
AMT | 2010 www.amt.nl
54 www.amt.nl/mei2011

Hans Vooijs reisde elf jaar lang de wereld over om
drukkerijmachines te repareren. Hoe vaak stond
hij niet moederziel alleen in een ver, vreemd bui-
tenland? Het leerde hem een grote zelfredzaam-
heid en dwong hem om zich te verdiepen in 
pneumatiek, hydrauliek, electronica en bestu-
ringstechniek. Vooijs deed dat eerst in opdracht
van de machinefabrikant in Eerbeek waar hij in
dienst was en later voor eigen rekening en risico.
Waarschijnlijk had Vooijs dat nog steeds gedaan,
als zijn hobby niet zo uit de hand was gelopen.
Waar hebben we dat eerder gehoord? In al die
jaren racete hij ook met Alfa's in de Squadra 

Bianca, Alfa Trofeo en Alfa Challenge-klasse en
Vooijs zocht een ruimte waar hij zijn race-auto's
kon stallen en tunen.

Gegevens in alle rust bekijken
Vooijs liep tegen een mooi pand in Lichtenvoorde
aan en de volgende stap was het bestellen van
een vermogenstestbank. Hij had het nauwelijks
gedaan of hoorde dat Audi één van haar Werks-
vertretungen zou afstoten. Het gebouw zou ver-
kocht worden aan Ford, maar Ford had geen be-
hoefte aan de Maha-vierwielrollentestbank.
Vooijs: "Ik reed de volgende dag direct naar

Duitsland en maakte een deal met Audi en Ford.
Ik heb de testbank opgehaald, hier geïnstalleerd
en heb twee jaar over het bouwen en inrichten
van de testkamer gedaan". De Maha is een con-
tinu geremde bank, essentieel bij het maken van
analyses en het programmeren van ECU's en het
instellen van carburateurs. De wielen draaien op
Progrip rolbekleding (geen slip) en het meetbe-
reik is 1.200 pk, 800+ Nm en 250+ km/u. Volgens
Vooijs zijn veel vermogenstestbanken niet effi-
ciënt. Ze meten niet snel genoeg en werken met
een ouderwets CO-metertje waar je drie secon-
den op moet wachten. Vooijs: "Een CO-meter is

Afstellen als kernactiviteit
Onixx vindt vermogen tussen mengsel en ontsteking

Onixx optimaliseert verbrandingsmotoren. Op een prachtige vierwiel-vermogenstestbank

analyseert Hans Vooijs de meetgegevens net zo lang, totdat hij een ideale combinatie vindt

van lucht-brandstofmengsel, ontstekingstijdstip en eventueel turbodruk. Voor carburateur-

motoren zoekt hij er de juiste sproeiers bij en maakt hij desnoods de naalden zelf.

De Healey krijgt rijwindkoeling van de grote slang, die de koellucht buiten aanzuigt en op de radiateur blaast. Een verrijdbare kast blaast de rijwind onder de auto door en koelt zo motorblok, versnel-
lingsbak en uitlaat. De ventilatoren draaien traploos mee met de snelheid. In de dikke pijp aan de achterkant worden de uitlaatgassen afgezogen. In de uitlaat is een lambdasonde gestoken.
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de gemeten gegevens heeft hij een datalogsys-
teem ontworpen dat gekoppeld is aan de test-
bank. Vooijs: "Dat stelt mij in staat een run te
maken en daarna de auto stil te zetten, zodat de
motor kan afkoelen. Ik kan alle data achteraf 
teruglezen en hoef dus niet tijdens de run op alle
metertjes te kijken".

Weg met het instructieboekje
In het scherm ziet Vooijs een realtime weergave
van lambda, turbodruk, toerental, temperaturen,
benzinedruk, oliedruk, boordspanning, vermo-
gen en koppel. Als hij het brandstofmengsel bij
een bepaald toerental rijker of armer maakt, dan
ziet hij gelijk wat voor consequenties dat heeft
voor het vermogen. Hetzelfde geldt voor de tur-
bodruk, want een hogere turbodruk geeft meer
vermogen. Vooijs: "Dat is vaak de truc van chiptu-
ning: een beetje meer brandstof, een beetje meer
turbodruk en voilà, daar is het vermogen. Ik zet
eerst een bepaalde voorontstekingscurve in de
grafiek en maak dan een run. Die basiswaarde zit

