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TECHNIEK
Opbouw van een zijspanracecombinatie

Knap samenspel van mens en techniek

Zijspanrijden is een aparte

ervaring en nergens mee

te vergelijken. Racen met

een zijspan is nóg spannen-

der. Het vraagt om een

hecht samenspel van rijder,

bijrijder en techniek. Wij

doken onderhuids en beke-

ken de techniek van een

fascinerende zijspanrace-

combinatie.

Eigenlijk is het een technisch absurde combina-
tie: drie wielen, asymmetrisch opgesteld en aan-
drijving op slechts één wiel. Moet u zich eens
voorstellen wat er gebeurt als je gas geeft. De
combinatie duikt meteen naar de kant waar de
bak is opgehangen. En wat te denken als je gaat
remmen of het gas loslaat? Dan gebeurt precies
het omgekeerde. Bolling in de weg? Meteen een
reactie in het stuur die vraagt om een correctie
van de ‘stuurman’ om te voorkomen dat het
span van de weg raakt.
Klinkt sensationeel, maar het kan nog absurder.
Er zijn mensen die met een dergelijke combina-
tie gaan racen en snelheden bereiken waar zelfs
de Formule 1 respect voor heeft; 250 tot 290
km/h zijn de topsnelheden op snelle circuits. En
dat terwijl de onderkant van het chassis maar
6,5 cm boven het wegdek hangt!
En wat dacht u van de bakkenist? Open en bloot
bij dergelijke extreme snelheden bevindt die
zich angstig dicht boven het wegdek. Dat vergt
een sterk hart en veel vertrouwen in de man die
op dat moment de touwtjes in handen heeft.

Gewichtige rol
Velen laten zich misprijzend uit over de rol van
de man in de bak. Kenners weten echter dat zijn

rol ontzettend belangrijk is. Hans van den Meij-
denberg, rijdend met zijn eigen combinatie met
bakkenist Middegaal, schat dat de bakkenist
voor 40% verantwoordelijk is voor het sturen
van de combinatie. “Velen denken dat de combi-
natie met het voorwiel gestuurd wordt, maar
het is vooral het achterwiel dat de belangrijkste
rol speelt bij het door de bocht gaan. We hebben
nogal wat onderstuur en gaan ‘slippend’ door
de bocht. De bakkenist zorgt voor de juiste mix

van slippen en tractie door precies op het goede
moment zijn gewicht te verplaatsen over het
span. In een linkerbocht heeft de combinatie de
neiging, bij te veel snelheid, om te slaan. Door
het span zo laag mogelijk te bouwen en doordat
de bakkenist buiten het span gaat hangen, kun
je sneller door de bocht. Mocht het zijspan des-
ondanks toch zijn ‘pootje’ lichten, dan geef ik
meestal extra gas zodat het achterwiel gaat
spinnen en glijden. Hierdoor komt het zijwiel

Racen op drie  wielen

Een bezoek aan een zijspanwegrace is absoluut de
moeite waard. U bent dan getuige van de ultieme
samenwerking van mens en machine en de strijd
met de G-krachten.

Een bocht naar rechts betekent voor de bakkenist
dat hij zijn gewicht zoveel mogelijk over het span
moet verdelen zodat er voldoende druk op het
voorwiel en het aangedreven achterwiel ontstaat.

In een bocht naar links hangt de bakkenist zo laag
en zo ver mogelijk uit het span om te voorkomen
dat het zijspanwiel de lucht in gaat: pure acroba-
tiek! Foto’s: Hero Drent
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meestal wel weer aan de grond.
Een rechterbocht daarentegen kan je bijna met
een oneindige snelheid ingaan. De bakkenist
moet er dan voor zorgen dat het gewicht over
alle wielen is verdeeld. Dit doet hij door zoveel
mogelijk naar rechts en naar voren te hangen.
Het voorwiel heeft dan voldoende druk en het
achterwiel wil makkelijker de bocht om.
Bij het starten is de bakkenist ook van cruciaal
belang. We vertrekken met nogal wat wielslip.

