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REPORTAGE
Ginaf Rally Power gaat voor podiumplek

Meer bodemcontact dankzij innovatief onderstel

Op 3 januari start de 30ste Le Dakar. Dit jaar voor het eerst door Zuid-Amerika. Een

uitdaging? Zeker, niet alleen voor de deelnemers maar ook voor de techniek. Hoe zal

deze zich houden in het Andesgebergte en de Atacama-woestijn waar het decor en de

omstandigheden totaal verschillend zijn. Het Ginaf Rally Power-team heeft zich tot in

de puntjes voorbereid en rekent op een podiumplek.

Aan de voorbereiding zal het zeker niet liggen,
het GRP-team is het hele jaar bezig geweest om
twee compleet nieuwe wedstrijdtrucks te bou-

wen. Voornaamste reden was het veranderen
van de reglementen waardoor de motor iets
meer naar achteren mocht. Dit heeft uiteraard

gevolgen voor de gewichtsverdeling die nu 60-40
bedraagt. “Bij de vorige serie hadden we van-
wege de relatief zware motor iets meer gewicht
op de vooras. De 60/40 verhouding is niet alleen
ideaal voor de krachtverdeling, maar ook de ef-
fectiviteit van de remmen is hierdoor veel beter
en dat vertaalt zich in een kortere remweg”,
aldus Wuf van Ginkel die we spraken tijdens de
voorbereiding in november.
“De trucks zijn inmiddels afgereisd naar Zuid-
Amerika en komen op 30 december aan wal. Op
31 december gaan de auto’s ‘achter slot en gren-
del’ en kunnen én mogen we er niets meer aan
doen. We gaan nog wel proberen om een GRP-
teamlid omstreeks die tijd in de haven te heb-
ben zodat hij kan assisteren bij het uitladen.”

Dikke motoren
Denk je aan Ginaf dan komt bijna automatisch
de associatie met DAF naar boven. Toch rijdt het
GRP-team met Caterpillar-motoren. “Inderdaad
hebben wij een innige band met DAF, maar we
zijn er niet mee getrouwd. In eerste instantie

Klaar voor  
Zuid-Amerika!

Een bivak tijdens een trial in het Duitse Menden. Een goede voorbereiding is het halve werk en de erva-
ringen moeten mens en techniek op een hoger plan brengen.

Voetjes aan de vloer Wuf? Dit lijkt toch echt meer
op laagvliegen dachten wij zo. Echter, het zal
straks in Zuid-Amerika tot de dagelijkse praktijk
horen en vraagt om een degelijk onderstel.

Voetjes aan de vloer Wuf? Dit lijkt toch echt meer
op laagvliegen dachten wij zo. Echter, het zal
straks in Zuid-Amerika tot de dagelijkse praktijk
horen en vraagt om een degelijk onderstel.
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hebben we ook DAF-motoren gebruikt maar
onze ambities liggen zo hoog dat we die alleen
halen als we het meest snelle spul krijgen. DAF
verbindt Ginaf met degelijkheid en betrouw-
baarheid en om die redenen kregen we niet het
meest competitieve materiaal. We zijn daarom
al in een vroeg stadium in zee gegaan met Ca-
terpillar, een wereldspeler op dieselgebied.”
Op zich misschien niet zo’n verkeerde keuze.
Zeker als we in ogenschouw nemen dat de DAF-
motoren in de laatste Le Dakar niet bepaald
voor een zegetocht hebben gezorgd. Ander as-
pect is dat deze Le Dakar zich afspeelt in Zuid-
Amerika waar de klimatologische en fysische
omstandigheden bijna per rit veranderen. Cater-
pillar is in die landen een speler van formaat en
heeft zijn motoren afgestemd op deze wisse-
lende omstandigheden.
Zowel voor de twee (Ginaf X 2222 SP) wedstrijd-
trucks als voor de snelle assistentietruck ge-
bruikt het team een zescilinder 18 liter common
rail-diesel. Deze drie trucks zijn technisch iden-
tiek, maar de laatste staat in de race ten dienste
van de wedstrijdvoertuigen. De motoren zijn
voorzien van twee parallel geplaatste turbo’s en
leveren maar liefst 950 pk en 3260 Nm. Pon
Power, importeur van Caterpillar en sponsor
van het GRP-team, heeft de motoren optimaal
geprepareerd voor deze monstertocht en heeft
onder andere de bezetting van de turbo’s aange-
past om het vermogen en koppel bij een lager
motortoerental vrij te geven.
De motoren beschikken letterlijk en figuurlijk
over nogal wat inhoud en zijn niet tot het uiter-

Deelname aan ‘Le
Dakar’ vereist een
degelijke voorberei-
ding. Niet alleen de
wedstrijdvoertuigen
moeten in optima
forma aan de start
verschijnen, de deel-
nemers moeten ook
een antwoord heb-
ben op het service-
vraagstuk. Immers, er
gaat tijdens een
manche nogal wat
kapot en de energie

om ‘s avonds met
volle overgave te
sleutelen ontbreekt.
Vandaar dat een
goed serviceteam
minstens zo belang-
rijk is als het wed-
strijdteam.
Ook Ginaf onderkent
dit en heeft daarom
de organisatie van
het complete team in
een iets ander vaatje
gegoten. De negen
wedstrijdrijders val-

len onder het GRP-
team, de overige
33(!) personen beho-
ren tot het Ginaf
Rally Service (GRS)
team. Hun opdracht
is duidelijk: ervoor
zorgen dat de drie
wedstrijdtrucks aan
de finish verschijnen.
Maar zij bieden hun
diensten ook aan
drie klantenteams.

