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REPORTAGE
Seat Leon TFSI in WTCC

SunRed Racing Team prepareert WTCC-Seat van Tom Coronel

WTCC, dat is racen met toerwagens. De regels zijn streng en extra pk’s liggen niet

voor het oprapen. Toch geeft een goed raceteam zijn rijder net dat extra duwtje in de

rug. AMT keek eerder in het afgelopen seizoen mee hoe het SunRed Racing Team, Tom

Coronel’s Seat Leon TFSI optimaal geprepareerd aan de startstreep brengt.

Brno, zaterdag. De kwalificatie zit er op. Tom
Coronel heeft de vijftiende tijd neergezet. “Niet
slecht, maar ook niet goed”, vindt hijzelf. Coro-
nel rijdt in een Seat Leon. Bij de 14 auto’s voor
hem zitten nog vijf Leon’s. “Allemaal TDI’s”,
weet Coronel. “Die hebben een stuk meer ver-
mogen. En dat is precies wat ik tekort kom op
dit circuit met veel hoogteverschil.”
Coronel was twee jaar op rij de snelste privé-
coureur in het World Touring Car Champion-

ship. Dit jaar geldt hij voor het eerst als fabrieks-
coureur. En inderdaad, in de pitbox sleutelt het
professionele SunRed Racing Team namens Seat
aan zijn auto. Maar die auto is niet uitgerust
met de supersterke fabrieks-TDI. Coronel’s Seat
staat officieel te boek als TFSI. Maar een blik op
de motor leert dat hij noch directe inspuiting,
noch een turbo heeft. “Een turbo is verboden op
een benzinemotor en race-engineers kunnen nu
eenmaal lezen en schrijven met indirecte injec-

tie”, zegt Manuel, de hoofdengineer van het
team.
Als officiële opgave voor deze indirect ingespo-
ten atmosferische racevariant van de 2.0 TFSI
geldt 260 pk bij 8500 t/min. “In werkelijkheid
komen we niet veel verder dan 230 pk”, denkt
Manuel. Dat is fors minder dan de 280 pk die de
fabrieks-TDI levert. Op zijn beurt haalt die weer
niet de 310 pk die de 2.0 TFSI in de snelste
straat-Leon op het openbaar asfalt loslaat. “Het

Klaar voor de start...

De Seat Leon TFSI in optimale conditie. Nu moet
Tom Coronel op het circuit zijn tanden laten zien.
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probleem is de boring-slagverhouding”, weet
Manuel. “Voor een betere vulling bij hoge toe-
rentallen heb je grotere kleppen nodig. En die
vragen om een grotere boring.”

Schuiven met het rollcenter
Gelukkig zit de kwaliteit van een race-auto niet
in het motorvermogen alleen. SunRed heeft bin-

nen de WTCC-reglementen voor de Seat Leon
een aangepaste wielophanging ontwikkeld. Het
geheim van de constructie zit in de hoogte van
het rollcenter. Het rollcenter is de lijn in de
lengterichting van de auto waaromheen de car-
rosserie helt in de bocht. Manuel: “Ligt het roll-
center laag, dan is de afstand tot het zwaarte-
punt van de auto groot. Een grote afstand
maakt een lange arm en dus een groot rolmo-
ment. Maak je de afstand kleiner dan reageert
de auto strakker. Hij helt minder over en er ver-
plaatst minder gewicht naar het buitenste
wiel.”
Maar maak de afstand ook niet te klein: “Als je
dat doet gaat de gewichtsverplaatsing heel snel
en verlies je onverwacht snel grip in de bocht”.
Oké, de hoogte van het rollcenter is belangrijk

en dus is de wielophanging zo geconstrueerd
dat die hoogte aan de race-omstandigheden kan
worden aangepast. “Dat doen we met verstel-
bare bevestigingen van draagarm aan subframe,
van draagarm aan veerpoot en van veerpoot aan
carrosserie.”
Die laatste verstelling bepaalt bovendien de fu-
seelangshelling. Hoe verder achterover, hoe gro-
ter het negatief camber bij insturen.
“Dynamisch camber noemen we dat”, legt Ma-
nuel uit. “Bij scherp insturen, verplaats je veel
gewicht naar het buitenste wiel. Met het dyna-
misch camber vangen we dat op.”
Ook de stijfheid van de stabilisatorstang, de
veerdikte en de bump en rebound (in- en uit-
gaande slag) van de schokdempers past het
team aan de omstandigheden aan.