aan de veilige kant. Vervolgens zet ik de ontste-
king iets vroeger en meet of dat vermogenwinst
oplevert. Stap voor stap zoek ik naar het ideale
ontstekingsmoment". Het is essentieel dat het
mengsel op het juiste moment wordt ontstoken:
niet te vroeg, want dan is er een kans op detone-
ren, niet te laat, want dan verbrandt de benzine
niet op tijd. Dat is echter niet genoeg, zoals eige-
naren van klassieke auto's merken, die met het in-
structieboekje in de hand bij Onixx komen. Vooijs:
"In die boekjes staan de originele fabrieksgege-
vens, bijvoorbeeld dat de motor bij 1000 t/min
een voorontsteking van 6 graden moet hebben.
Zo'n liefhebber heeft de ontsteking  keurig met de
stroboscooplamp op de fabriekspecificaties afge-
steld. Maar het klopt zelden, want de verbran-
dingssnelheid van de hedendaagse benzine is tra-
ger dan de benzine van vijftig jaar geleden. Uit er-
varing weet ik dat je vijf of zes graden méér voor-
ontsteking kunt geven dan de fabriekspecificaties
van een halve eeuw geleden. Als ik een klassieker
vijf of zes graden meer voorontsteking geef, laat
de auto op dat moment al meer vermogen zien.
Klanten verbazen zich daar over. Bovendien ver-
bruiken de auto's minder brandstof, want je hoeft
minder gas te geven".

Auto's komen onherkenbaar van de bank
Mengsel en ontsteking werken samen, want de
ontsteking heeft invloed op de intensiteit van de
verbranding. Vooijs: "Niet iedereen realiseert zich
dat, maar omdat ik zo ontzettend nauwkeurig
meet, komt dat tijdens metingen naar voren. Ik
probeer eerst met de hoofd-, remlucht- en statio-
naire sproeier een combinatie te maken zodat de
motor goed stationair loopt, goed accelereert en
goed in het midden- en hoge toerentalgebied
presteert. Als dat lukt, dan zie ik in de grafiek een
horizontale lijn, wat wil zeggen dat er bij elk toe-
rental een constant mengsel is. Bij moderne auto's
kan dat een lambda-waarde van 1,0 zijn, elektro-

Hans Vooijs kan in z'n eentje werken, omdat hij de gemeten 
gegevens van de rollentestbank heeft gekoppeld aan een data-
logsysteem. Terwijl hij in de auto zit registreert het datalogsys-
teem alle gegevens. Na elke run zet hij de motor af om de gege-
vens in alle rust te bestuderen.

Vooijs leest de data achteraf terug. In het linkerscherm geeft de
grafiek rechtsboven de vermogens- en koppelkromme weer.
Daaronder geeft de horizontale lijn de lambda-waarden aan. Het
vermogen van de Healey is hier 130,9 pk en dat is veel te weinig.
In het rechterscherm het toerental en diverse temperatuur- en
drukmeters. Vooijs maakt met deze gegevens een analyse van
ontstekingstijdstip en mengsel.

Als Vooijs de ontsteking afgesteld heeft en hij het vermogen van
de Healey niet verder omhoog krijgt met andere sproeiers, zit er
niets anders op dan ook de mengbuizen van de drie Webers te
vervangen. 

leuk om een autootje stationair af te stellen, maar
niet voor gebruik op een rollentestbank. Als op
hogere toerentallen het volle vermogen uit een
motor komt, krijgt zo'n CO-meter zulke hete gas-
sen binnen dat hij daar moeite mee heeft. Boven-
dien moet je de motoren veel te lang vasthouden
op dat vermogen, waardoor de motortempera-
tuur oploopt en de meetwaardes weer anders
worden. Je moet dus korte, efficiënte runs maken
en voor optimale koeling zorgen. Het is overigens
niet alleen de manier waarop je werkt, maar ook
de keuze voor de apparatuur". Vooijs heeft
daarom op zijn website een lange lijst met rand-
apparatuur staan, zodat klanten kunnen zien met
welke apparatuur hij werkt. Voor de analyse van
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allemaal op voorraad houden of uitproberen. Ik
kies daarom een naald, maak een run met een
arm mengsel en controleer de data om te zien in
welk toerengebied het mengsel te arm is. Vervol-
gens maak ik de naald steeds dunner, soms maar
een honderdste millimeter, zodat het mengsel rij-
ker wordt. Ik controleer de gegevens telkens op
de rollentestbank. Voor auto's met meerdere car-
burateurs maak ik een heel setje naalden, die dan
allemaal exact hetzelfde zijn".

