewerkingsbedrijf, dat serieus in

zijn levensonderhoud voorziet. Anderzijds pakt hij zijn

hobby wel heel erg serieus aan. Anders worden je klan-

ten geen wereldkampioen motorcross.
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rige bewerking als VHM doet. Ter illustratie: de
totale productie van VHM beloopt tot heden
circa 2100 sets. Dat zijn dan deksels plus inge-
zette verbrandingskamer. “Als ik alle verschil-
lende inzetstukken tel zijn het er zeker drie-
maal zoveel.”
Bovendien zijn fabrikanten niet ingericht op
koppen met een los ingezette verbrandingska-
mer. “Zo’n motor loopt tegen de detonatie-
grens. Als een ééndelige kop door detonatie
oververhit raakt kruipt de warmte door naar
de cilinderwand. Die is afgewerkt met een
Nikasil looplaag, en als de cilinder daarom-
heen heet wordt kun je hem weggooien. Met
een los inzetstuk hou je dat warmtetransport
tegen, en hoeft alleen die inzet vervangen te
worden. Dat spaart een boel geld.”

Oordeelkundig testen
Het komt dus neer op erg veel experimenteren
met de vorm van de verbrandingskamer. Zowel
wat betreft de inhoud (dus compressie) als de
pure vormgeving. Een paar honderdste milli-
meter in de bewerking maakt al verschil,
horen we. Zo wordt ook met verschillende zui-
gerhoogtes gewerkt, en biedt VHM een handig
gereedschap om die te meten. Met de verbran-

hobby. Ik wil dan geen klanten tegenkomen,
houd dat graag strikt gescheiden.” Zijn cilin-
derkoppen zijn ook geschikt voor karts, zoals
ze tevens toegepast worden bij scooterraces.
“Daar heb ik verder niks mee.” Het maakt hem
niet zo uit of zijn materiaal voor motorcross of
wegrace moet dienen. Hij is net zo trots op een
certificaat van het Kawasaki crossteam, als op
de wegracer waarmee Masao Azuma enkele GP-
wedstrijden won. Die machine pronkt in de
entree van zijn metaalbedrijf.
Maar er zijn meer strikte scheidingen aange-
bracht. Heel bewust heeft VHM een eigen
onderkomen, en is het metaalbedrijf geen ver-
lengstuk van VHM, of andersom. “Kijk, het kan
gewoon nooit uit, zo’n tuningbedrijfje. Daar
kun je niet van leven. De meeste tijd ben ik
met VHM bezig, maar er is wel gezorgd dat het
metaalbedrijf goed wordt geleid. Zo zijn de
kosten van VHM laag, anders kon het niet
bestaan. Er is één machine in het bedrijf speci-
aal voor VHM, er staat één man bij VHM die
echt alles weet van de producten. Ik heb steeds
een stagiair van de HTS, die het steevast
prachtig vindt hier aan de ontwikkeling te wer-
ken. Met mezelf erbij vier man totaal dus.”

Per stuk gemaakt
Er is natuurlijk wel sprake van synergie, om
het modieus uit te drukken. Het metaalbedrijf
is perfect toegerust om te maken wat bij VHM
wordt ontworpen. Het kan zo nodig per stuk
produceren, en in een dag leveren. Nog onbe-
werkte cilinderkoppen krijgen een nummer
ingegraveerd, waaruit de machinebankwerker
kan zien welke vorm de kop moet krijgen. De
ene keer een standaard vorm, de andere keer
een speciaal product op maat voor een bepaal-
de afnemer.
Want hoe gaat dat bij tweetakt wedstrijdmoto-
ren? “Het reageert allemaal uiterst nauwkeu-
rig. Verschillende squishranden, een tiende
meer of minder compressie (rond 11:1). Dat is
het bijzondere van ons product, een cilinder-
deksel met verwisselbaar inzetstuk, dat in elke
gewenste versie geleverd kan worden.” Daar
blijken twee kanten aan te zitten. Een fabri-
kant kan door de bank genomen geen heel
kleine series of zelfs unieke cilinderkoppen
maken. Al helemaal niet met een zo nauwkeu-

Voordat VHM zich stortte op cilinderkoppen ontwik-
kelde het bedrijf carburateurs. Ook daarbij komt
het sterk aan op fijnmechanische bewerkingen, hier
in de vorm van sproeierkanalen. Dat zou je de
echte specialiteit van Van Haandel kunnen noemen.

Puur voor de eigen her-
innering richtte Ad van
Haandel een soort
museumpje in.
Crossers, wegracers,
karts en aandenkens
van dankbare klanten
die mede dankzij VHM
succes behaalden staan
er zij aan zij.

Hier gaat het momenteel om bij VHM, cilinderdek-
sels voor tweetaktmotoren. En dan in het bijzon-
der de los ingezette cilinderkop, het blanke deel.
De vorm daarvan heeft een aanzienlijke invloed
op gedrag en vermogen van de motor.

