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REPORTAGE 
Sleutelen onder barbaarse omstandigheden

In 1997 sloeg het virus toe bij Hans Bekx. De
voormalige varkenshouder en mesttransporteur
sponsorde dat jaar motorrijder Eric Verhoef uit
Veldhoven. Bekx vloog naar Senegal om de
binnenkomst van Verhoef te vieren. Maar hij
was iets te vroeg en huurde een 4WD om zelf
een tochtje te maken door de woestijn.
Die rit veranderde zijn leven, hij stopte met de
sponsoring van Verhoef en richtte zelf een team
op om het volgend jaar mee te kunnen doen.
Samen met monteur Toin van Gogh en naviga-
tor Bennie Jolink verschenen ze in 1998 aan de
start in Parijs. Jolink werd behalve voor het navi-
geren ook aangetrokken voor de publiciteit,
want van alleen dieselolie kan de schoorsteen
niet roken.

Bekende hardware
Vanaf die tijd, met als uitzondering het jaar
2000, is Bekx in de maand januari te vinden in
de woestijn, samen met zijn makkers. En de rest
van het jaar? Dan is hij in zijn schuur dicht bij
huis om zijn truck voor te bereiden op de vol-
gende woestijnrit. En getuige de resultaten is de
truck ieder jaar verbeterd. Ook wordt ieder jaar

het team uitgebreid, want wil je op niveau mee
draaien dan is technische support een must.
Bekx rijdt zijn race overdag, het technisch team
heeft hoofdzakelijk avond- en nachtdienst om
ervoor te zorgen dat de truck er weer tip top bij

staat voor de komende etappe.
Dit jaar werd voor de tweede keer gereden met
een DAF, de jaren ervoor met een Ginaf. Of die
overstap het grote verschil heeft gemaakt is
maar de vraag, beide voertuigen zijn opgetrok-
ken uit hoofdzakelijk DAF-delen. De Ginaf was
origineel met hier en daar aanpassingen, de
DAF is vanaf nul helemaal opgebouwd volgens
de specificatie van Bekx en zijn mannen.
Zo is het kloppend hart nog wel afkomstig uit
de fabriek in Eindhoven. Het betreft een specia-
le door DAF geleverde Dakar II motor met een
inhoud van 12,6 liter. Deze zescilinder XF-
krachtbron wordt ook gebruikt voor de 530 pk
DAF. Hij is vervaardigd uit high tension graphite
staal, wat bijzonder stevig, stijf en toch licht is.
De motor heeft een zogenaamde busdistributie,
wat de mogelijkheid biedt om een extra pomp
aan te sluiten. Deze ‘slobber pomp’ zorgt er
samen met het speciale carterdeksel voor dat de

Hans Bekx en zijn mannen eindigden als eerste op
het brede, zeer bochtige en stoffige militaire
oefenterrein bij Granada. Naast de sublieme stuur-
manskunst leverde ook het uitgekiende veer-
systeem van de truck een belangrijke bijdrage aan
dit succes.

Woestijn krijgt Team Hans Bekx niet klein

Zandhazen
Het ging voortvarend met het team van Hans Bekx, de

truck raasde door de woestijn, de techniek hield stand

dankzij de onuitputtelijke inzet van het technisch team,

er was meer dan voldoende media-aandacht en toch na

afloop een kater. Kijkt u mee naar de slopende race

voor mens en machine met speciale aandacht voor de

mannen achter de schermen.

Foto’s: Hans Bekx Teamsport
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voorgaande sessies zijn verwerkt en gebruikt in
deze ‘tank’.
Het geheim ligt vooral in het samenspel. Zaken
als gewichtsverdeling, stuurgeometrie, vering
en bandenspanningsysteem zijn minstens zo
belangrijk als de hardware die bij wijze van
spreken zo uit het rek komt. Maar uiteraard ook
de stevigheid van het chassis is van elementair
belang, waar moet een extra steun komen en
welke verbindingen vragen extra aandacht? En

