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



REPORTAGE
HT Rally Raid prepareert Dakar-Honda’s

Foto’s: Jan Lieftink

Technische voorbereiding met oog voor detail

Begin volgende maand gaat Le Dakar 2008 van start. De teams zijn al maanden bezig

met de voorbereidingen. Ervaringen uit eerdere edities worden verwerkt om nog

kansrijker aan de start te verschijnen. Wij gingen kijken bij HT Rally Raid, een bedrijf

dat zich heeft gespecialiseerd in het prepareren van de Honda CRF 450 X.

Grote man achter HT Rally Raid is Henk Helle-
gers. In het rallywereldje geen onbekende. Vroe-
ger deed hij aan motocross en enduro’s en reed
met auto’s en trucks alle Rally Raids ter wereld.
Van 1989 tot 1999 specialiseerde hij zich in veer-
systemen en in 2001 begon hij het buggy-avon-
tuur. Die laatste bezigheid moet de doorgewin-
terde AMT-lezer bekend voorkomen. In AMT
2002/12 gingen we op bezoek bij Fast & Speed,
die uit Honda-onderdelen een buggy vanaf nul
opbouwde voor Henk en zijn maatje Bob ten
Harkel. Doel was deelname aan Parijs-Dakar. U
kunt deze reportage nog eens rustig nalezen op
www.AMT.nl (Archief, Reportage, Auto & Motor-
sport, ‘Honda buggy voor Parijs-Dakar’).

Presteren met Honda
Henk heeft wat met het merk Honda. “Tech-
nisch perfecte producten, betrouwbaar, duur-

zaam. Kortom: een merk waarmee ik me wel wil
identificeren.”
Goed, Henk deed dus in buggy’s. Maar dat ver-
anderde in 2005 toen het Enduro-model van de
Honda CRF 450 X werd geïntroduceerd. “Ik zag
meteen de mogelijkheden van die motorfiets en
die gingen verder dan het gewone Enduro-werk.
Een jaar later heb ik HT Rally Raid opgericht. De
doelstelling van het bedrijf is om iedereen die
met Honda-motorfietsen aan Rally’s mee wil
doen, met raad en daad bij te staan.”
En dat gaat ver. “De klant is koning. Zo zijn er
rijders die echt alles uit handen geven, wij rege-
len een motorfiets en zorgen dat deze raceklaar
aan de start staat. Het gehele logistieke proces
kunnen we verzorgen, inclusief de serviceverle-
ning tijdens de wedstrijden. Maar er zijn ook
klanten die alleen bij ons voor onderdelen ko-
men en zelf het sleutelwerk doen.”

Eigen team
Naast het begeleiden van andere teams neemt
HT Rally Raid ook met een eigen team deel aan
de monsterrace door de woestijn: Team Honda
Europe. Dit team bestaat uit zeven rijders, waar-
van er vijf uit het buitenland komen en twee uit
Nederland. De namen Mirjam Pol en Jurgen van
den Goorbergh behoeven geen nadere uitleg, zij
hebben beide hun sporen in de motorsport ver-
diend. En Mirjam is er dit jaar bijzonder op ge-
brand als eerste dame over de finish in Dakar te
gaan.”
Aan de top van het klassement domineren de
KTM’s en de Yamaha’s. Maakt een CRF 450 X dan
wel een serieuze kans? “We zijn ons ervan be-
wust dat we de competitie met de zwaardere
motoren puur op topsnelheid niet aankunnen,
daar moet je reëel in zijn. In technische etappes,
en trajecten met veel stenen, komt de handel-

Klaar voor Dakar

HT Rally Raid heeft zich gespecialiseerd in het prepareren van de Honda CRF
450 X voor rallydoeleinden. Daarnaast neemt men met een eigen team deel
aan de komende Le Dakar.

