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



REPORTAGE 
Kartkampioen LM Racing

Het is een beetje verwarrend dat de in
Roosendaal gevestigde zaak twee namen draagt.
Het moderne pand is vier jaar geleden gebouwd
voor LM Racing, waarin compagnon Erik Motz
het importschap combineerde met tuning en
kartracen op internationaal niveau. Vanaf vol-
gend jaar wil Motz zich uitsluitend op tuning
en internationaal racen toeleggen. De commer-
ciële activiteiten zoals de Birel vertegenwoordi-
ging gaan naar Paauwer Kart Racing, in hetzelf-
de gebouw, waarbij Jaco Paauwe en zijn echtge-
note zich ook met nationaal kartracen bezig-
houden. 
Ziet het in Nederland inmiddels zwart van de
indoor kartbanen om voor de gein wat prutte-
lende rondjes te draaien, bij het serieuze kartra-
cen gaat het om een klein maar gedreven
publiek. “Je moet hart voor de zaak hebben,
anders lukt het niet met een bedrijf in karts”,
gaat Paauwe van start. Het is door de week bou-
wen en onderhouden van karts, en in het week-
eind racen. “Als mijn vrouw er niet achter stond
en meewerkte hoefde ik er al niet eens aan te
beginnen”, geeft Jaco Paauwe nogmaals aan
hoezeer hij leeft voor de kartsport.

Beperkte middelen
Waar LM Racing en Paauwer Kart Racing het
van moeten hebben zijn de wedstrijdrijders, en
liefhebbers die geen wedstrijden rijden maar
wel met gelijksoortig materiaal willen rijden op

echte (buiten)racebanen. Grofweg met 100 of
125 cc karts die twintig keer zoveel vermogen
hebben als de karts voor het grote publiek op
een indoorbaan! Nederlanders laten zich overi-
gens al jaren op internationaal niveau goed
zien in deze sport. Het is niet zo dat topsport
hier samengaat met grote investeringen, super-
speciale materialen en exotische eigen con-
structies. “Er zijn geen dikke teamsponsors,
aan een chassis zit niet veel wat je kunt veran-
deren, voor motortuning is maar weinig toege-
staan. Alles moet hier op eigen kosten”, licht
Jaco Paauwe toe.
Werken met bijzondere materialen voor het
chassis kan ook al niet omdat het volgens de
reglementen magnetiseerbaar moet zijn.
Waarop Erik Motz aanvult: “het moet op een
klein budget dat geen ruimte biedt om een
testbank te kopen voor motoren. Tuning gaat

vooral op gevoel en gehoor.” Dus maar af en
toe wordt tijd afgehuurd om op een vermo-
gensbank te testen wat motormodificaties ople-
veren, of wordt elektronisch gemeten bij tests
op een circuit om weerbarstige problemen uit
te zoeken. Uitgekiende aërodynamica komt er
evenmin aan te pas, hoewel racekarts zeker
snel genoeg zijn om daar iets mee te kunnen.
Maar de kunststof delen dienen alleen de vei-
ligheid, om te voorkomen dat de wielen van de
karts in elkaar haken. “We hebben nu gesloten
in plaats van open bumpers. Dat helpt flink

Een kart koop je niet
zomaar, hij moet opge-
bouwd worden met
chassis, motor en aan-
vullende delen naar
keus. We praten dan
over een bedrag rond €
8500 voor een comple-
te wedstrijdkart van
competitief niveau.

Jaco Paauwe in zijn element, bezig met een kart.
Na zelf eerst aan motorcross en kartracen gedaan
te hebben begeleidt hij nu nationaal karttalent,
waar compagnon Erik Motz zich exclusief op het
internationaal niveau richt.

Kart-importeur Paauwe leeft voor zijn sport

Toppers op kleine
Niet zelden hoor je in de levensbeschrij-

ving van Formule 1-coureurs dat ze

begonnen zijn met karten. Daarmee leer

je voertuigbeheersing en strijden op de

vierkante centimeter. Klein beginnen in

de hoop groot te eindigen. De kleine

kartwereld vraagt echter wel een grote

inzet, benadrukt Jaco Paauwe die Birel

karts importeert.
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omdat ze met de ingesloten lucht veel beter als
kussen werken, de open delen verkreukelden.”