eigenlijke motoroliepomp onder alle omstandig-
heden aanvoer krijgt.
Uiteraard levert de Dakar II uitvoering meer ver-
mogen, te weten ruim 800 pk aldus Bekx. Die
vermogenswinst is gerealiseerd door het motor-
management aan te passen, andere verstuivers
te monteren en aangepaste ademhalingsorga-
nen te monteren. Dit alles zou het 8 ton zware
voertuig een theoretische topsnelheid van meer
dan 200 km/uur moeten geven ware het niet dat
de maximum snelheid is gelimiteerd op 150
km/uur. Een snelheid die het voertuig vanuit
stilstand in 12 seconden weet te bereiken!
Achter het XF-blok ligt de zestienversnellings-
bak van ZF. Vervolgens gaat het geweld door de
transferbak van eveneens ZF via de Sisu-cardan
naar de Michelin 1400x14 banden met een tyre-
pressure systeem. En o, ja we zouden het haast
vergeten, de ‘bok’ bestaat uit een DAF 85 cabine.
Allemaal bekende producten maar het is juist
de hand van de meester die door de manier en
plaats van samenvoegen er een eigen racetruck

van maakt. Een truck die net iets beter presteert
dan het voertuig van de collega die uit dezelfde
delen is samengesteld.

Voorbereiding begint vroeg
Zoals u uit de fotoreportage kunt opmaken is
het voertuig van Bekx geheel vanaf nul opge-
bouwd. Vorig jaar begon Bekx met zijn team in
een vroeg stadium met het opbouwen van zijn
DAF 85CF Dakar truck. Al de ervaringen uit

De positionering van de brandstoftanks bepalen
de gewichtsverdeling en het zwaartepunt.

Wrang is het dat voorafgaand aan het spektakel
alle teams een grondige keuring hebben onder-
gaan en het team Bekx groen licht kreeg om te
starten. Vreemd dat er dan achteraf toch techni-
sche aanmerkingen waren waardoor Bekx de
winst niet werd gegund.

Verstevigen en beschermen, belangrijke zaken om
zonder panne de tocht te volbrengen. De positie
van de verdeelbak is weer bepalend voor de
gewichtsverdeling

Mannen met papieren
en een trotse Hans Bekx
voor aanvang van de
race. Later zouden die
zelfde mannen hem dis-
kwalificeren omdat zijn
truck niet aan de gestel-
de eisen voldeed.
Misschien hebben ze bij
de eerste controle wat
over het hoofd gezien.
Op de foto is duidelijk
het veersysteem te zien
wat er mede aan bijge-
dragen heeft dat Bekx
zo goed kon presteren.

De krachtbron is afkomstig van DAF en is afgeleid
van de 530 XF motor. Deze Dakar II motor is voor-
zien van busdistributie. Die maakt het mogelijk er
een extra oliepomp op aan te sluiten.

Bys4 Het team is het gehele jaar bezig geweest
om de truck vanaf nul op te bouwen. Alle
ervaringen uit voorgaande ritten werden verwerkt
in de DAF CF 85.
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dat het zijn vruchten heeft afgeworpen wordt
wel bewezen door het feit dat (waarschijnlijk) de
concurrentie oneigenlijke middelen heeft moe-
ten gebruiken om het monster uit Veghel tot
bedaren te krijgen.
Maar het beest is niet uitgeraasd. Het grote geld
kunnen ze niet bieden maar door de handen
van de Nederlandse deelnemers te bundelen
moeten ze een grotere vuist kunnen maken
tegen de organisatie zodat datgene wat in de
laatste race is gebeurd nooit meer zal geschie-
den. En het typeert de drang tot winnen van het
team van Bekx. Want in plaats van een tijdro-
vende juridische strijd te gaan voeren richt men
zich nu op het volgend jaar. De race moet
gewonnen worden in de woestijn en niet in een
Franse rechtszaal is de gedachte. De concurren-
tie is gewaarschuwd! ●