Achter stijver, voor slapper
Overigens hebben de Leon TDI’s zich wel vóór
Coronel gekwalificeerd, maar achter de BMW’s
van Zanardi en Porteiro. Coronel begrijpt
waarom: “Dit is een heel mooi circuit, veel
derde versnelling high speed corners. Maar bij
het uitaccelereren heb je veel last van onder-
stuur. Daar zijn de achterwielaandrijvers in het
voordeel”.
Vandaar dat Coronel en Manuel in overleg be-
sluiten de race-setup toch iets aan te passen.
“We kiezen achter voor een iets hardere veer.
We gaan van draaddikte 90 (9 mm) naar draad-
dikte 100 en we zetten de stabilisatorstang een
standje stijver”, legt Coronel uit. “Daarmee creë-
ren we meer slip achter en helpen we de voor-
kant door de bocht.”
Die stijvere achterkant combineert het team

De werkorder. Coronel en het SunRed Racing Team
kiezen voor een stijvere achterkant en een slap-
pere voorkant om onderstuur in de race tegen te
gaan.

Alles instelbaar, de in- en uitgaande slag van de
schokdempers voor zowel hoge frequentie (tak,
tak, tak over de kerbstones) als lage frequentie
(overhellen in de bocht).

Als zo’n ‘mes’ rechtop staat, buigt het niet door.
Dat maakt de stabilisatorstang stijf. In horizontale
stand helt de auto meer over.

De ring op de remschijf
is een spacer. De dikte
van de spacers bepaalt
de spoorbreedte.

Een achterveer met
een millimeter meer

draaddikte maakt de
achterkant stijver.

Topbevestiging van de veerpoot. Een gaatje naar
voren betekent minder fuseelangshelling en daar-
mee minder dynamisch camber.

Om de hoogte van het rollcenter aan te
kunnen passen, maakte het SunRed
Team de wielophanging volledig instel-
baar. Let op de plaatjes.

Met dank aan de rolkooi is de WTCC-
Leon extreem veel stijver dan een
straat-Leon. Toch weegt hij ruim 300
kg minder.

Gewichtsbesparing is heilig in de racerij.
Vandaar de gaten in de remklauwen.
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Seat Leon TFSI in WTCC

met een slappere voorkant: “De stabilisator-
stang voor zetten we juist een standje slapper.
Daarmee geven we de carrosserie iets meer de
gelegenheid te rollen. Zo voorkomen we dat het
binnenste wiel te snel grip verliest bij uitaccele-
reren”. Met hetzelfde doel past het team de in-
stelling van het sperdifferentieel iets aan: “We
verhogen de preload van 55 naar 70 Nm”.

Rustig aan in warm-up
De volgende ochtend, tijdens het half uurtje
warm-up, rijdt Coronel de 21e tijd. Hij is bijna
drie seconden langzamer dan gisteren. Toch
maakt hij zich geen zorgen. “Per raceweekend
mag je drie sets nieuwe banden plus de acht
beste banden van d    e vorige race gebruiken.
Daarom hebben we nu hele oude sloffen ge-

bruikt. Deze hebben er al 14 rondjes opzitten.”
Manuel maakt zich meer zorgen: “Ik ben tevre-
den met de set-up, maar niet met dit circuit.
Deze baan ligt onze auto niet”.
Dan begint het aftellen naar de twee races in de
middag. De activiteiten in de pitbox zijn er nu
op gericht om ook het uiterlijk van de auto in
topconditie te krijgen. Zo’n zwarte veeg op de
neus van de auto, door een onzachte aanraking
met de band van een andere deelnemer is geen
gezicht. Dus krijgt de auto een nieuwe neus met
nieuwe kleurfolie en nieuwe sponsorstickers.
Voor de rest is het heel veel poetsen. Niet alleen
aan het uiterlijk, ook onderhuids. “Dat doen we
niet alleen omdat de auto er goed uit moet
zien”, zegt Manuel. “Ook omdat je haarscheur-
tjes onder een laag vuil niet opmerkt.”

Sturen zonder bekrachtiging
Verder nog even de wieluitlijning controleren
en benzine tanken. Voor tien rondjes van ruim

Een kleine dynamo weegt minder en neemt weinig vermogen.
Het team grijpt iedere gelegenheid
aan om de accu bij te vullen.

Achterin geen reservewiel, wel 3kg
ballast in plaats van een camera.
Naast de cameraballast nemen de
auto’s afhankelijk van hun resultaten
in voorgaande races ook meer of
minder ‘succesballast’ mee.

Sober, maar doelmatig interieur. Geen klokken, maar een racedisplay boven
de stuurkolom. De flexibele slang rechts is de ‘airco’.

