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REPORTAGE
Naar Le Dakar met semi-fabrieks Mitsubishi L200

Op 6 januari van dit jaar ging Dakar 2007 van
start. Later dan vorige afleveringen, maar de
feestdagen vielen vorig jaar dermate ‘ongunstig’
dat de organisatie besloot om het eerstvolgende
weekend in het verse jaar te pakken.

Ook deze editie was er volop internationale
belangstelling. Maar liefst 234 motoren, 12
quads, 189 auto’s en 85 trucks moesten vooraf-
gaand aan het spektakel binnenstebuiten wor-
den gekeerd om te controleren of de deelne-

mers zich wel aan de strikte regels van de orga-
nisatie hadden gehouden. Om nog maar te zwij-
gen over de vloot van honderden assistentie-
voertuigen, die eveneens door de officials wer-
den onderworpen aan de technische keuring.
Een groep die over het algemeen veel minder in
de publieke belangstelling staat, maar wiens rol
in de loop der jaren steeds belangrijker is
geworden.
En gelukkig dit jaar geen tegenslag tijdens de
keuring, alle Nederlandse teams slaagden met
vlag en wimpel. Dit in tegenstelling tot vorig
jaar toen de wedstrijdtrucks van het team Bekx
en De Rooy vroegtijdig huiswaarts konden
omdat ze hun huiswerk niet goed hadden
gedaan.

Kloof tussen privé- en fabrieksteams
De tocht door de woestijn is populair: zo blijkt
ieder jaar weer. Menig rallyrijder beschouwt het

Foto’s: Maurice Volmeyer

Generale repetitie
Team Van Deijne goed voorbereid naar Dakar Rally

Ondanks een uitstekende voorbereiding en een goed

georganiseerd team, beschouwde Tonnie van Deijne

Dakar 2007 als generale repetitie voor de volgende

Dakar-race. Dan verwachten ze volledig op ‘oorlogs-

sterkte’ te zijn om serieus te strijden tegen de fabrieks-

teams. Dit jaar wilde Van Deijne vooral een schat aan

ervaring opdoen met zijn semi-fabrieks L200.

Tonnie van Deijne deed dit jaar voor de derde
keer mee aan Le Dakar. Dit jaar echter voor het
eerst met een semi-fabrieks Mitsubishi. Deze
editie zag hij als een generale repetitie om vol-
gend jaar waardig te strijden voor een podium-
plaats.

Tonnie van Deijne deed dit jaar voor de derde
keer mee aan Le Dakar. Dit jaar echter voor het
eerst met een semi-fabrieks Mitsubishi. Deze
editie zag hij als een generale repetitie om vol-
gend jaar waardig te strijden voor een podium-
plaats.
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zonder al te veel kleerscheuren bereiken van de
eindstreep in Dakar als meest ultieme uitda-
ging in zijn carrière. Toch heeft de ervaring
geleerd dat het behalen van de lauwerkrans is
voorbehouden aan de fabrieksteams. De kloof
tussen privérijder en fabrieksteam blijft te
groot. Want niet alleen beschikt een fabrieks-
team over beter en sneller materieel, de organi-
satie achter de teams is ook veel professioneler.
Er is constant een tweede team in de race om
het hoofdteam onder alle omstandigheden te
kunnen assisteren. En u begrijpt, des te uitge-
breider een team des te meer gaat het in de
papieren lopen.
Toch blijft het behalen van een podiumplaats
voor menigeen een grote wens. Zo ook voor
Tonnie van Deijne. Deze ondernemer uit het
Brabantse Volkel deed voor de derde keer mee
aan de Dakar Rally. En dit jaar met een zó goed
geprepareerd voertuig en team dat een plek in

de top 15 van het algemeen klassement moge-
lijk zou moeten zijn.