Hans Doornbos

Een beul van een truck
“We liggen op koers”, dat waren
de woorden van Edwin Willems
bij aanvang van de monstertocht
door de woestijn. Die woorden
baseerde hij op de ervaringen die
ze hadden opgedaan met de
truck tijdens een proefsessie in
Hongarije. De techniek kende hij
in detail, want hij heeft de gehe-
le bouw begeleidt en daar waar
mogelijk mee gesleuteld om dit
monster op zijn wielen te zetten.
Edwin was monteur op de rally-
truck en had de regie over de
werkzaamheden die uitgevoerd
moesten worden. In het dagelijks
leven is hij zelfstandig dieselmon-
teur en werkt in die hoedanig-
heid veel voor DAF. De techniek
was hem niet onbekend zullen
we maar zeggen.
Overdag, op de racetruck, was
zijn voornaamste taak het in de
gaten houden van de metertjes,
het regelen van de bandenspan-
ning en het uitvoeren van nood-
reparaties. Alles wat maar te
maken heeft met de techniek
was in handen van Edwin. Naast
deze ‘hoofdman’ zaten er nog
drie monteurs in het team te
weten Michel Herpen, Bert van
de Eijnde en Alex Brusselers. De
eerste twee bemanden de ser-
vicetruck, de laatste bereed de
snelle service-4WD.

Niet veel kapot
Veel serieuze panne heeft het
team niet gekend. De truck was
dermate goed gebouwd dat het
niet tot uitval door technische
storingen is gekomen. Dat is op
zich al een hele prestatie als we
kijken naar het wegdek en de
snelheden die worden gereden.
“Ondanks het verlagen van de
maximum snelheid is het dit jaar
toch weer harder gegaan dan
voorgaande jaren en ik verwacht
dat we, indien we volgend jaar
weer voorin willen eindigen, nog
weer sneller moeten gaan”. En
dat betekent een nog zwaardere
aanslag op met name het onder-
stel.
Zijn ervaring is dat duinen en
kamelengras het meest verrader-
lijk zijn. Met name die duinen
waar je niet kunt zien waar je
belandt zijn erg tricky. “We heb-

ben tijdens zo’n noodlanding
behoorlijke schade gehad aan
bumper en koplamp, maar ja we
kunnen lassen (MIG en TIG) en
hebben een goede slijptol aan
boord dus dat soort hindernisjes
zijn in een oogwenk opgelost”.
Willems is goed te spreken over
het onderstel. De stuurgeometrie
in combinatie met de uitgekiende
vering geven niet alleen een fan-
tastische wegligging en een voor-
spelbaar stuurgedrag, ze zijn ook
bestand tegen die verschrikke-
lijke omstandigheden. “We heb-
ben de race uitgereden zonder
de dempers te vervangen.” En
dat zegt veel, getuige het feit
dat bij sommige andere teams er
in één etappe soms wel twee
keer dempers verwisseld moesten
worden.
Ieder wiel heeft twee dempers
waarbij de in- en uitgaande slag
separaat zijn af te stellen. De
truck moet hiervoor wel stil staan
om de handeling uit te voeren.
Om een gecontroleerde demping
onder alle omstandigheden te
realiseren zijn ze uitgerust met
een thermostaat zodat de olie-
temperatuur van weinig invloed
is.
Na iedere etappe gaat de truck in
onderhoud, een kleine beurt zul-
len we maar zeggen. Alles wordt
daarbij nagelopen, het chassis
wordt gecontroleerd op scheu-
ren. De aandrijfas en de veerpen-
nen en bussen worden gesmeerd.
De luchtfilters schoon geblazen,
en mocht dit niet voldoende
baten dan gaan er nieuwe patro-
nen in. In vergelijking met een
normale XF bedraagt het filter-
oppervlak het dubbele, dit
uiteraard vanwege de grotere
luchtbehoefte van de motor en
vanwege de stoffige omstandig-
heden. De radiateur en intercoo-
ler ondergaan eveneens een
grondige inspectie en ze worden
gevrijwaard van overbodig
woestijnmateriaal. De waterzak-
ken, voor de inwendige mens en
de ruitensproeier worden gevuld.
In totaal zijn drie man ongeveer
drie uur bezig om de truck klaar
te maken voor de volgende dag.
Olieverversen behoorde niet tot
het takenpakket; ze hebben de

En nu het stuur nog en
starten maar! Let er
eens op hoe mooi de
kooiconstructie in de
cabine is verwerkt.

Ondanks dat men de
remmen verstevigd
had, trilden er onder de
extreme omstandighe-
den toch delen los.
Lassen leek in beginsel
te helpen maar ver-
plaatste het probleem.
Een uitdaging voor vol-
gend jaar om de con-
structie nog eens goed
onder de loep te
nemen.
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gehele rit uitgereden met dezelf-
de synthetische motorolie en ver-
snellingsbakolie!