Zou je geen tractie hebben, dan vliegt het span
direct naar de kant waar de bak zit. In de
meeste gevallen is dat links omdat er meer rech-
terbochten zijn. De bakkenist zorgt voor druk,
maar wel op het juiste moment. Eerst moet je
wielslip hebben, anders zou de motor afslaan en
daarna moet hij zijn gewicht naar achteren ver-
plaatsen om druk op het achterwiel te geven. Ik
corrigeer het trekken met het stuur.”
Dit alles geeft aan hoe belangrijk de samenwer-

king tussen de twee bemanningsleden van het
span is. Ze moeten elkaar heel goed aanvoelen
en aanvullen maar bovenal feilloos op elkaar
vertrouwen. “Een bakkenist is uit totaal ander
hout gesneden dan de stuurman, ik zou het ab-
soluut niet kunnen. Omgekeerd geldt hetzelfde.
Ik heb wel eens aan mijn bakkenist gevraagd of
hij niet eens een rondje wil rijden, maar die be-
hoefte had hij niet.” Hans benadrukt dat de bak-
kenist zijn rol op een natuurlijke manier moet

Er gaat wel eens wat stuk!
De moderne straatfietsen zijn tegenwoordig
voorzien van zeer potente krachtbronnen.
Een specifiek vermogen van 200 pk per liter is
geen uitzondering meer.
De betrouwbaarheid van dergelijke racemon-
sters is best goed. Dat heeft alles te maken
met de frequentie waarop de gemiddelde rij-
der aanspraak doet op het topvermogen.
Bijna nooit dus, want de verkeersintensiteit
laat dat nu eenmaal niet toe en draait een
sportieveling wel eens het gas los, dan speelt
hij met zijn leven of rijbewijs.

Tot aan het gaatje
Voor de motorblokken die voor de zijspannen
worden gebruikt geldt een heel ander ver-
haal. De belasting van het blok is extreem. In

Een vastloper als gevolg van slechte smering.

Vastlopen betekent meer dan alleen het vastslaan
van de bewegende delen. In dit geval: puin ruimen!

De oliepomp wordt aangedreven door een ketting,
hier ziet u de gevolgen van een kettingbreuk. 

Een belangrijke aanpassing aan het motorblok be-
treft het ondercarter. Allereerst moet dat, in ver-
band met de grondspeling, dunner worden. Ten
tweede wordt een zogenaamde ‘buffleplate’ in het
onderblok gemonteerd om te voorkomen dat de
pomp lucht aanzuigt in plaats van olie. Die situatie
is denkbeeldig in de bochten.

Het Yamaha YRF-Z1 blok had vijf kleppen per cilin-
der, de modernste versie heeft er vier en dit exem-
plaar slechts drie. Bij die laatste was het mengsel
te arm met alle gevolgen van dien.

De top bedraagt tussen de 250 en 290 km/uur.
Om dat te bereiken is het blok enigszins ge-
kieteld. Het vermogen van de Yamaha-kracht-
bron is met 25% gestegen tot 200 pk. Door
de extreme belasting zijn brokken geen uit-
zondering, met vaak een complete blokrevi-
sie tot gevolg.
De zware belasting is overigens niet altijd de
boosdoener. Colin Nicholson, de bouwer van
het span, racet zelf ook en was dit jaar ‘aan
de beurt’ zoals hij het zelf verwoordt. Hij
heeft al drie blokken aan gort gereden en
rijdt momenteel met een geleend blok van
‘concurrent’ Hans van den Meijdenberg.
Voornaamste oorzaak van zijn pech is een
verkeerde (te arme) afstelling van het motor-
management.
Overigens typeert het bovenstaande wel het
zijspanwereldje. In de race is men elkaars
concurrent, buiten de race helpt men elkaar
weer in het zadel om vervolgens met elkaar
te kunnen strijden. �

de eerste plaats omdat een span inclusief be-
manning zo’n 430 kg weegt. Daarbij geldt
ook dat er bijna altijd volgas wordt gereden.
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Wat het is en wat het moet worden: Colin Nichol-
son bouwt in drie maanden vanuit niets een com-
petitieve sidecar. De onderdelen maakt hij zoveel
mogelijk zelf en ook het ontwerp komt uit zijn
koker. Inmiddels heeft hij tegen de 20 zijspannen
gebouwd en ieder jaar voert hij weer verbeterin-
gen door aan het ontwerp, waardoor hij enkele 
seconden sneller is.