De motorfiets wordt helemaal gestript en vervolgens vanaf nul opgebouwd.
Uiteraard geheel volgens de bouwvoorschriften van Henk Hellegers, op de
foto bezig aan het middelste ‘project’.
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baarheid en het lagere gewicht naar voren. Daar
kunnen we wel degelijk voor verrassingen zor-
gen. Maar ik ben ervan overtuigd dat er een
aparte 450cc-klasse gaat komen. Ook bij cross-
wedstrijden is dat een geaccepteerde categorie,
bovendien hebben alle merken wel een derge-
lijke uitvoering in het pakket. Het zal in ieder
geval veel meer (onvoorspelbare) strijd opleveren
en dat moet voor de wedstrijdleiding toch een
heel belangrijk argument zijn.”
Naast de zeven wedstrijdmotoren bestaat het
team uit twee servicetrucks, bemand door mon-
teurs en een logistieke man. Er rijden eveneens
twee Toyota Landcruisers mee als serviceauto en
persauto.
Daarmee zijn we er nog niet. Omdat de assisten-
tietrucks tijdens de race niet mogen helpen en
de deelnemers elkaar onderling wel mogen on-
dersteunen, heeft het team aansluiting gezocht
bij Dakarsport. “Ik ken die jongens allemaal, het
klikt goed en we kunnen elkaar optimaal helpen
en aanvullen. De racetrucks kunnen onderdelen
meenemen voor de motorrijders.” Het team van
Dakarsport bestaat dan uit vier Bowler Nemesis,
de DAF-racetruck van Bekx, twee Ginaf-race-
trucks, een quad en het Team Honda Europe.

Ieder jaar beter
HT Rally Raid heeft een speciale kit ontwikkeld
om een Honda CRF 450 X optimaal voor te berei-
den op een monstertocht zoals Le Dakar. Deson-
danks hebben ze toch nog wat modificaties aan
het rijwielgedeelte uitgevoerd. “Vorig jaar brak
bij zes rijders in één etappe de kettinggeleider
af, met als gevolg schade aan de swingarm. Daar-
door zijn we die dag een goede klassering misge-
lopen. Dat probleem hebben we dit jaar verhol-
pen. We hebben de geleider van een ander mate-
riaal gemaakt, en de bevestiging aangepast zo-
dat die enigszins flexibel is maar niet afbreekt
als er een steen tegenaan knalt.”
Een aandachtspunt zijn de kleppen. De CRF is
voorzien van titanium kleppen en dat materiaal
is weliswaar bijzonder licht, maar blijkt gevoelig
te zijn voor zand. En zand heb je genoeg in de
woestijn. Ondanks een uitgekiend luchtinlaat-
systeem, bestaande uit een vergroot twin-air-fil-
ter en een hoge luchtinlaat, wordt er soms toch
zand meegezogen in de motor. “We hebben in
rally’s voorafgaand aan Dakar 2008 geëxperi-
menteerd met stalen kleppen en dat materiaal
blijkt beter bestand tegen verontreinigingen in
de aangezogen lucht. Die stalen kleppen ge-
bruikt Honda ook voor de quad-uitvoering. Ove-
rigens gaan we alleen de inlaatkleppen vervan-
gen door dit type.”
Die aanpak is kenmerkend voor HT Rally Raid.
“De belangrijkste eis die we aan de techniek stel-
len is de betrouwbaarheid. Kijk je bijvoorbeeld
naar een motorcrosser dan kunnen die het zich
permitteren om veel meer uit het motorblok te
halen. Voor onze rijders is het belangrijk dat ze
‘s avonds het bivak halen en aan het eind Dakar.
We laten de motor dan ook zoveel mogelijk stan-

Van kaal frame naar heuse wedstrijdmotor duurt
ongeveer 100 uur. Het uiteindelijke resultaat moet
vooral betrouwbaar zijn, zodat de rijder ‘s avonds
het bivak weer bereikt.

De kettinggeleider zorgde vorig jaar voor nogal
wat problemen. Hij brak af met als gevolg een be-
schadigde swingarm. Dat pijnpuntje heeft HT Rally
Raid nu de wereld uit geholpen door een ketting-
spanner van een ander materiaal te ontwikkelen.

De naaf is voorzien van een transmissiedemper die
de ergste klappen in de aandrijflijn opneemt. De ket-
tingwielen zijn voorzien van een keramische laag.

Kuipdelen en tanks zijn vervaardigd van carbon/ke-
vlar. Er zijn in totaal drie brandstoftanks aan boord
met een gezamenlijke inhoud van 35 liter.