Even voorstellen
Het team Van Deijne bestond uit 10 teamleden,
twee wedstrijd- en twee assistentievoertuigen.
Opperhoofd van het team is Tonnie van Deijne.
Voorgaande edities kwam hij met een zelf
omgebouwde en aangepaste Mitsubishi Pajero
aan de start. Dit jaar met een op maat gemaak-
te Mitsubishi L200, geprepareerd bij Ralliart, de
sportafdeling van Mitsubishi Motors. Hij reed
samen met navigator Wouter Rosegaar.
Om ook tijdens de race verzekerd te zijn van
ondersteuning reed er ook een wedstrijdtruck
mee in Dakar 2007. Dit betrof een Ginaf 4x4 X
2223 met een vermogen van 800 pk. Deze werd
bestuurd door niemand minder dan Gerard
Jimmink. Peter de Snaijer en Fons Jans waren
de copiloten. Als assistentietruck en rijdende

werkplaats had het team een Ginaf 6x6 tot zijn
beschikking. Een Mitsubishi L200 reed mee als
persauto en fungeerde als snelle assistentieauto.
De keuze voor Mitsubishi was voor Van Deijne
een logische. Hij runt sinds 1986 een autode-
montagebedrijf (www.deijne.nl) dat zich heeft
gespecialiseerd in Japanse en Koreaanse onder-
delen. In Volkel worden dagelijks voertuigen
gedemonteerd uit Europa en zelfs daarbuiten.
De goede, nog te gebruiken onderdelen vinden
hun weg naar klanten over de gehele wereld.

Semi-fabrieksauto
Zoals vermeld had Van Deijne in Frankrijk speci-
aal een L200 laten prepareren die hem dit jaar
bij de top 15 moest brengen. Bij Ralliart worden
ook de Pajero’s voor het fabrieksteam geprepa-
reerd.
De L200 werd geheel volgens wens van Tonnie
opgebouwd. Zijn ruime rallyervaring en de voor-

Tonnie (rechts) en Wouter nemen de
benenwagen om op de plaats van
bestemming te komen. Overigens
geen zorg, deze foto is genomen tij-
dens één van de trainingsessies
voorafgaand aan Le Dakar.

Het chassis is ontwikkeld door Ralliart in Frankrijk, de sporttak
van Mitsubishi Motors en is toegesneden op rallyinzet.

De L200 heeft drie
reservebanden aan
boord. De banden zijn
verstevigd met Kevlar
om ze te behoeden
tegen lekrijden op ste-
nen. De brandstoftank
ligt voor de achteras
en heeft een inhoud
van 510 liter. Het voer-
tuig heeft een ideale
gewichtsverdeling van
50:50.

Het team bestond uit twee wedstrijdvoertuigen, de L200 van Van Deijne en een Ginaf 4x4
met Gerard Jimmink op de bok. Daarnaast reden er nog twee assistentievoertuigen mee.

Veel hing af van de
conditie en afstelling
van het onderstel, om-
dat dat nu eenmaal de
grootste klappen te
verduren krijgt. De in-
en uitgaande slag van
de schokdempers is
afzonderlijk te verstel-
len. Tonnie hanteert
twee instellingen: één
voor ruw terrein, de
ander voor de snelle
tracks.
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REPORTAGE
Naar Le Dakar met semi-fabrieks Mitsubishi L200

De auto is ontdaan van alle moge-
lijke accessoires die de kans op uit-
val zouden kunnen vergroten. Zo min
mogelijk elektronica, geen airco
uiteraard en ABS zult u niet aantref-
fen op de L200. Wel grote remklau-
wen met dito (vier) remzuigers.

Veel gebruikte gereedschappen en
onderdelen liggen onder handbereik.

De sequentiële versnellingsbak kent
zes gangen en is zonder beroering
van het koppelingspedaal te bedie-
nen.

gaande Dakars vormden een uitstekende basis
om zijn wensen te formuleren. Reed hij voor-
gaande jaren met een 3.2 liter diesel, dit jaar
koos hij voor een 4 liter direct ingespoten V6
benzinemotor, een aangepaste productiemotor
van Mitsubishi. “We wilden iets meer vermogen,
in de voorgaande edities kwamen we erachter
dat we in de duinetappes en op de snelle tracks
iets tekort kwamen. Deze V6 levert 20% meer
vermogen dan de diesel en heeft hetzelfde kop-
pel. Daar komt bij dat ik de moderne dieseltech-
niek nog niet voldoende uitontwikkeld vind
voor een dergelijke barre tocht. Te storingsge-
voelig en te kwetsbaar voor wisselende brand-
stofkwaliteit. Zodra je eenmaal panne hebt met
het brandstofsysteem is dat moeilijk in de
woestijn te repareren.”
In de aandrijflijn zien we verder een droge kop-
pelingsplaat, een sequentieel schakelende zes-
versnellingsbak en een tussenbak die het koppel
verdeelt over de voor- en achterwielen. Hierbij
gaat 60% naar de achteras en 40% naar de voor-
as. De gewichtsverdeling van het voertuig is
50:50. De L200 weegt 1825 kg schoon aan de
haak.
“We hebben het voertuig in maart vorig jaar
besteld, in september rolde hij uit de werkplaats
en we zijn toen meteen gaan trainen. Een eerste
sessie in Portugal leerde dat ik niet tevreden
was met de overbrengingsverhoudingen van de
bak. De motor levert erg veel vermogen en dat
wil ik eigenlijk in het hele toerengebied benut-
ten, we hebben daarom de verhoudingen iets