Op mallen staat precies aangegeven hoe de plaat
gezet moet worden en waar de gaten moeten komen.
De gaten worden niet geboord maar geponst.

Beginnen met een plaat vliegtuigaluminium. Wel te
buigen, niet te breken. Althans als je het niet in
een ‘haakse’ hoek zet.

Ook het onderhuidse framewerk van de monoco-
que wordt door Colin zelf gefabriceerd. De hoog-
waardige staaldelen worden TIG-gelast.

De gaten in de aluminium beplating moeten nauw-
keurig met elkaar corresponderen, anders gaan ze
linea recta in de vuilnisbak. Er worden geen con-
cessies gedaan aan de maatvoering.

Hier krijgt u een aardig idee over hoe het frame is
opgebouwd. Aan de monocoque wordt aan het on-
derhuidse frame de wielophanging bevestigd. In
het frame zitten op verschillende plaatsen alumi-
nium platen ter versteviging.

De voorrem is onder normale omstandigheden het
belangrijkst en is dan ook het zwaarst gedimensio-
neerd. De zwevende schijf is dermate groot dat die
ternauwernood in de velg past. Koele lucht wordt
via een speciale ‘happer’ van elders aangevoerd.

Ook de ‘kerstboom’ is geheel met de hand gemaakt en dient voor de bevestiging van het
stuur(tje). Ook hier geldt dat de maatvoering van essentieel belang is.

De banden zijn afkomstig uit de autosport. De voorband is iets
smaller (225/15-13) dan de beide achterbanden, die 250 mm zijn.
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aanvoelen. “Ik heb meestal al na één bocht in de
gaten of hij of zij het aanvoelt. Ik moet mij tij-
dens een race voor de volle 100% concentreren
op het sturen en blindelings vertrouwen op de
rol van mijn bijrijder, het omgekeerde geldt ove-
rigens ook.”

De derde factor
Maar ook de techniek speelt een cruciale rol.
Hoeveel onderstuur heeft het span, hoeveel
voorloop de vooras, wat is de bandendruk, hoe
is de afstelling tussen de voorrem en de achter-
rem? In feite draait alles om het contact met het

wegdek en dan onder alle omstandigheden wel
te verstaan. Door de wielgeometrie zodanig te
kiezen dat er voldoende stelmogelijkheden zijn,
is het span goed af te stellen op een circuit. In
een (te) snel genomen linkerbocht bijvoorbeeld
wil het achterwiel zijn pootje wel eens lichten.
De framebouwer heeft zijn wielophanging met
draagarmen zodanig gekozen dat de onderste
draagarm iets langer is dan de bovenste waar-
door het wiel loodrecht op de grond blijft.
Ook de voorloop is belangrijk. Veel voorloop be-
tekent dat het span netjes rechtdoor wil maar
het kost een behoorlijke krachtsinspanning het

span de bocht in te sturen. Dat is te verhelpen
met weinig of geen voorloop, maar dan wordt
de combinatie erg nerveus in het stuur en heeft
de stuurman al zijn energie nodig om het span
in het gareel te houden. Dat nerveuze stuurge-
drag is wel weer te compenseren met een dem-
per.
Ook de positie van het zijspanwiel is van belang
voor het stuurgedrag. Meer naar voren betekent
dat het span meer naar rechts gaat trekken.
Normaal gesproken staat het zijwiel ter hoogte
van het zwaartepunt van de motor. De afstelling
van het wiel is wel zodanig dat het span altijd

RCN maakt sidecarracen
‘betaalbaar’
In ons land strijden ongeveer 20
teams voor het Open Nederlands
Kampioenschap (ONK). Nogal
wat teams rijden met een Racing
Colin Nicholson (RCN) span. Deze
56-jarige Engelsman bouwde in
1989 voor het eerst zijn eigen si-
decar omdat hij zich geen duur
LCR-span kon veroorloven. Mede
door zijn eigen successen kwam
er vraag naar het RCN-span en in-
middels rijden er in het ONK een
aantal teams met een door hem
ontwikkeld en gebouwd span.
Iedere versie is weer een verbete-
ring ten opzichte van de vorige.
Zo wil hij dit jaar een modificatie
aan de body doorvoeren waar-
door het span meer downforce
krijgt. Ook Nicholson’s wielop-
hanging en stuurinrichting zijn
vermaard bij de zijspanpuristen.