De uitlaat moest een andere loop krijgen omdat de
twee extra brandstoftanks in de ‘weg’ zaten. Sa-
men met Akrapovic heeft HT Rally Raid een prach-
tig licht titanium uitlaatsysteem ontwikkeld.

Het moet hard gaan, dat is zeker, maar voor de
deelnemer moet de motorfiets wel gemakkelijk te
berijden zijn. Deze stuurdemper helpt daar in ieder
geval bij.

De kleppen zijn kritisch, deze zijn vervaardigd uit
titanium en zijn gevoelig voor zand. Na een rally in
Marokko onderzoekt Henk samen met Hartelman
Motoren uit Hengelo Gld. het slijtageproces van de
titanium- en de stalen-versies.

Het elektrisch circuit is helemaal opnieuw gedi-
mensioneerd. De verbindingen zijn naar een cen-
traal punt samengebracht zodat het uitwisselen
van onderdelen in no-time is te realiseren. Let op
de ‘batterij’ aan extra instrumenten, die noodzake-
lijk zijn om de rijder door de woestijn te loodsen.
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daard. Dat kan met dit product, omdat de CRF
450 X is afgeleid van de crossversie en bijzonder
goed is uitgebalanceerd, ook voor dit doel.”

Makkelijk te rijden
Betrouwbaarheid voorop. Maar ook moet de mo-
torfiets makkelijk te berijden zijn. Niks geen
piekerige koppel- en vermogenskromme, maar
een breed werkbaar toerengebied. “De koppel-
kromme hebben we iets vriendelijker gemaakt
door de carburateur en de kop optimaal af te
stellen. Het vermogen is door die ingreep met 5
kW toegenomen tot 45 kW, maar dat is niet het
belangrijkste.”
De verbetering van de koppelkromme komt ook
op het conto van het uitlaatsysteem. “Omdat we
meerdere carbon/kevlartanks hebben gemon-
teerd was er geen plek meer voor het originele

uitlaatsysteem. Samen met Akrapovic hebben
we een werkelijk fantastisch titaniumsysteem
ontwikkeld dat niet alleen lichter is, maar ook
de prestaties verbetert.”
Ondanks het brede werkbare toerengebied krijgt
de aandrijflijn het behoorlijk zwaar voor z’n kie-
zen. De wielen zijn uitgevoerd met versterkte
naven, spaken en velgen. Verder is er in de naaf
een transmissiedemper opgenomen die de erg-
ste klappen afvlakt. De aluminium kettingwie-
len van Ceradure zijn voorzien van een kerami-
sche laag, waardoor een setje nu minimaal vijf
dagen meegaat. Uiteraard wordt bij vervanging
gelijktijdig de O-ringketting vernieuwd.

Standaard heeft voorkeur
De dynamo is vervangen door een zwaardere ver-
sie. Misschien dat dit in eerste instantie wat

vreemd klinkt; accessoires heb je tijdens Le
Dakar immers niet nodig. Maar de lichtop-
brengst is opgepept met een xenonverlichting
en de motorfiets is uitgebreid met allerlei veilig-
heids- en communicatieapparatuur. Wat er zoal
aan boord is wordt uitgelegd in het kader hier-
boven.
Ook in het veersysteem treffen we standaard
componenten aan. Uiteraard is het aangepast
aan het terrein en het gewicht en voorkeur van
de berijder. “Dat hebben we samen met Reiger
gedaan. Verschillende oliën, shims en veren re-
sulteren in een tailor made-systeem, maar wel
één waarvan we de onderdelen zo uit het schap
kunnen pakken.”
In totaal weegt de Dakar-motorfiets 160 kg, dat
is 45 kg meer dan de standaard-CRF. Dat lijkt
veel, maar de Dakar-uitvoering heeft aanzienlijk

Onontbeerlijk, de persoonlijke bevei-
liging bestaande uit een nek-, rug-,
arm- en kniebescherming. Onderweg
drinkt de deelnemer via een slange-
tje uit de camelbag. Daarnaast nog
hulpmiddelen om in geval van cala-
miteiten de aandacht te trekken.
Foto: HT Rally Raid

Iedereen zal wel eens beelden
van Le Dakar op televisie hebben
gezien. Waarschijnlijk verbaast
het ook u dat het bijna altijd
‘goed’ gaat. Trucks die met hoge
snelheid motorrijders inhalen, die
op hun pad alleen maar bezig
zijn met het ontwijken van ste-
nen en moeite hebben op hun
motorfiets te blijven zitten of
staan.
Natuurlijk gaat het ook weleens
fout. Ga er maar aan staan: een
etappe van 800 km op een mo-
torfiets en van start tot finish
worstelen met het terrein, vech-
ten met de motor en een strijd
leveren met de slaap. Niet gek
dat de aandacht dan soms even
verslapt.