Carbon-voorbouw. Waar je de radiateur verwacht zit een gat. Daar voor komt
straks een dichte Seat-grille. De radiateur ligt heel laag en schuin voorover
gekanteld. Lucht komt binnen via de gaten onderaan. Van rechts naar links
zijn ze voor: koeling van de linkervoorrem, drie keer radiateur, aanzuiglucht
voor de motor, dan weer drie maal radiateur en ten slotte de rechter voorrem.

De temperatuur staat
toe om één radiateur-
opening af te sluiten.
Dat scheelt een fractie
luchtweerstand.

Meer topsnelheid of
meer downforce, de

achtervleugel laat
zich heel nauwkeurig

afstellen.
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vijf kilometer heeft de auto 20 liter nodig. Coro-
nel krijgt 25 liter mee, zodat de wedstrijdorgani-
satie achteraf nog wat kan aftappen om te con-
troleren of het werkelijk de FIA-goedgekeurde
racebenzine met 102 octaan is.
Rond twaalf uur gaat de auto naar buiten voor
de eerste race. Het SunRed-team trekt met ag-
gregaat, laptop en bandenwagen naar de start-
positie op de zevende rij. De laatste puntjes
gaan op de i en de auto krijgt verwarmde ban-
den. Tot op het laatste moment staat hij op zijn
airjacks, de vier luchtkriks. Pas op het laatste
moment trekt het team de bandenwarmers weg
en laat de auto zakken. De teams maken zich
uit de voeten en na een opwarmronde begint de
race met een vliegende start.
Zeker voor Coronel. Hij wint vijf plaatsen en na
de eerste doorkomst ligt hij tiende. Daar stopt
zijn opmars. Langzaam maar zeker verzamelt
hij een sliert auto’s achter zich. Hij weet ze
ronde na ronde achter zich te houden en hoeft

alleen de fabrieks-TDI van Rydell voorbij te
laten. In de laatste ronde gaat het toch mis. De
snelheid is er nu echt uit bij Coronel en Larini
rijdt zijn Chevrolet Lacetti vol achterin Coro-
nel’s auto. De Seat spint, rijdt een stuk door het

grint en eindigt als 18e.
“De stuurbekrachtiging”, zegt Coronel als hij
zwaar bezweet uit de auto stapt. “Twee ronden
voor het einde begaf die het en zonder kan ik
niks met dit ding.”

Een vers luchtfilter
voor in de flexibele
luchtinlaat.

Geen turbo, geen di-
recte inspuiting, geen
verstelbare nokkenas-
sen. Wel een airbox en

inlaatspruitstuk uit car-
bon. Overigens heeft

de motor geen dry-
sumpsmering. Wel loopt
hij tijdens de kwalifica-

tie met een minimum
oliehoeveelheid. Dat
scheelt net weer een

beetje vermogen.

Het subframe er onderuit en een nieuw stuurhuis
er op kan in een kwartier. Maar dan moet wel alles
meezitten. Coronel neemt geen risico: “Ik start
toch al achteraan”.

De boosdoener. Door de breuk in deze
slangkoppeling moest de stuurbekrach-

tiging het zonder olie doen.

Een nieuwe neus, dus nieuwe stickers.
Heel veel poetsen. Niet alleen om er schoon uit te
zien, ook om materiaalscheurtjes snel te ontdekken.

Benzine tanken met maatbeker en zwaartekracht. Achter het ‘tankklepje’ zit het ventiel voor de airjacks.

�
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Herstel in een kwartier
De tweede race begint pas om half vier, dus vol-
doende tijd om de auto weer fris aan de start te
krijgen, zou je zeggen. Maar zo werkt het niet.
Tussen race 1 en race 2 mag maar een kwartier
gesleuteld worden, schrijft het reglement voor.
Wie zich daar niet aan houdt, start achteraan.
“De stuurbekrachtiging in een kwartier”, zegt
teamdirecteur Joan nadenkend. “Het kan, maar
dan moet wel alles meezitten.” Coronel wil er
niets van weten: “Meteen beginnen, ik sta toch
al achteraan”.

Even later is het subframe onder de auto uit. De
stofzuiger ontdoet het van alle grintresten en on-
dertussen krijgt het een nieuw stuurhuis. De
boosdoener is ook gevonden: een slangkoppeling.
“De firma die deze levert, zegt dat ze niet kapot
kunnen. Ze zouden beter moeten weten, in de
racerij kan alles kapot”, zegt Manuel.
Ruim op tijd voor de tweede race staat de auto
weer klaar. Het stuurhuis is vervangen, de uitlij-
ning gecorrigeerd en de achterbumper vernieuwd
en bestickerd. Er zit weer benzine in de tank en
de racebanden liggen klaar in de bandenwarmers.