In een eigen heiligdom experimenteert Van
Haandel met nieuwe producten. Elke kleinigheid
telt, hier meet hij de exacte cilinderinhoud tot op
0,1 cc nauwkeurig. Met een setje verschillende
cilinderkoppen laat VHM zijn professionele race-
klanten de compressie naar wens variëren.

dacht Fotografie Jan Lieftink
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dingskamervorm zijn er veel mogelijkheden om
de vermogensontwikkeling te sturen, niet
alleen het bereikte maximum, maar ook het
verloop van de vermogenskromme om desge-
wenst meer kracht bij laag toerental te hebben.
Om het vermogenskarakter te bepalen is
natuurlijk een testbank nodig die nauwkeurige
en betrouwbare vermogenskrommen levert.
“Nog niet zo makkelijk bij een tweetakt, want
die reageert heel sterk op cilinder- en uitlaat-
temperatuur. Die moet je constant houden als
je iets wil vergelijken. Dus belast meten bij con-
stant toerental en warme motor.” Daarbij komt
het aan op een paar tienden van pk’s in wed-
strijdmotoren, vandaar dat grote meetnauw-
keurigheid vereist is.
Maar omdat Ad van Haandel bepaald niet
wereldvreemd is, weet hij ook dat meting op de
testbank altijd gecombineerd moet worden met
proefritten, de echte praktijk. Daar meet hij
dan met een infrarood thermometer de cilinder
en uitlaat op, als maatstaf of alles optimaal
draait, en of de rijder vergelijkende rondjes wel
onder redelijk gelijke belasting maakt. “Bij
motorcross zijn de omstandigheden altijd
wisselend. Daar moet je oog op houden. De rij-
der moet ook steeds hetzelfde aantal rondes
maken, als hij wat moe raakt gaat hij anders rij-
den. Je kunt daarom niet achter elkaar door
een aantal verschillende koppen testen, dat
geeft onvergelijkbare uitslagen.”
Het aanbrengen van meetapparatuur op een
crosser om onderweg gegevens op te nemen is
haast onmogelijk, ondervond Van Haandel. De
apparatuur blijft niet vastzitten en is niet
bestand tegen de schokken. Maar meten blijft
wel zijn grote interesse, hij werkt aan een appa-
raat om het verbrandingsverloop zichtbaar te
maken, en verwacht daar veel van.

Het blijft niet onopgemerkt, hoe serieus er bij
VHM gewerkt wordt en dat de resultaten daar-
naar zijn. Nu heeft het Spaanse Derbi gevraagd
om Van Haandels diensten, het gaat dan om het
WK 125 cc wegrace. Een heel andere branche
dan de motorcross teams die met VHM al suc-
ces boekten, des te mooier dat ook zij de weg

naar Boekel vonden. Een erkenning waar Ad
van Haandel best trots op is. ”Het is erg moei-
lijk binnenkomen bij zo’n fabriek, er zijn steeds
minder Nederlanders in de top van de motor-
sport om je te introduceren.” ●

staat een motor
klaar op de bank,
daar hadden we
voorheen veel lan-
ger voor nodig.”
Wel zijn een paar
eigen wijzigingen
aangebracht. Zo
monteerde VHM
aan de meetrol een
startmotor met vrij-
loopkoppeling om
wedstrijdcrossers
vlot en soepel aan
de praat te krijgen.
Ook is er een mooi
verschuifbaar kanaal
aan het oprij-einde
van de bank
gemaakt, waarop
enerzijds de uitlaat-
gas-afzuiging is aan-
gesloten en ander-
zijds een aantal
flexibele buizen
gezet kan worden
om de uitlaatgassen

op te vangen.
“Het is niet de aller-
mooiste testbank die
je maar kunt
kopen”, zegt Ad van
Haandel, “maar hij is
ook niet erg duur, en
wel goed. Het unie-
ke voor mij is dat
elke gewenste aan-
passing in met name
de programmatuur
mogelijk is. Dat
wordt door TTE goed
opgepakt. Er wordt
meegedacht en niet
alleen maar stan-
daard software gele-
verd. Het meten van
een tweetakt vergt
een speciale aanpak.
Motor- en uitlaat-
temperatuur moeten
constant zijn voor
een reproduceerbare
meting. Je kunt met
deze bank nu goed
belast draaien onder
de juiste meetom-
standigheden.” ●

TTE testbank
flexibel

Info:

Technical Training Equipment BV,

☎ (0165) 52 13 36,

www.tte-international.com

Sinds kort werkt
VHM met een ver-
mogenstestbank van
TTE, speciaal ontwik-
keld voor motorfiet-
sen en nog niet lang
op de markt. We
berichtten eerder in
dit blad over die
marktintroductie.
Een uitgebreid scala
aan realistische
meetmogelijkheden,
ook met een instel-
bare extra belasting
(rijweerstand) maakt
van de BRC500 test-
bank iets bijzonders.
Maar wat zijn
inmiddels de prakti-
sche ervaringen?
Heel content is VHM
met de praktische
opbouw, waardoor
snel een meting kan
worden uitgevoerd:
“In tien minuten

In heel simpele dingen biedt de motorfietstest-
bank van TTE al voordelen, aldus Van Haandel. Zo
kost het weinig tijd een motorfiets meetklaar op
te stellen. Gunstig is ook dat een realistische
belaste meting mogelijk is.

De testbank produceert
mooi gedetailleerde
vermogensgrafieken,
hier van drie verschil-
lende motormerken
over elkaar heen gezet.
Van Haandel roemt
vooral de flexibiliteit
van de software en de
ontwikkelaars bij TTE.

Centraal onder in beeld het brein van de TTE-bank.
Van Haandel hing er wat eigen instrumentatie bij
en maakte daarvoor een uitschuifbaar ‘werkblad’.
Zo kan één man makkelijk vanaf de gemeten
motor alles bedienen en zonder assistentie wer-
ken.

Peter Fokker

In het bedrijf dat voor de broodwinning zorgt is
één machine gereserveerd voor de raceproducten.
In de computergestuurde bank maakt één gespeci-
aliseerde machinebankwerker cilinderkoppen, in
principe niet seriematig maar op stuksbasis.
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