GRS verzorgt name-
lijk de technische on-
dersteuning voor de
teams van Vink Rally
Sport, Van de Brink
Rallysport en JB Tra-
ding. Daarnaast on-
dersteunt GRS ook
de wedstrijdtruck
van Dakarsport. Zo
kan iedereen doen
waar hij of zij sterk
in is. �

Technische 
support

Het team heeft het afgelopen jaar gebruikt om
twee compleet nieuwe wedstrijdtrucks te bouwen.
Met name de gewichtsverdeling is verbeterd om-
dat volgens de reglementen de motor iets verder
achter de vooras mocht liggen.

Er gaat nogal eens wat kapot en het is zaak om
het juiste onderdeel in te laden en mee te nemen
in de servicetrucks.

Het opbouwen van de
servicetruck alias mo-
biele werkplaats ge-
beurt met veel zorg en
aandacht.

Common rail-diesels en
brandstof uit minder

ontwikkelde gebieden.
Neem maar veel van dit

soort filters mee!

3000 paarden in de stal in Ederveen. De Caterpillar C18-motoren zijn geprepareerd door Pon Power.

Deelname aan zo’n spektakel als Le Dakar vergt
een bedrijfsmatige aanpak. Drie wedstrijdtrucks,
vijf assistentietrucks, twee assistentieauto’s en
maar liefst 42 man personeel zijn gedurende de
maand januari 2009 in Zuid-Amerika.
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ste getuned. De betrouwbaarheid ligt daardoor
minimaal op een niveau dat DAF ook voor ogen
had met het team. Het gewicht van de wedstrijd-
voertuigen bedraagt 9500 kg inclusief 900 liter
brandstof.

Wielen aan de grond
Dat fantastische vermogen is natuurlijk prach-
tig, maar het is de uitdaging voor alle teams om
het over te brengen op de grond. En daar onder-
scheidt het GRP-team zich van het gros. Zij ge-
bruiken een onafhankelijke wielophanging met
dubbele draagarmen en het door VSE ontwik-
kelde DTS-veersysteem. Dit is een computergere-
geld hydropneumatisch systeem (vergelijkbaar
met Citroën) met vering en demping en actieve
temperatuurregeling per wiel.
De regeling en uitvoering wordt verzorgd door
een actief CAN-bus-netwerk. Dit netwerk maakt
het mogelijk om de chauffeursinstelling evenals
de rijhoogte per wiel eenvoudig te variëren. Het
maakt ook een snelle diagnose van het systeem
mogelijk.
Dit Dynamic Truck Suspension komt oorspron-
kelijk uit de koker van Ginaf (VSE is een doch-
ter) en heeft zich de afgelopen decennia voldoen-
de bewezen in de (bouw)voertuigen van Ginaf.
Daarnaast gebruikt het GRP-team dit systeem
als sinds 2004 in de Dakar-rally’s.

Uiteraard is het niet integraal overgenomen van
de praktijkvoertuigen. Met name de afdichtin-
gen van de cilinders zijn aangepast en men ge-
bruikt een iets dikkere olie. Het systeem is in de
meest eenvoudige vorm opgebouwd zodat de
kans op storingen tot een minimum beperkt is.
“Naast het grote voordeel dat we met dit onder-
stel 30% meer bodemcontact hebben waardoor
we op snelle tracks substantieel sneller zijn dan
de concurrentie, krijgt de opbouw het veel min-
der voor zijn kiezen. Afgebroken onderdelen en
gescheurde chassisdelen zul je bij ons dus veel
minder aantreffen.”
Een ander aspect dat de effectiviteit van het mo-
torvermogen bepaalt is de band. De bandendruk
is daarbij het meest cruciaal. Een bandenaflaat-
systeem is onontbeerlijk. GRP heeft het Seygon-
systeem naar eigen wens en inzicht gedimensio-
neerd, uiteraard met hulp en inzet van de fabri-
kant. Dit systeem meet de druk en temperatuur
in de banden en is vanuit de cabine te bedienen.

Techniek krijgt het zwaar
Kenmerkend voor de aanstaande ‘Le Dakar’ zijn
de zeer wisselende omstandigheden. Woestijnge-
bieden worden afgewisseld door immense ber-
gen. “Vooral de hoge temperaturen en de hoog-
tes zullen het verschil gaan maken tussen de
‘jongens en de mannen’. Door de hoge tempera-
turen krijgen de banden het behoorlijk te verdu-
ren. We zullen dus wel iets meer ‘lekrijden’ dan
in voorgaande sessies. Ook moet het motorma-
nagement kunnen ‘omgaan’ met de ijle lucht op
3000 meter hoogte. Als zwakste schakel ver-
wacht ik toch de olie van de naafreductie. Dat is
altijd al een delicaat onderdeel, maar nu met
die hoge temperaturen en helse omstandighe-
den moeten we deze dagelijks verversen en re-
gelmatig een oliemonster trekken en onderzoe-
ken om ongewenste uitval te voorkomen”, aldus
de eerste man van het GRP-team. �

Hans Doornbos

Onafhankelijke wielop-
hanging met dubbele
draagarmen en het be-
kende hydropneuma-
tisch veersysteem moe-
ten ervoor zorgen dat
het bodemcontact zo
min mogelijk wordt
verstoord.

Het rijdend onderdelen-
magazijn annex werk-

plaats staat niet alleen
het GRP-team ten dien-

ste, maar zal ook de
steun en toeverlaat zijn

van de klantenteams.

De wedstrijdtrucks zijn
gedurende het jaar

compleet opnieuw op-
gebouwd.

Lekke band of vast in het zand, een
luchtzak biedt uitkomst bij een snelle

reparatie.
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