Dag en nacht bezig
Het kost Colin drie maanden om
een frame vanaf nul op te bou-
wen. Dat zijn dan geen werkda-
gen van negen tot vijf, maar volle
dagen van 13 uur of meer en dan
wel zeven dagen in de week!

Een frame kost vanaf € 29.000,-
exclusief blok en wielen. Het
frame is dan opgetrokken uit
‘Colin made’ delen en daarvan
weten we dat er aan de toleran-
ties absoluut geen concessies
worden gedaan. Hetzelfde geldt
voor de delen die hij bij ‘derden’
bestelt. De kogels van de draag-
armen kosten bijvoorbeeld 
€100,- per stuk, maar dan weet
hij wel zeker dat ze absoluut spe-
lingvrij zijn, ook nog na drie
wedstrijden. De kostprijs van het
frame bestaat voor tweederde
uit onderdelen.
Met de aanschaf van een frame
inclusief motor en wielen bent u
er nog niet. Er moeten ook facili-
teiten komen om het span naar
de wedstrijden te vervoeren. Ook
zal er nu en dan gesleuteld moe-
ten worden om echt het onderste
uit de kan te halen.
Er is dus een flinke investering
met het zijspanracen gemoeid,
maar het levert een unieke erva-
ring op die niet in geld is uit te
drukken! �

Een professioneel team heeft de beschikking over een ruime sleutelfaciliteit
om het span optimaal te prepareren voor een circuit. De kunststofbody is in
een handomdraai te verwijderen van het frame.

Colin strijdt samen met
bakkenist Jarno van

Lith niet onverdienste-
lijk om het Open Neder-
lands Kampioensschap.

Foto: Hero Drent

Naargelang de weers-
omstandigheden rijdt
men met slicks, regen-
banden of een tussen-
vorm.
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iets naar rechts trekt, want in bochten naar
rechts zijn dergelijke combinaties heer en mees-
ter als het gaat om de bochtsnelheid.
Een framebouwer probeert ook zoveel mogelijk
downforce in zijn ontwerp te krijgen. Snelheden
van 250 km/h of meer zijn geen uitzondering en
juist onder die omstandigheid moet het span
goed contact houden met het wegdek. Vleugels
zijn niet toegestaan, dus moet men het zoeken
in een juiste stroomlijn.
Colin Nicholson, de bouwer en bedenker van
het hier behandelde span, gaat bijvoorbeeld
voor het nieuwe seizoen een aantal modificaties
aan de body doorvoeren waardoor hij meer
downforce krijgt. Zo maakt hij ter hoogte van
het zijspanwiel openingen waardoor de opge-
hoopte lucht boven het wiel makkelijker weg
kan en er minder lift ontstaat. Ook maakt hij
aan de voorzijde geleidingen die de lucht over
het span geleiden en deze op het wegdek drukt.

Japanse productiemotoren
Zijspanracen kost geld, veel geld. Vroeger waren
er nog wel fabrieksteams, maar de motorfiets-
fabrikanten hebben zich uit deze tak van sport
teruggetrokken. Fabrieksmatig ergens een
frame kopen is bijna onmogelijk. Wat overblijft
zijn fanatiekelingen zoals Colin Nicholson. Hij
bouwt in zijn achterschuurtje van een rijtjes-
woning in Helmond een compleet frame vanaf
nul op.
Om de kosten nog enigszins te drukken heeft
men afgesproken om alleen motorblokken van
productiemotoren toe te staan. Dat betreffen
hoofdzakelijk blokken uit Honda (CBR1000RR),

De uitlaat loopt naar voren, de stuurman ligt er bovenop. Hij
schakelt met links en remt met rechts. Voor deze opstelling is
het noodzakelijk dat de schakelbediening over het blok loopt
omdat bij een motorfiets de bediening aan de rechterkant zit.