Verbeteren doe je stap voor stap
Koppel keer toerental is vermogen en vermogen
is het resultaat van een combinatie van het lucht-
brandstofmengsel, de ontsteking en eventueel de
turbodruk. Bij hoge toerentallen is het pingelen
en knisperen van het brandstofmengsel niet te
horen, maar Vooijs zet een klopsensor op de cilin-
derkop, die is aangesloten op een koptelefoon.
Vooijs: "Als je de high-speed knock kunt horen,
dan moet je de turbodruk iets verlagen of iets
minder voorontsteking geven. Het zoeken naar
vermogen moet je voorzichtig en in kleine stapjes
doen. Het kost veel tijd. Deze bank heeft een step-
programma van duizend tot twintigduizend toe-
ren. Elke motor reageert verschillend. Turbomoto-
ren zijn het moeilijkst, want als de inlaattempera-
tuur oploopt (er zit nog een intercooler tussen)
loopt het vermogen terug". De Maha-bank heeft
een luchttoevoer van 20.000 kubieke meter en
een luchtsnelheid die traploos van 0 tot 120 km/u
is in te stellen. Er is een rijwindsimulatie voor in-
tercooler en een ventilator voor de koeling van de
motor/bak/uitlaat, die traploos meeloopt met de
snelheid. Vooijs: "Toch moet je altijd het grafiekje
van de inlaattemperatuur in de gaten houden.
Doe je dat niet, dan moet je weer tien minuten
wachten tot de motor dezelfde temperatuur heeft
als waarop je eerder hebt gemeten".

Vermogenstestbank heeft slechte naam
Hans Vooijs heeft kritiek op de manier waarop
veel bedrijven met een vermogenstestbank met

Het was omdat zijn vriendin Kitty een auto
nodig had en een Renault 4 kocht, dat Hans
Vooijs begreep dat er naast Alfa Romeo nog 
andere auto's de moeite waard zijn. Inmiddels
heeft zijn vriendin een verhuurbedrijf met alleen
maar Renault's 4 (Renault 4 rent, www.kite-
vents.nl) en Hans Vooijs rijdt inmiddels zelf ook
in een 'viertje'. Op aardgas. Vooijs: "We hebben
de witte auto een hele heldere frisse kleur groen
gegeven en er witgespoten wielen van een 
Renault 5 Alpine onder gezet, zodat de auto 
opvalt. Mensen gaan pas over alternatieve
brandstoffen nadenken als ze het zien". De vol-
gende stap die Vooijs wil maken is het aardgas
vervangen door biogas. Een bedrijf in Borculo
maakt van koeienmest biogas. Dat wordt nu ge-
leverd aan het elektriciteitsnet, maar dat is niet
bijzonder rendabel, mede omdat biogas erg

Renault 4 op aardgas

Renault 4 op aardgas. De druk in de volle brandstofflessen is 220
bar. Aardgas werkt grotendeels hetzelfde als LPG, alleen is er
geen verdamper, omdat aardgas al gasvormig is. De druk in de
leiding naar de carburateur is slechts 0,5 bar. Met één kilo aard-
gas van 85 cent rijdt de Renault 30 kilometer. De volgende stap
is rijden op koeienmest.

Vooijs heeft honderden sproeiers in voorraad. Elk merk carburateur heeft z'n eigen sproeiers. Er zijn stationaire, remlucht- en hoofd-
sproeiers en elk van die sproeiers heeft z'n eigen grootte: de gaatjes lopen in twintig stappen van 1 naar 2 mm.

