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REPORTAGE
Exact/MAN team uitstekend voorbereid in monsterrally

Succesvolle 
herkansing
Oudejaarsdag startte Le Dakar 2006 in Lissabon. Deze

barre woestijntocht weet ieder jaar meer deelnemers en

publiek te trekken. Dit jaar echter met een rouwrandje,

twee vaderlandse truckteams werden voor de start al

naar huis gestuurd omdat ze niet door de technische

keuring heen kwamen. Het Exact/MAN team moest de

eer verdedigen en slaagde daar wonderwel in!

Maar liefst 1700 deelnemers startten op 31
december 2005 om de gevaren van de woestijn
te trotseren. In totaal crossten er 785 voertui-
gen, waarvan 485 daadwerkelijk aan de rally
deelnamen, door het mulle zand. Geen pretje
zou je denken, zeker wanneer je de geschiede-
nis van de tocht kent. De deelnemers moeten
letterlijk en figuurlijk ‘door het stof’ en zijn
blij als ze het er heelhuids afbrengen.
Dodelijke slachtoffers zijn helaas geen uitzon-
dering, óók dit jaar niet. Ervaring helpt om
ongeschonden de finish te halen. Risico’s zijn
er namelijk in overvloed, zoals die niet opge-
merkte steen, tak of afgrond. Maar ook het
onvoorspelbare gedrag van de beginnelingen
(amateurs) maken het de professional niet
altijd gemakkelijk.
Dakar is ‘hot’. Ditmaal moest de organisatie de
inschrijvingen voor de motoren al op 1 juni
sluiten omdat toen al het aantal toegestane
deelnemers was bereikt. Voor de 230 plaatsen
waren 350 aanmeldingen. De algehele inschrij-
ving van de 28e editie werd begin juli gesloten,
het gelimiteerde aantal auto’s van 180 en 75
trucks was bereikt. Daarnaast werden 240
assistentievoertuigen ingeschreven.
Ook de commercie viert hoogtij bij Le Dakar.
Van Parijs-Dakar is allang geen sprake meer. De

Geluk wint het van pech

Het team Exact/MAN toog eind 2005 met drie
wedstrijdtrucks en een servicevoertuig, allen
van het merk MAN, naar Lissabon om deel te
nemen aan de verwoestende Dakar rally. Op de
voorgrond de truck van Stacey die technisch
gezien zijn gelijke vindt in die van zijn teamge-
noot Echter. De truck van de anchorman is ech-
ter iets lichter en heeft dus de meeste kans op
overwinning.

Foto’s: Jan Lieftink
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tocht start jaarlijks in een andere stad, vorig
jaar in Barcelona, deze keer in Lissabon. Qua
opzet begint het steeds meer te lijken op het
jaarlijkse wielerspektakel door Frankrijk en we
weten allemaal welke financiële belangen daar
spelen.

Niet voor ‘kleine’ mannen
Professionele deelname kost geld, veel geld.
Focussen we ons op de truckteams, dan bete-
kent serieuze deelname aan ‘Le Dakar’ toch al
snel een bedrag met zes nullen. Een bedrag dat

eigenlijk alleen maar op te brengen is met de
steun van sponsoren. Vroegtijdig naar huis
heeft tot gevolg dat de belangen van deze finan-
ciers niet goed worden behartigd waardoor de
deelname voor het volgend jaar in gevaar komt.
Wij hebben ons in deze technische reportage
gericht op het team Exact/MAN. Deze keuze
hebben we gemaakt voordat de deelnemers
naar Lissabon togen, wij hadden er ook geen
benul van dat Bekx en De Rooy wegens het niet
verkrijgen van de typegoedkeuring gediskwali-
ficeerd zouden worden.

Het Exact/MAN team deed vorig jaar voor het
eerst mee, na een korte voorbereidingstijd van
enkele weken. Vooral om ervaring op te doen,
niet om serieus aanspraak te maken op een
podiumplaats. Daar was men vanaf het begin
eerlijk over. Voor Dakar 2006 lagen de kaarten
anders, men zette in op een plek bij de eerste
vijf en de voorbereidingen vingen al in februari
2005 aan. Alles werd flink onder handen geno-
men, de oude trucks werden tot op het kale
chassis gestript en opnieuw gedimensioneerd.
Van echt sensationele veranderingen is overi- ▼

De trucks worden bemand door een
drietal: de chauffeur, navigator en
monteur. Belangrijk is het samenspel
tussen dit drietal, de juiste informa-
tie op het juiste tijdstip. Een goede
navigator met ervaring is van cruci-
aal belang, zeker dit jaar omdat
hulpmiddelen via GPS niet meer zijn
toegestaan.