Lassen in het bivak
Ondanks de goede voorbereiding
en de nodige verstevigingen die
men vooraf in het chassis had
aangebracht, heeft men inciden-
teel toch een beroep moeten
doen op het lasapparaat. Zo brak
het huis van de al verstevigde
remboosters af. Nadat dit verhol-
pen was begon de steun af te
scheuren en na fixatie lieten de
steuntjes op de as los. Een defini-
tieve oplossing werd gevonden
door de handremfunctie achter-

wege te laten. Volgens Edwin zijn
dergelijke problemen niet te
voorkomen, de onderdelen staan
bloot aan zo’n hoge intensiteit
aan trillingen dat geen enkele
constructie daar tegen opgewas-
sen is. Een bewijs daarvoor is bij-
voorbeeld ook het scheuren van
een tussenbint in het ladderchas-
sis.
Twee keer is de truck daadwerke-
lijk stil komen te staan. Eenmaal
omdat de aanvoerslang van de
intercooler was geschoten. Deze
was de avond ervoor gedemon-
teerd en schoongeblazen.
Kennelijk had men de klem niet
goed aangedraaid waardoor de

Etappe nummer 9 van Tidjikja naar
Atar leek in beginsel goed te gaan
totdat de intercoolerslang los schoot
en het team een kwartier tijd ver-
loor. Later brak de cabine ophanging
links en dat remde echt de snelheid.
De tocht werd gekenmerkt door veel
duinpassages en honderden kilome-
ters keienpistes, een killer voor mens
en machine.

Voor de monteurs begint het werk
nu pas. Tijdens de rit naar Atar
scheurde een cabine ophanging en
Bekx overlegt met monteur Bert van
de Eijnde de reparatieprocedure.

Controleren en smeren van de aan-
drijflijn behoorde tot de vaste ritue-
len na een rit. Arbotechnisch man-
keert er nog wel het een en ander
aan de werkomstandigheden!

Met kunst en vliegwerk wordt er een
nieuwe ruit gemonteerd. De confron-
tatie met een boompje deed de oude
sneuvelen.

Niet alleen de racetruck moet onder
bijzonder zware omstandigheden
door de woestijn ‘ploegen’, ook de
persploeg en de overige assistentie-
voertuigen kregen het zwaar te ver-
duren, hier is de 4WD gestrand met
een kapotte remleiding.

Absoluut geen leedvermaak wanneer
een collega een ongelukkige buite-
ling heeft gemaakt. Daar waar
mogelijk helpt men elkaar zodat
ieder zijn race kan uitrijden.

verbinding de volgende dag tij-
dens een intensieve proef de
geest gaf. Het andere geval, het
wegvallen van de elektrische
energievoorziening, heeft Edwin
wel de nodige hoofdbrekens ver-
oorzaakt. De truck bereikte tij-
dens het nemen van een duin net
niet de top omdat de motor af-
sloeg. Startten lukte niet meer
omdat de boordspanning was
weggevallen. Door de truck naar
beneden te laten rollen sloeg de
motor wel weer aan, maar zon-
der elektrische energiebuffer.
s’Avonds in de bivak heeft men
nieuwe accu’s gemonteerd maar
de volgende dag deed hetzelfde
probleem zich weer voor. Het ver-
velende was dat Edwin niet kon
achterhalen waarom die
(gel)accu’s kapot gingen. Na een

grondige inspectie van een kapot
exemplaar bleek dat de plus-
draad tijdens het rijden zo dyna-
misch bewoog dat het de pool
van de accu in het deksel kapot
trok. Door de draad anders te
geleiden was het probleem opge-
lost.
Inmiddels is de truck weer in
Nederland en is het team al weer
bezig met het uitwerken van de
plannen voor 2006. De motor
gaat helemaal uit elkaar maar zal
zeker volgend jaar weer ingezet
worden. Het probleem met de
elektriciteit wordt definitief
opgelost en verder…. Eigenlijk
niet zoveel, de truck en het team
hebben dermate goed gepres-
teerd dat er voldoende potentie
is om ook dan weer in de voorste
gelederen te eindigen. ●
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