Motor en chassis
Het begint met een ongeveerd chassis dat je
compleet koopt. “Het chassis zelf is de vering”,
verbetert Erik Motz. Er kunnen stabilisatorbui-
zen aan het stalen buizenchassis worden toege-
voegd, het chassis wordt ook wel plaatselijk
versterkt door er een stuk extra buis in te ste-
ken. Hoogte en stand van de voorwieldrager
kunnen aangepast worden, maar daarmee heb
je het wel ongeveer gehad. Zelf een beter chas-
sis ontwikkelen? “We werken met Birel karts
omdat die al jaren het best zijn, zelf iets beters
maken is nauwelijks denkbaar”, antwoordt
Paauwe. Er moeten dan nog banden bij, we
begrijpen dat alleen Bridgestone momenteel
daarin het toonaangevend merk is.
Vervolgens heb je een motor nodig, mede
bepaald door de klasse waarin de kart ingezet
zal worden. Er worden zowel twee- als viertakt
ééncilinders ingezet, met versnellingsbak of
alleen met vliegwielkoppeling. Dan zijn er de
100 en 125 cc klassen, en je hebt specifieke
kartmotoren of motoren die ook in andere
voertuigen toegepast worden. “Een echte kart-
motor heeft de inlaat voorop, een vlak carter
en lage bouw”, doceert Paauwe. Hij moet
immers niet in de weg zitten onder de rechter
elleboog van de rijder, en de hete uitlaat moet
er liever niet vooraan uitkomen. Op hoog
niveau karten vraagt natuurlijk een motor met
versnellingen. Overigens zit niet alleen voor

Wederom blijkt
Nederland duchtig mee
te tellen. Met tuning en
begeleiding van LM
Racing werd Robert
Dirks in 2003 wereld-
kampioen in de 125
Super ICC klasse, nadat
het team van LM een
jaar eerder al het
Europees kampioen-
schap binnenhaalde.

Een beeld van de diver-
se motoren waarmee je
een kart kunt uitrusten.
Op de onderste plank
eenvoudige luchtge-
koelde tweetakten, het
serieuze werk met
waterkoeling staat op
de bovenste plank.
Rechts een viertakt,
ernaast een tweetakt
zonder versnellingen,
helemaal links twee-
taktblokken met ver-
snellingen.

schaal

Foto’s: Jan Lieftink

Verkoop, service en nationaal kartracen houden
Jaco Paauwe zeer druk bezig. Toch is hij ook
begonnen aan arrangementen met wedstrijdkarts,
om zieltjes te winnen voor de sport. Daarvoor is
deze ruim uitgeruste promotietruck, en dat blijkt
enorm aan te slaan.
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het schakelen, maar ook voor de koppeling een
hendel bij het stuur.
Als je de inlaat voorop wilt hebben kom je op
wat duurdere, speciaal voor karting ontwikkel-
de dus in kleine serie gebouwde aggregaten,
want motoren voor universeel gebruik hebben
de uitlaat voorop. Voor wedstrijden mag weinig
aan zo’n motor veranderd worden, de fabrikant
stuurt voor homologatie een blok naar de auto-
sportfederatie FIA dat daar als maatvoorbeeld
wordt gehouden. Je bent dus aangewezen op
originele onderdelen, tuning kan alleen door
afstelling in carburatie en membraaninlaat, of
subtiele cilinderbewerking.