langer gemaakt. Verder voelde de auto tijdens
die eerste proef goed aan. Nadat de bak was aan-
gepast zijn we gaan testen op het circuit van
Magny Cours in Frankrijk en in de woestijn van
Tunesië. We hebben zodoende een ideale afstel-
ling voor de snelle tracks en voor de woestijn
kunnen formuleren. Tijdens de etappes kunnen
we snel wisselen van afstelling, en zijn wat dat
betreft uitstekend geprepareerd”.

Onderhuids een beest
De auto van Tonnie is afgeleid van een produc-
tie L200. Aan de buitenkant lijkt hij er sprekend
op, kom je dichterbij dan zie je dat de plaatde-
len eigenlijk niets meer te maken hebben met
een L200. Het is allemaal lichtgewicht (carbon)
materiaal dat met snelsluitingen zo van het
chassis is te verwijderen. Wat dan overblijft is
een door Ralliart ontwikkeld buizenframe. Stijf,
strak, compact en sterk. “Vergeleken met de
auto van vorig jaar is de L200 een stuk stijver en
directer. We merkten dat al tijdens de trainin-
gen, het lichaam kreeg veel meer te verduren.
We hielden er beide een stijve nek en schouders
aan over. Niet alleen de techniek lag dit jaar op
een beduidend hoger niveau, onze conditie
moest ook beter om blessurevrij de grenzen van
het voertuig te benutten”. Van Deijne was het
vorig jaar dan ook vaste bezoeker van de plaat-
selijke sportclub.
Ook de monteurs moesten worden getraind om
de ‘nieuwe’ techniek aan te kunnen. Ze hebben
een cursus gevolgd bij Ralliart in Frankrijk

zodat ze de mogelijke pijnpunten snel en ade-
quaat konden verhelpen.

Contact met het serviceteam
Tonnie en Wouter hadden tijdens de wedstrijd
constant contact met het serviceteam. Zo kon-
den de technici zich goed voorbereiden op de
komst van de L200 in het bivak en meteen een
reparatie of storing verhelpen. Alles wat met de
motor te maken heeft hadden ze op voorraad in
de Ginaf-servicetruck. Daarnaast ook behoorlijk
wat ondersteldelen, een compleet nieuw subfra-
me is in een zucht gemonteerd en ook een
ruime hoeveelheid reserve schokdempers be-
hoorden tot de uitrusting.
Veel problemen met de afstelling verwachtte
Van Deijne voorafgaand aan de rally niet. “We
kennen twee basisafstellingen, hard en zacht.
Om te voorkomen dat we tijdens de race nog aan
het afstellen zijn wil ik daar niet al te veel vanaf
wijken. Onze voorbereidingen zijn goed, de auto
is afgesteld volgens mijn wensen en daar moeten
we het mee doen”.
Gezien het zelfvertrouwen dat deze rallyen-
thousiasteling voor aanvang van de 29e editie
van Le Dakar uitstraalde, verwachtten we dat
dat wel goed zit. Op het moment dat deze AMT
bij u op de mat valt, is de uitslag van Le Dakar
2007 bekend. Een goede score in deze editie van
Le Daker geeft hoop voor de volgende rally, waar
het er écht om gaat spannen! ●

Hans Doornbos

De inrichting en opbouw van de auto is geheel volgens Tonnies wens uitge-
voerd. Maar, zoals het de meester betaamt, houdt hij het overzicht over de
metertjes en knoppen.
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Bij het ter perse gaan van dit nummer kon-
den we de eerste ervaringen optekenen van
het team Van Deijne in de moeizame tocht
naar Dakar. Toch de nodige technische tegen-
slag, maar dankzij de inzet van gemotiveer-
de servicetechnici maakte Tonnie van Deijne
indruk in het rallygeweld.