De toerenteller is de belangrijkste informatiebron voor de chauffeur. Door
een iets gewijzigd motormanagement is de karakteristiek van de krachtbron
minder piekerig. De D2876 wordt ook door MAN gebruikt voor de truckraces,
zij het dat het vermogen voor de Dakar-motor is begrensd op circa 700 pk. In
de truckraces gaat men over de 1000 pk, maar boet men in op betrouwbaar-
heid.

De aandrijflijn is per-
fect af te stemmen op
de omstandigheden.
Met schakelaars kan
men de verschillende
overbrengingen sper-
ren om optimaal in te
kunnen spelen op de
ondergrond.

Via een enkelvoudige
plaatkoppeling, een ZF
8S151 OD versnellings-
bak en de MAN G
1700-1 tussenbak wor-
den de krachten over-
gebracht naar de MAN
VA 9-950L en MAN H7-
0880 voor- en achteras.

De tripmaster is het belangrijkste instrument voor de navigator, de trucks
hebben er twee. Voor de communicatie maakt men gebruik van het zoge-
naamde IriTrack-systeem. De organisatie kan precies zien waar een truck zich
bevindt en in geval van calamiteiten snel en adequaat reageren. De telefoon-
communicatie gaat ook over dit systeem. De servicetrucks zijn voorzien van
satelliettelefoon.
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Het luchtinlaatsysteem
is voor de dagelijkse
service goed toeganke-
lijk via een luik in de
beplating.

De wielophanging krijgt het zwaar te
verduren tijdens de race, voor en
achter gebruikt men tweeblads para-
boolveren met vier schokdempers
per as. De uit- en ingaande slag zijn
separaat te regelen.

De monteur waakt over het wel en
wee van de techniek en noteert sto-
ringen die s’avonds in het bivak
moeten worden verholpen. Ook kan
hij de bandenspanning vanuit de
cabine regelen, dit systeem is voor-
geprogrammeerd met twaalf ver-
schillende drukken tussen de 0,5 en
8 bar.

De servicetruck werd opnieuw inge-
richt zodat de monteurs de beschik-
king hebben over meer equipment.
Aan de bemanning van deze truck de
taak om de voertuigen s’avonds
klaar te maken voor de volgende
etappe. Alle delen worden hierbij
nagelopen en gecontroleerd op breu-
ken, de aandrijflijn wordt gesmeerd
en de brandstoffilters iedere dag uit-
gewassen.

gens geen sprake, want de wedstrijdregels
(homologatie) bepalen voor een groot deel de
uiteindelijke technische opbouw. De grote stap-
pen heeft men gemaakt in de details.
Voorbeelden zijn een doordachte positionering
van delen, zoals bijvoorbeeld schokdempers en
de keuze van lichtere materialen.
Dat de technische regels ‘strak’ zijn, weten De
Rooy en Bekx inmiddels als geen ander. Bij hun
trucks klopte volgens de organisatie de dimen-
sionering van de veerbladen en de intercooler
niet. Dat kwam hen duur te staan.

Vergelijken we de cijfers en maten van de
Nederlandse trucks, dan zien we kleine ver-
schillen. De deelnemers stoeien met de plaat-
sing van de motor, deze gaat zo ver naar achte-
ren als de regels het toelaten. De truckers heb-
ben nog een andere mogelijkheid en dat is het
verschuiven van de wisselbak. Dat is bij het
Exact/MAN team ten opzichte van vorig jaar
ook inderdaad gebeurd. Maar ook dit kan niet
onbeperkt omdat anders de hoek van de aan-
drijfas te groot wordt waardoor de kruiskoppe-
ling te zwaar wordt belast.