nica en injectie maken het mengsel relatief arm,
omdat het minder vervuilend is. Maar voor klas-
sieke auto's is het mengsel met 0,8 - 0,9 wat rijker.
In de uitlaat heb ik een lambdasonde gestoken,
die dertig keer per seconde het uitlaatgas analy-
seert. Als het na alle experimenten met de sproei-
ers niet lukt om een horizontale lijn te krijgen, dan
vervang ik de mengbuis". Vooijs heeft een la vol
met mengbuizen en kiest er eentje op grond van
ervaring. Neem de Austin Healey 3000 Mk III met
Weber-carburateurs die nu op de rollentestbank
staat. De auto kwam binnen met 130,9 pk. Het
mengsel liet een lambdawaarde van 0,6 zien en
dat is zo rijk dat het bijna niet meer te verbranden
is. Vooijs: "Toen ik het mengsel armer maakte,
steeg het vermogen. Ik kreeg zelfs zo'n twintig
procent meer vermogen bij 2.000 tot 2.500 t/m.
Maar het lijntje in de grafiek was nog steeds niet
recht. Met andere hoofd- en remluchtsproeiers
lukte het na een paar runs om 143,0 pk te krijgen.
Toch kon het nog iets beter. Bij poging nummer
15 zag het er goed uit. Van 130,9 pk bij 5.000 t/m
ben ik naar 145,4 pk gegaan bij een lager toeren-
tal; een winst van 15,5 pk. Nog spectaculairder is
het koppel, dat gestegen is van 212 Nm bij 3.100
t/m naar 266,3 Nm bij 2.200 t/m. Deze Healey is
een andere auto geworden".

Sproeiers en naalden
Vooijs heeft zeven typen mengbuizen en honder-
den stationaire, remlucht- en hoofdsproeiers van
alle carburateurmerken (Dellorto, Weber, Solex) in
voorraad. De gaatjes in de sproeiers lopen in stap-
jes van vijf op van 100 (1 mm) naar 200 (2 mm). De
mengbuizen en sproeiers van de diverse merken
zijn niet uitwisselbaar. Vooijs: "Boren is nooit hon-
derd procent nauwkeurig en daarom doe ik het
liever niet. Een onnauwkeurig geboord gat kan tot

gevolg hebben dat één cilinder straks een afwij-
kend beeld laat zien. Daarom modificeer ik liever
een sproeier van een ander merk. Sproeier 130
heeft een gaatje van 1,3 mm en dat is bij alle mer-
ken carburateurs zo. Dan maak ik de rest van de
sproeier wel passend op de carburateur door bij-
voorbeeld kraagjes er af te slijpen. Ik heb dan in
ieder geval een nauwkeurig gaatje. Voor Porsche's
heb ik wel blinde sproeiers (zonder gaatje) laten
maken, want die zijn niet meer verkrijgbaar. Die
boor ik dan wel zelf". De SU-carburateurs die op
veel Britse auto's zijn gemonteerd, maken gebruik
van naalden. De naald zit aan een zuigertje vast.
Bij stationair toerental dicht de naald het gat bijna
af. Geef je gas dan wordt de naald door het va-
cuüm aan het zuigertje omhoog getrokken en
kan er meer benzine langs de naald. Vooijs maakt
de naalden zelf. Vooijs: "Er zijn misschien wel
tweeduizend sproeiernaalden en die kan ik niet

agressief is. Vooijs: "Nu is dat bedrijf bezig om
het biogas schoon te wassen, zodat het geleverd
kan worden aan het aardgasnet. Dan wil ik er
mijn 4 op laten rijden".
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den op moderne brandstoffen of omdat ze een
kostbare motorrevisie hebben gehad. Een op de
vermogenstestbank goed afgestelde auto kan een
belangrijk verkoopargument zijn, dus ook verko-
pers van klassieke auto's komen graag naar mij
toe". Onderhoud of reparaties doet Vooijs niet. De
auto's moeten onder eigen kracht bij hem bin-
nenkomen. Vooijs: "Een monteur moet het voor-
bereidende werk doen; ik stel alleen auto's af. Het
idee is dat ik mijn klanten daar zoveel mogelijk bij
betrek. Bijna iedereen is zeer geïnteresseerd en
dat maakt het zo leuk".

hun klanten omgaan. Vooijs: "Ik heb elke rollen-
testbank in Nederland wel gezien, maar over de
meeste ben ik niet tevreden. De bedrijven die met
een vermogenstestbank werken hebben ook
geen goede naam; niet in de race-wereld en even-
min in de wereld van de klassieke auto's. Je mag
de auto neerzetten en een paar dagen later weer
ophalen; alsof het om een goed te bewaren ge-
heim gaat. Het gebruik van een vermogenstest-
bank is duur. Ik vraag 120 euro per uur en anderen
vragen ook een dergelijk bedrag. Vier uurtjes voor
een particulier kosten dus 480 euro en als je daar
de BTW bij doet, komt dat op 600 euro. Dan wil je
ook weten wat er gedaan is". Vooijs werkt daarom
het liefst samen met de eigenaar of de monteur
van de auto, want de tijd dat de rollentestbank al-
leen voor zijn eigen Alfa's werd gebruikt, ligt ver
achter hem. Inmiddels weten veel eigenaren van
race-, klassieke of anderszins bijzondere auto's de
weg naar Lichtenvoorde te vinden. Vooijs: "Ik werk
graag samen met revisiebedrijven. Zij hebben in
opdracht van de klant een motor gereviseerd en
sturen de auto's, vaak samen met de klanten, naar
mij toe. Ik krijg heel verschillende auto's binnen,
variërend van een Renault 4 tot een Porsche 550
spider, van AC tot Rolls-Royce en van Healey's tot