Oren en ogen van de coureurs

De tripmaster is dubbel
uitgevoerd, het road-

book krijgt men pas bij
de start.

Alle apparatuur is vanaf het stuur te
bedienen.

Automatisch waarschuwen
De voertuigen zijn uitgerust met
allerhande technische hulpmid-
delen die het blikveld vergroten.
Allereerst IriTrack. Dit systeem
volgt iedere rijder, zodat de orga-
nisatie weet waar de deelnemers
zich bevinden. Ligt de motor lan-
ger dan een paar minuten plat?
Dan zendt IriTrack automatisch
bericht naar de organisatie en
kan men met de bijgeleverde
handsfree telefoon contact opne-
men. Ook is het systeem uitge-
rust met een G-sensor die grote
klappen registreert. Ook dan
volgt een telefoontje.
Verder beschikken de deelnemers
over Sentinel. Dit systeem geeft
een akoestisch- en lichtsignaal

zodra zich binnen een straal van
200 meter een auto of truck be-
vindt. Ook dit systeem kent een
alarmfunctie. Als de rijder is ge-
vallen en op een moeilijke plek
ligt, drukt hij/zij een knop in
zodat er bij alle voertuigen bin-
nen een straal van 500 meter een
alarm afgaat. Hiermee wordt
voorkomen dat er iemand onbe-
doeld over een deelnemer rijdt.

GPS verboden
De weg kwijt raken, dat herinne-
ren we ons nog van eerdere Da-
kars. Hoe is het mogelijk met GPS
zou je denken. Maar GPS is ver-
boden, althans in de vorm zoals
wij die kennen. Men heeft wel
GPS aan boord, maar die wordt
pas actief zodra de deelnemer
binnen een straal van 3 km van
een waypoint komt. Vanaf daar
leidt het systeem de deelnemer
naar het waypoint. Hij of zij weet

dan dat de interpretatie van het
roadbook en tripmaster tot aan
dat punt juist is geweest. De mo-
torfietsen van Team Honda Eu-
rope zijn uitgerust met een
dubbele tripmaster, één voor de
totale afstand en één die per
deel telt. Zowel tripmasters als
roadbook zijn vanaf het stuur te
bedienen. �
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meer brandstof (35 liter) aan boord en heeft
onder in de carbon/kevlar-carterbescherming
nog een verplicht noodwaterreservoir van 3
liter. Volgens Henk weegt het totale veiligheids-
pakket (communicatie etc.) alleen al 15 kg.
Alles lijkt erop dat er aan de technische voorbe-
reiding van Team Honda Europe niets man-

keert. Nu is het aan de coureurs. Ook daar heeft
Henk alle vertrouwen in. “Het wordt dit jaar een
technische race, een serieuze race met stukken
die bezaaid zijn met kamelengras en daar zijn
de lichte motorfietsen duidelijk in het voordeel.
Ook hebben we in ons team een paar echte
cracks, professionals die op een goede motor

perfect kunnen presteren. We hebben dan ook
hoge verwachtingen van Le Dakar 2008.” �

Hans Doornbos
Dakar op internet: 

www.honda-dakar-rally.com, www.ht-rally-raid.com, www.dakarsport.com,

www.hartelman.nl, www.dakar.com

Veel (motor)technische ondersteuning krijgt Henk
van motorzaak Hartelman uit Hengelo Gld.. Zij
hebben veel expertise in de cross- en racesport.

REPORTAGE
HT Rally Raid prepareert Dakar-Honda’s

Uiteraard kan een team niet zonder servicevoertuigen. Om
ook tijdens de race verzekerd te zijn van technische onder-
steuning heeft Team Honda Europe aansluiting gezocht bij
Dakarsport. Deelnemers mogen elkaar namelijk wel de hel-
pende hand bieden.
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