Straat-Leon
tegen Race-Leon
Uitgedrukt in cijfers ontlopen de snelste
straat-Cupra en de WTCC-Leon elkaar niet
veel. De straatauto verslaat de raceauto zelfs
als het gaat om motorvermogen. De race-
auto maakt dat weer goed door minder te
wegen, zodat iedere race-pk maar vier kg
hoeft voort te stuwen tegen 4,3 voor de
straat-pk’s.
Ook op de andere cijfers ontlopen de auto’s
elkaar niet zoveel. Het benzineverbruik vormt
de grote uitzondering. Maar helemaal eerlijk
is die vergelijking niet. Het straatcijfer geeft
het gecombineerde verbruik van stad en bui-
tenweg aan, terwijl het racecijfer hoort bij
circuitgebruik. �

Voor de start zijn de banden al bijna op de race-
temperatuur van 100°C

De laatste check op de laptop.

De warme banden liggen nog in het rek. Nu pas komen ze erop.

Motor Seat Leon Cupra 310 LE Seat Leon WTCC TFSI

Cilinderinhoud (cm3) ........................1984 ..............................................................................2000 ..................................................................................

Boring x slag (mm) ..........................82,5 x 92,8 ....................................................................ca. 82,5 x 92,8....................................................................

Brandstofsysteem ............................DI, turbo ........................................................................IDI, atmosferisch ................................................................

Vermogen (pk/tpm) ..........................310/6300 ......................................................................260/8500............................................................................

Brandstof ..........................................Euro 95 ..........................................................................FIA 102 ..............................................................................

Brandstofverbruik (l/100km) ..........ca. 8,5 ............................................................................ca. 40 ................................................................................

Transmissie ........................................6-bak manueel ..............................................................Hewland 6-bak, sequentieel en limited slip ......................

..................................................................................................................................................differentieel........................................................................

Wielophanging

Voor ....................................................McPherson, stabilisatorstang ........................................McPherson, gasgevulde dempers, stabilisatorstang ..........

Achter ................................................Multilink, schroefveren ..................................................Multilink, gasgevulde dempers, schroefveren,....................

..................................................................................................................................................stabilisatorstang ................................................................

Remmen

Voor (mm) ..........................................345, geventileerd ..........................................................332, geventileerd ..............................................................

Achter (mm) ......................................286 ................................................................................280 ....................................................................................

Velgen en banden

Velgen ................................................7,5 x 18..........................................................................9 x 17 ................................................................................

Banden ..............................................225/40/R18 ....................................................................Yokohama 240/610 R17 ....................................................

Dimensies

Lengte (mm) ......................................4323 ..............................................................................4330 ..................................................................................

Breedte (mm) ....................................1768 ..............................................................................1849 ..................................................................................

Wielbasis (mm)..................................2578 ..............................................................................2600 ..................................................................................

Gewicht (kg) ......................................1375 ..............................................................................1140 incl. coureur ..............................................................
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Manuel en Joan hebben nog even tijd om de re-
glementen te bestuderen. FIA-Engels is niet een-
voudig, maar de beide Spanjaarden komen er
uit: “We starten voor de uitvallers”. Dat brengt
de SunRed Seat op de 12e startrij, 24e positie.
Opnieuw is Coronel flitsend weg. Nu uit een
staande start. Hij klimt meteen naar plaats 19,
schuift na een paar ronden op naar 17, komt in
ronde 6 op plaats 14 en wint in de laatste ronde
nog een plaatsje. Gestart als 24e, gefinished als
13e, een prima prestatie. Coronel vindt van niet:
“De punten worden verdeeld vanaf plaats acht.

Dit was een verloren weekend. Op naar de vol-
gende race”.

Feest in de SunRed-pitbox
Een paar weken later in het Duitse Oschersle-
ben vallen alle puzzelstukjes op hun plaats. Op
dit circuit speelt het verschil in motorvermogen
een kleinere rol en Coronel wordt 7e in de eerste
race. Daarmee profiteert hij van de omkeerre-
gel. Die zegt dat de eerste acht uit de eerste race
ook als eerste acht starten in de tweede, maar

wel in omgekeerde volgorde. Dat brengt Coronel
op P2. Alles klopt. Zijn Seat Leon TFSI is zelfs
sneller dan de BMW 320si van Felix Porteiro.
Maar inhalen is moeilijk en Coronel komt er net
niet langs. Hij eindigt als tweede. Feest in de
SunRed-pitbox. “Een superresultaat”, juicht Co-
ronel, als hij Manuel in zijn armen sluit. Beiden
weten dan nog niet dat Coronel de tweede race
in het Japanse Okayama zelfs gaat winnen... �

Erwin den HoedLaatste overleg tussen coureur en engineer...

...en gaan!
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