Tonnie van Deijne had deze zomer dan wel
de beslissing genomen om de diesel te verrui-
len voor een V6 direct ingespoten benzine-
motor, zijn prestaties (we tekenen dinsdag 16
januari) leken meer op die van de oude ver-
trouwde oliestoker: langzaam warmdraaien
maar dan niet meer te stoppen. Dat
heeft waarschijnlijk ook alles te
maken met de pech die het team
met auto 374 (de L200 van Tonnie)
in de beginfase is overkomen. De
tweede dag van de rally sloeg de
L200 over de kop waardoor het
team in Afrika begon met 13 minu-
ten achterstand.

Op sleeptouw
Even leek het erop dat Tonnie aan het einde
van de eerste week toch kon aansluiten bij de
subtop (top 15) maar een kapotgeslagen
achterdifferentieel gooide roet in het eten.
Wat bleek, een steen had een gat geslagen in
het huis waardoor de olie was weggelopen
en de tandwielen droog liepen. Echter, de
snelle servicetruck van Jimmink had veel
reserveonderdelen aan boord maar een diffe-

Pas laat op stoom Foto’s: Team Van Deijne

Kijkt ie gelukkig? Nee, voornamelijk moe deze
Tonnie van Deijne na een week ploeteren in de
woestijn.

Op de eerste rustdag stond een vervanging van de
aandrijflijn gepland. Dat is nog eens plannen!

Wedden dat er volgend jaar in de snelle service-
truck een reservedifferentieel meegaat.

Deze mannen, Erno van Lieshout en Arjan Hodes,
mogen ook wel eens in het zonnetje gezet worden.
Zij onderhielden de contacten met het thuisfront.

Vind je het gek dat een steen het huis van het
achterdifferentieel kapot sloeg, hier is geen kruid
tegen opgewassen.

Een plaatje dat zo in de
catalogus van het reis-
buro kan. Schoonheid
alom, al denken we dat
de rijders van team 374
oog hadden voor ande-
re zaken.

rentieel ontbrak! Slepen was de enige reme-
die om de fel begeerde stempeltjes te scoren,
maar dat betekende wel zes uur extra onder-
weg. Het eerste deel van Dakar werd afgeslo-
ten op een 42e plaats algemeen.
Na de rustdag en het vervangen van de aan-

drijflijn, wat overigens op de agen-
da stond van het serviceteam, draai-
de de L200 als een speer. Geen noe-
menswaardige problemen meer,
afgezien van sporadisch vastzitten
in het o zo mulle zand en een
bandje wisselen. Dat kunnen niet
veel teams zeggen, velen ervoeren
het tweede deel als extreem zwaar
met als gevolg veel uitvallers.
Het leek er in beginsel op dat dat-

zelfde lot de wedstrijdtruck van Jimmink zou
treffen. In het eerste gedeelte verloor de
Ginaf X2223 het oliefilter met bijbehorende
olie en leek het erop dat men te laat binnen
zou komen. Dat viel mee en ook Jimmink
draaide volop mee en verleende zelfs hier en
daar spandiensten aan de overige
Nederlandse deelnemers, zoals het terugsle-
pen van de Bowler van Aarts.

Veel technische
uitval
Veel gerenommeer-
de teams zijn uitge-
vallen omdat de
techniek een steekje
liet vallen. En dan
niet het onderstel,
maar de motoren.
We noemen de DAF-
krachtbronnen van
het team de Rooy en
de Volkswagens
waarvan de turbo’s
spontaan in brand
leken te vliegen. Dat
laatste merk heeft
ook problemen
gehad met de
motorelektronica
toen bleek dat in de
etappe na de rust-
dag de 2.5 liter TDI
van de Touareg niet
meer wilde aanslaan.
Maar Volkswagen
heeft een diepe
indruk gemaakt. Als
ze in de baan waren
bleken ze iedereen
voorbij te rijden. En
de organisatie van
het team: helemaal
super en gestoeld op
Duitse degelijkheid.
Niet alles was kommer en kwel. Vooral de
prestaties van de Nederlandse truckers en
dan met name die van de ‘groentjes’ dwong
respect af. ●

Heb je de hele dag op
de bok bij Gerard
Jimmink gezeten, zoals
deze Fons Jans, en dan
moet je s'avonds ook
nog eens de handen uit
de mouwen steken om
de Ginaf na het verlie-
zen van het oliefilter
op te kalefateren voor
de volgende etappe.
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