Blijft verder over de positionering van de brand-
stoftanks. De wedstrijdtruck heeft twee alumi-
nium tanks aan boord met een gezamenlijke
inhoud van 800 liter. Deze bevinden zich achter
in de laadbak boven de achteras. De aanwezige
brandstof kan met behulp van een interne
pomp naar de voor de gewichtsverdeling meest
gunstige tank worden verpompt.
Het totaalgewicht van de MAN rallytruck
bedraagt 8.500 kg. In die hoedanigheid
bedraagt de gewichtsverdeling 60/40. Kijken we
naar de Hollandse concurrenten (Bekx en De

De racetrucks zijn (standaard) uitgerust met het central Tyre
Inflation System waarmee de bandendruk tijdens het rijden is te
variëren. Dit waarborgt een goede tractie en terreinvaardig-
heid. Het systeem is de laatste jaren dermate uitontwikkeld dat
het redelijk storingsvrij zijn taak doet.

Naast reserve onderdelen heeft de servicetruck een aggregaat aan boord
zodat de monteurs de beschikking hebben over licht en lucht. Uiteraard kan
men autogeen- en elektrisch lassen. Een goede werkbank ontbreekt evenmin.
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Rooy) die mee zouden doen, dan is de
Exact/MAN truck met 8.500 kg het lichtst
(8.700/8.800 kg), heeft deze de meeste brandstof
aan boord (750/680) maar wel de minst gunstige
gewichtsverdeling (50/50, 55/45) van het drietal.

Geprepareerd voor de woestijn
Kijken we naar de techniek van de truck dan
zien we hoofdzakelijk componenten uit de
MAN-stal. De voertuigen van Hans Stacey (de
anchorman van het team) en Franz Echter zijn
racetrucks in optima forma. Ze zijn voorzien

De trucks van Dakar 2005 gingen in februari de werkplaats in
en werden volledig gestript. Na tal van verbeteringen konden
ze stap voor stap weer worden opgebouwd.

Verstevigen en toch
kilo’s besparen, het
lijkt een onmogelijke
opgave. Grote kennis
van verbindingstech-
nieken en hightech
materialen maken dat
toch mogelijk.

De contouren van de truck worden langzaam zichtbaar. Continu
zijn er drie man bezig geweest om de trucks raceklaar te
maken.

▼

Vanaf nul opgebouwd
Met slechts 100 testkilometers in
de ‘benen’ verscheen het
Exact/MAN team aan de start van
Dakar 2005. Desondanks deed
men voldoende ervaring op om
het materieel voor Dakar 2006
aanzienlijk te verbeteren.
Dit jaar was de aanpak volledig
anders. Al in februari van 2005
begon men aan de voorberei-
dingen. Vanaf de tekentafel bij
Tridec in Son werd een nieuwe
truck ontworpen. Veel aandacht
ging naar de gebruikte materia-
len en daar bleek Tridec een
prima partner. Dit bedrijf heeft
een grote expertise in het ont-
wikkelen en vervaardigen van
producten die de efficiency en
inzetbaarheid van voertuigen
verbeteren. Het bedrijf is specia-
list in het ontwikkelen en produ-
ceren van stuursystemen en
asophangingen voor alle typen
getrokken materieel.
Samen met de mannen van het
team werd gezocht naar lichtere
en toch sterkere constructies. Het
chassis bestaat uit een ladderfra-
me van hoge KF600 vloeigrens-
staal en torsiestijve dwarsliggers.
De cabine van Stacey en Echter is
een TGA dagcabine voorzien van
rolkooi, drie rallyzetels, vijfpunts
veiligheidsgordels, twee trip-
masters, intercom en brandblus-
installatie. De cabine is aan de
voorzijde opgehangen met
silentblocs, aan de achterzijde
met dubbelwerkende hydrauli-
sche rallyschokdempers en extra
veiligheidskabels. ●

Foto’s: Tridec

van een D2876 12,8 liter zescilinder diesel. De
motor is opgepept tot circa 700 pk en levert
3.000 Nm tussen de 1.200 en 1.800 t/min. Ten
opzichte van vorig jaar is er niet veel aan de
motor veranderd, de karakteristiek is enigszins
gewijzigd zodat het maximum koppel eerder én
over een breder toerengebied beschikbaar is. De
derde racetruck heeft dezelfde motor maar
levert minder vermogen en koppel. In de team-
strategie is dit de snelle servicetruck.
Opmerkelijk is dat men gekozen heeft voor de
‘oude’ motor, een bewuste keuze als we de man-
nen van de techniek mogen geloven. De D28
heeft zich ruimschoots bewezen en op common
rail techniek in de Sahara met soms dubieuze
brandstofkwaliteit zitten ze niet te wachten.
Ook de servicevriendelijkheid van de trucks

