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MOTORFIETSEN 
Star Twin uit Loenen bouwt diesel motorfiets

Uitlaatsystemen, frames, motortuning of het
richten van (lichtmetalen) velgen: de mannen
van Star Twin in Loenen schrikken nergens voor
terug. Er stond echter nog een lang gekoesterde
wens op het lijstje van eigenaar Kees van der
Starre: een door hem zelf ontwikkelde motor-
fiets met rijeigenschappen en prestaties die zich
kunnen meten met de standaards. Maar wel
met één toevoeging, de motorfiets moest een
diesel als krachtbron hebben. Nu zou het niet
de eerste keer zijn dat Van der Starre met een
eigen creatie rondrijdt. Al dertig jaar geleden
maakte hij de circuits ‘onveilig’ met een motor-
fiets voorzien van een door hem zelf gebouwd
125 cc tweecilinder tweetaktblok. De man weet
dus wat hij doet.
Maar goed, een dieselmotorfiets, dat is andere
koek. Het kunstje is al eerder geflikt, het voor-
heen Engelse Enfield kan al sinds jaar en dag
een motorfiets leveren met een ééncilinder die-
selmotor. Echt populair is deze nooit geworden.
Te zwaar, onhandelbaar, vervuilend en onvol-
doende prestaties. Maar wel zuinig, deze Enfield
rijdt 1: 90.

Kleine, lichte diesel
Een moderne dieselmotorfiets die kan concurre-
ren met de huidige generatie motorfietsen, dat
is geen eenvoudige opgave als we weten dat er
tweewielers rondrijden met een specifieke
massa (kg/pk) van minder dan één. Een belang-
rijke eis was dat het motorblok bescheiden van
gewicht en afmetingen moest zijn. Kees van der
Starre en Jeroen Bernart kwamen uit op een
Volkswagen Lupo blok. Deze 3-cilinder is geheel
vervaardigd uit lichtmetaal, dus zowel de kop

als het cilinderblok. Dit zogenaamde ‘3 liter
blok’ is ontwikkeld om zoveel mogelijk rende-
ment te halen uit een liter dieselolie. “Wij heb-
ben vooral naar de prestaties gekeken en de
nodige modificaties doorgevoerd om deze op
niveau te brengen”, aldus Van der Starre. Boring
en slag bleven gelijk, de compressieverhouding
werd verlaagd van 1: 19,5 naar 1:16.
Daar waar mogelijk werd gewicht bespaard en
het toerental ging iets omhoog. Deze inspannin-
gen leverden een vermogenswinst op van 19 pk,
het bijbehorende koppel steeg van 140 Nm naar
160 Nm. Maar wil de diesel-motorfiets mee kun-
nen komen met benzine-gemotoriseerde soort-
genoten, dan moet het vermogen omhoog naar
120 pk.

Om die vermogenstap te realiseren gaat men
het kenveld van de motorregeling bewerken.
“Daar hebben we nu nog niets aan gedaan, onze
voornaamste doelstelling was een rijdend proto-
type neer te zetten. Starten en lopen om in
Volkswagen termen te spreken. Volgende stap is
het polijsten, lichter maken en het vermogen
opvoeren door de inspuiting aan te passen”.
De inrichting van het blok bleef gelijk, dat wil
zeggen bovenliggende nokkenas met twee klep-
pen per cilinder en pompverstuivers recht-
streeks aangedreven door de nokkenas. De
inspuitdruk bedraagt 2050 bar. Ook de turbo
met variabele opbrengst en intercooler bleven
intact evenals de sensoren om het motormana-
gement te voeden. De EGR ging in de vuilnis-
bak. “Misschien dat we in de toekomst een roet-
filter moeten monteren, daar heb ik nu nog
geen beeld van. In ieder geval zijn we niet zo
gebonden aan milieueisen, de Thunder Star is
wat dat betreft een vreemde eend in de bijt”.

Zelf ontwikkelde aandrijflijn
Het vliegwiel bevindt zich aan de linkerzijde
van het blok. Het gewicht werd met 60% ver-
minderd, de diameter ging van 190 naar 240
mm. Een primaire ketting drijft een doorgaande
as aan die aan de andere (rechter) kant van het
blok de droge plaatkoppeling aandrijft. De
Thunder Star is uitgerust met een vijfversnel-
lingsbak. Dit is volgens Van der Starre niet de
definitieve uitvoering. “Omdat deze motor een

Ruim drie jaar geleden begonnen Jeroen Bernart
en Kees van der Starre (rechts) aan de realisatie
van hun diesel-motorfiets. Inmiddels staat er een
prototype, voordat daadwerkelijk de productie
begint moet er echter nog veel gebeuren.

Frame, motor en versnellingsbak zijn met behulp
van een 3D-tekenprogramma ontwikkeld. Het
eigenlijke frame is zeer bescheiden van afmeting
en gewicht zoals u kunt zien op deze schets.