Motorkarakter aanpassen
Met weinig financiële middelen en weinig tech-
nische mogelijkheden om een kart sneller te
maken is het niet zo verbazingwekkend dat alle
deelnemers aan een wedstrijd binnen één
seconde over de finish kunnen komen. Rond
veertig karts mogen in een wedstrijd van start,
na een kwalificatiesessie omdat er meestal
meer aanmelders zijn. Uiterst spannend dus,
een sport waarin minimale verschillen al tel-
len. Dan hebben we het nog niet over de duize-
lingwekkende snelheidssensatie, wanneer je
met je zitvlak bijna op het asfalt en haast niets
om je heen ver boven de 100 km/h rijdt.
Om de gedachten te bepalen: een complete kart
weegt 80 tot 100 kg, er geldt in wedstrijden een
minimum gewicht zodat loodballast nodig kan
zijn, waarmee je de mogelijkheid krijgt het
zwaartepunt van de kart te verplaatsen en daar-
mee de wegligging te beïnvloeden. De motoren
zijn afhankelijk van de klasse goed voor
omstreeks 30 tot 40 pk. Onderweg naar de wie-
len gaat heel weinig verloren, in de zesversnel-
lingsbak en korte kettingaandrijving naar de
achteras zonder differentieel. Erik Motz ziet op
de testbank een vermogen aan de wielen van
rond 36 pk, vanaf een 125 cc tweetakt die aan
de krukas circa 42 pk produceert.
Tuning levert hooguit een paar tienden van
pk’s extra op, met optimaliseren van de com-
pressie en passing en afwerking van de onder-
delen. Veel belangrijker is vergroting van de
trekkracht. “Er is een bruikbaar toerenbereik
nodig van zo’n 6000 t/min, het maximum ver-
mogen zit rond 14.000 t/min. Ik zoek vooral een
gunstig koppelverloop, kracht bij laag toeren-
tal. Verder gaat het er bij tuning om het motor-
karakter aan te passen aan de rijstijl van de
coureur, dat is het allerbelangrijkst.”

Souplesse en stijfheid
Cruciaal blijkt hoe goed je uit bochten kunt
accelereren. Vandaar dat een soepele motor
zwaar telt, met trekkracht in een gebied waar

de rijder het wil hebben. Evenzo belangrijk is
een stijf chassis, dat in bochten de wielen strak
op het asfalt houdt. Vooral natuurlijk de aange-
dreven achterwielen, alweer voor goede tractie
om uit de bocht te accelereren. Hier blijkt wel

wat tuning mogelijk: in de buig- en torsiestijf-
heid van de achterasbuis, de bevestiging daar-
van, en de moffen waarmee de velgen op de as
vast zitten. Niet alle karts hebben een rem op
de achteras, is die er wel dan kan ook de remba-
lans tussen de voorwielremmen en achterasrem
versteld worden om het rijgedrag aan de wens
van de rijder aan te passen.
Ook hier spelen toch de typische problemen
van autosport op hoog niveau. Succesvolle rij-
ders laten zich verleiden door andere teams die
meer faciliteiten beloven. Dus wordt er altijd
gezocht naar nieuw talent. Maar ook algemene
belangstelling helpt, reden waarom Paauwe
begonnen is met het opzetten van kartevene-
menten. Hij verhuurde al karts aan wedstrijdrij-
ders, het blijkt echter een enorm succes om
dergelijke karts ook te gebruiken voor arrange-
menten als promotie of ontspanning, voor men-
sen die wel eens serieus kennis willen maken
met karten. ●

Peter Fokker
Belangstelling? Kijk op www.paauwerkartracing.nl

De opbouw van een kart is wel simpel, maar de
onderdelen zijn erg hoogwaardig. Aan de voor-
wielophanging valt wat te variëren met stand en
hoogte van het wiel, maar tuning moet toch voor-
al in de motor komen. Merk op hoe plakkerig het
bandenrubber is, een wedstrijdkart heeft véél grip
nodig.

Een klein beetje elektronica informeert de rijder
over zijn prestaties. Links op het schermpje ron-
detijden en rechts overige informatie: tijd, motor-
temperatuur en onderaan aantal draaiuren.

Om de twintig tot dertig uur moet de membraan-
gestuurde tweetaktmotor in revisie, vooral om
cilinder en lagers te controleren. De zesversnel-
lingsbak en natte koppeling zijn minder kritisch.

In de differentieelloze achteras is stijfheid van het
grootste belang. Merk op dat de koelwaterpomp
via een tandriempje vanaf de as wordt aangedre-
ven. Bij de schijfrem zien we terugstelveren op de
remblokbevestiging, de blokken moeten in rust-
stand geheel vrij van de schijf zijn om wrijvings-
weerstand te voorkomen.
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