staat op een hoger plan. De luchtfilters zijn
beter toegankelijk vanaf de buitenkant en in
het chassis heeft men ter hoogte van de ver-
snellingsbak een luik gemaakt zodat deze mak-
kelijk van ‘bovenuit’ is te vervangen.
In de racetrucks van Bekx en De Rooy is de
bekende DAF 12,6 liter XEC krachtbron gemon-
teerd, goed voor ruim 800 pk! Maar het is maar
de vraag of die pk’s de doorslag zouden hebben
gegeven, want alle trucks zijn qua snelheid
gelimiteerd op 150 km/h. En dat wordt via de
satelliet nauwkeurig gecontroleerd door de
organisatie. ●

Hans Doornbos

De ‘verslaggevers’ hebben de beschikking over
een Volkswagen V6 diesel Touareg. Wij waren bij-
zonder gecharmeerd over de solide en nette
manier waarop men de rolbeugel in de auto heeft
gelepeld.

De Touareg is voorzien van een extra brandstof-
tank die achter in de kofferbak ligt. De chauffeur
kan de brandstof verpompen tussen de verschil-
lende tanks om een zo gunstig mogelijk zwaarte-
punt en gewichtsverdeling te creëren.
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prestatie!
Wat maakt het succes in Le Dakar? De tech-
niek, de stuurmanskunst van de man op de
bok, de juiste aanwijzingen van de naviga-
tor? Het speelt allemaal mee, maar voor het
echte succes komt meer kijken. Bepalend is
de ‘drive’ van het complete team. De truck
die ‘s nachts pas om half twee binnenkomt,
gehavend omdat hij van een zandduin is
gevallen, verschijnt een paar uur later weer
aan de start voor de tiende etappe en blijkt
dan zo goed gerepareerd dat hij die man-
che met een zege afsluit. Dat is winnen!
En dan de navigatie. Dit jaar van onschat-
baar belang, zo is gebleken. Op de bok bij
Stacey zat een navigatiekanjer, een TomTom
van vlees en bloed in de gedaante van
Charly Gotlib. Hij deed voor de 17e keer het
Dakar-kunstje en geeft in zijn vrije tijd navi-
gatiecursussen bij Dakar-organisator ASO
voor de Dakar-deelnemers. Als hij de weg
niet meer weet dan bestaat die eenvoudig
niet!
Dit alles heeft er aan bijgedragen dat het
team Exact/MAN op de tweede en achtste
plaats is geëindigd in het truck-klassement.
Fantastisch, alleen jammer dat de race niet
een weekje langer heeft geduurd. Dan had-
den ze waarschijnlijk de Kamaz van Chagin
onttroond.

Veel ruiten gesneuveld
Om zover te komen heeft het Exact/MAN-
team wel al zijn reserveruiten moeten inzet-
ten. Bij de duikeling van de zandduin bra-
ken de ruiten, verder gingen er veel kapot
in de laatste week van de race. De dichte
vegetatie, opvliegende stenen en boompjes
die iets te nauw werden gepasseerd waren
de voornaamste oorzaken. Verder uiteraard
behoorlijk wat kapotte banden, een lekke
demper, een afgebroken beugel waarop de
navigatiespullen zijn bevestigd, een hape-
rende snelheidsbegrenzer, een kromme
spoorstang, afgebroken spiegels, een hape-
rende tweede en zesde versnelling op de
truck van Echter en een niet fijn functione-
rend remsysteem de laatste dag bij Stacey.
Dat alles heeft de monteurs, Gerard
Jimmink, Peter Bell en Willem Ooms geen
moment met de mond vol tanden doen
staan.
Alle ervaringen van de eerste twee weken
van 2006 worden geëvalueerd en gebruikt
om de trucks voor Dakar 2007 te prepare-
ren. Vooral het remsysteem van de MAN
krijgt extra aandacht. ●

Mens en materieel krijgen het tijdens de
Dakar-rally zwaar voor hun kiezen. De
intensieve voorbereidingen van het
Exact/MAN team hebben hun vruchten
afgeworpen. Het gemis van Bekx en De
Rooij werd ruimschoots goedgemaakt
door de heldendaden van Hans Stacey.

Met recht een prestatie!
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