Thunder Star: starten en lopen

TDI-Bike
Dieselen met een motorfiets, wie houdt dat voor moge-

lijk. Als het aan Kees van der Starre en Jeroen Bernart

van het Loenense motorfietsbedrijf Star Twin ligt wordt

dat binnenkort realiteit. Zij ontwikkelden de Thunder

Star, een zeer moderne motorfiets met uitstekende rij-

eigenschappen én een Lupo dieselblok als krachtbron.
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opgedaan. Volgens Van der Starre stuurt de die-
selfiets messcherp en is het rijgedrag absoluut
niet te vergelijken met een benzinegestookte
versie. “Een moderne motorfiets begint pas bij
3000 toeren uit de veren te komen en trek je
door tot zo’n acht à negen duizend toeren. Bij
de Thunder Star voel je al bij 2000 toeren de
werking van de turbo en schakel je bij 4000 toe-
ren over”. Verder merk je in het rijden dat deze
motor een laag onafgeveerd gewicht heeft, dat
geeft een scherp stuurgedrag”.
Uiteraard draagt het zelf ontworpen frame ook
bij aan het stuurgenot, het betreft een zoge-
naamd Star vakwerkframe met een WP GP voor-
vork en een WP GP monoshock achtervering en
carbon velgen. Voor heeft de Thunder Star dub-
bele 6-zuiger radiale remklauwen met 320 mm
schijven, achter een enkele Brembo 2-zuiger
remklauw met een wavedisk van eigen ontwerp.
Van der Starre verwacht dat met name over-
heidsdiensten grote belangstelling zullen tonen
voor zijn TDI’tje. Een dieselmotorfiets past voor
wat betreft de benodigde brandstof goed in het
‘voertuigpark’. ●

Hans Doornbos

beperkt toerengebied heeft willen we naar een
zesversnellingsbak”.
De aandrijflijn komt geheel uit eigen koker. Net
zoals de rest van de motorfiets werd er eerst een
3D-ontwerp gemaakt op de computer. Voordeel
van deze aanpak is dat met ‘beperkte’ inspan-
ningen meteen een totaalbeeld te krijgen is van
het onderdeel. Ander groot voordeel van deze
digitale aanpak is dat de computergestuurde
freesbank vanuit het oorspronkelijke tekenpro-
gramma kan worden aangestuurd. De bak is
geproduceerd (gegoten) door Verdult uit
Heerhugowaard. Zij hebben de gietmallen
gemaakt en het blok gegoten. Op de computer-
gestuurde freesbak is de uiteindelijke maatvoe-
ring bereikt.
Wat opvalt aan de versnellingsbak is de ruime
hoeveelheid ribben. Deels voor de warmteafgif-
te, deels om de stevigheid van het geheel te ver-
groten. Hierdoor kon de wanddikte (en dus het

gewicht) beperkt blijven.
Het starten van de Thunder Star is een verhaal
op zich. De hoge compressieverhouding vereist
een hoog vermogen van de startmotor en batte-
rij. De Thunder Star is om die reden uitgerust
met een 24 volt-startinstallatie, de rest van de
elektrische infrastructuur is gewoon 12 volt.

Van race tot offroad
De dieselmotorfiets heeft nog niet zijn definitie-
ve vorm en uitvoering, het zal nog een behoor-
lijke inspanning vergen om de Thunder Star
productierijp te maken. Het gewicht moet nog
met 20 tot 25% omlaag, de motorfiets weegt nu
205 kg waarvan de complete aandrijflijn 120 kg
voor zijn rekening neemt. Daarnaast moet als
gezegd het vermogen omhoog naar 120 pk.
De beide ontwikkelaars hebben voor ogen om
de Thunder Star in drie uitvoeringen op de
markt te brengen, een ‘race’uitvoering, een toer-
model en een offroad motorfiets. Met het proto-
type hebben ze inmiddels al enige rijervaring

In het frame van de Thunder Star hangt een gemo-
dificeerde 3-cilinder 1200 cc dieselmotor uit de ‘3-
liter’ Lupo. De compressieverhouding werd ver-
laagd, de toerentallen gingen omhoog en er werd
zoveel mogelijk gewicht bespaard. Uiteindelijk
moet een vermogen van 120 pk mogelijk zijn.

De achterbrug komt van Ducati, de monoshock
achtervering van WP, de remklauw van Brembo en
de schijf is een eigen product, de zogenaamde
wavedisk, de velg is van carbon.

De vijf-versnellingsbak is zelf ontworpen en
gefreesd. Het maken van de mal en het gieten is
uitbesteed.

Aan de voorzijde van het motorblok een indruk-
wekkende hoeveelheid warmtewisselaars, één
voor de koelvloeistof, één voor de dieselolie en
één voor de inlaatlucht.

Het gaskabeltje is verbonden met de potmeter dat
zijn signaal doorgeeft aan het motormanagement,
voor de rest weinig verschil met een ‘normale’
motorfiets.
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