Vanwege de lage bouw moesten ook de koelag-
gregaten van het motorblok verhuizen. Beide (olie
en koelvloeistof) zitten voorin het span waar ze
goed worden geventileerd.

Het zijspan heeft een dubbel rem-
circuit, dat wordt bediend met het
voetpedaal rechts. Beide ‘achterwie-
len’ zijn aangesloten op één circuit,
de voorrem vormt het andere circuit.
De balans onderling is af te stemmen
op de baan. De prioriteit (60%) ligt
over het algemeen bij de voorrem.

De airbox is volledig met de hand vervaardigd uit
carbonfiber/kevlar. De inlaatkelken zijn zodanig ge-
vormd dat ze het vermogen iets opschroeven. Ach-
ter de airbox ziet u het ‘oliebezinkpotje’. Doordat

het motoroliereservoir is verkleind en men toch
met dezelfde hoeveelheid olie rijdt, ontstaat er

veel carterdruk.

Een totaaloverzicht van het span.
Duidelijk te zien: de werkplek van
de bakkenist en de positie van het
zijspanwiel ten opzichte van het
zwaartepunt van het span.

Een totaaloverzicht van het span.
Duidelijk te zien: de werkplek van
de bakkenist en de positie van het
zijspanwiel ten opzichte van het
zwaartepunt van het span.

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



Suzuki (GSX-R1000) en Yamaha (YFZ-R1) straat-
motorfietsen.
De Suzuki’s zijn het snelst, maar wil je daar be-
trouwbaar mee rijden dan moet je de versnel-
lingsbak modificeren. De tandwielen in de
originele setting zijn iets te smal om langdurig
het hoge vermogen door te geven. Een modifica-
tie is behoorlijk kostbaar, vandaar dat Nichol-
son en Hans van den Meijdenberg, voor de
Yamaha hebben gekozen.
Het blok één op één in het zijspan bouwen lukt
niet. Vanwege de gewenste geringe bodemvrij-
heid moet het carter verlaagd worden en moet

Meer zijspaninfo
Bent u geprikkeld geraakt door de fascine-
rende zijspantechniek en/of het racen met
een zijspan? Kijk dan eens op de website
www.dsra.nu. Deze Dutch Sidecar Racing
Association heeft als doel de zijspanweg-
racesport in de breedste zin te promoten.
Wilt u eens een wegrace of een training
bijwonen? Op de website vindt u alle in-
formatie. Ook achtergrondinfo en links
naar de websites van de deelnemers ont-
breken niet. Een fraai overzicht van de achterwielophanging

met draagarmen en aandrijfdelen.

er onderin een zogenaamde buffleplate worden
bevestigd. Deze zorgt ervoor dat in bochten de
olie niet weggeslingerd wordt en de pomp dan
lucht aan zou zuigen. Door deze modificatie is
de inhoud van het carter kleiner, dit compen-
seert men door tot boven het normale niveau te
vullen. Gevolg daarvan is dat er een extreme
carterdruk ontstaat met veel olie in de ontluch-
ting. In het ontluchtingssysteem is een apart be-
zinkseldeel dat de olie van de lucht scheidt.

Op vol vermogen
De teams rijden met een vrij programmeerbaar
motormanagement. Koppel en vermogen zijn
enigszins af te stellen op het circuit. De profes-
sionelere teams hebben een datalogger aan
boord zodat ze achteraf via een beeldscherm de
motor- en teamprestaties kunnen analyseren.
De belasting op het blok is extreem. Er wordt
voornamelijk tegen het maximum aan gereden,
vandaar dat er wel eens wat kapot gaat. In de fo-
toreportage ziet u daar enkele voorbeelden van.
Het ademhalingsapparaat van de motor moet
worden aangepast aan de lage bouw. Dat bete-
kent dat de airbox, om voldoende inhoud te krij-
gen, plat en breed moet zijn. Ook dit is allemaal
handwerk! �

Hans Doornbos
Foto’s: Jan Lieftink
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