vooroorlogse Alfa's, en dan nog allerlei bijzondere
race- en rally auto's. De dubbele realtime lambda-
weergave voor twaalfcilindermotoren maakt het
mogelijk om ook Ferrari's en Lamborghini's af te
stellen. De auto's komen hier binnen, omdat ze
slecht lopen of omdat ze aangepast moeten wor-

Zo'n Healey is een kostbare auto. Bij verkoop is een uitgebreid
rapport een goed verkoopargument. De Healey heeft inmiddels
aanzienlijk meer vermogen en koppel bij een lager toerental. De
auto rijdt niet alleen beter, maar is ook zuiniger. Vooijs haalt hier
met een tangetje de mengbuis uit de middelste Weber.

Constant vacuüm carburateurs, zoals de Britse SU's en de
Zweedse Stromberg's, werken met naalden. De naald rust in een
gaatje, maar komt bij gasgeven omhoog. Het gat komt vrij en er
stroomt benzine langs de naald. Hoe dunner de naald, hoe meer
benzine er langs stroomt, hoe rijker het mengsel. Hans Vooijs
maakt alle naalden zelf en meet op 1/100 mm nauwkeurig met
een digitale schuifmaat hoeveel de naald dunner mag. Het zwart
geverfde deel van de naald, dat correspondeert met een bepaald
toerengebied, is al gecontroleerd en is precies op maat. In het
toerengebied daarboven, het blanke deel, moet de naald nog iets
dunner worden.

Vooijs maakt de naald op dezelfde werkbank passend als waarop
hij de blinde sproeiers boort. Door een polijstpapiertje zachtjes
tegen de snel ronddraaiende naald te bewegen, schuurt Vooijs
een minuscuul laagje van de naald. Bij multi-cilinder motoren is
het belangrijk dat alle naalden volledig identiek zijn. Wat zwart
geverfd is, wil Vooijs niet meer bewerken.

Hans Vooijs had een idee over een lokaal autootje
voor woon-werkverkeer, een 'regiocar'. Het zou
een soort scooterauto moeten worden van drie-
honderd kilo met een licht 250 cc-aardgasmotor-
tje en het uiterlijk van een Bugatti Atlantic. Maar
toen leerde hij Herbert Weekhout, directeur van
Rotor, kennen en die had het idee van een spor-
tieve auto met twee elektromotoren. Vooijs be-
sloot zijn idee in de ijskast te zetten en mee te
doen met AAA Concept Cars. De drie A's staan
voor Achterhoek Authentiek Anders. De eFunCar
moet een bijzondere elektrische auto worden. Het
design is van Fast & Speed. Zij zijn de makers van
een crossauto bestaande uit een buizenframe met
een Suzuki Hayabusa-motor. Vooijs: "Fast & Speed
heeft op die auto een kenteken aangevraagd en
dat project hebben we breder gemaakt; de rem-
men en de wielophanging zijn hetzelfde, maar de
auto krijgt nu twee elektromotoren, die de achter-
wielen aandrijven". Fast & Speed maakt het chassis
en de body, Rotor in Eibergen levert de Finse ac-
cu's en produceert de elektromotoren en Vooijs

zal de auto inregelen en afbouwen. Vooijs: "De
aandrijving van de eFunCar ontwikkel ik zelf. De
auto krijgt geen differentieel, want dat ga ik rege-
len via een elektronisch programmaatje dat op
grond van de stuuruitslag de elektromotor in de
binnenbocht gaat afremmen. We zullen de auto
op de rollentestbank inregelen. Ik hoop dat de
auto er straks als zo'n Atlantic uitziet". De bedoe-
ling is om bedrijven in de Achterhoek mee te
laten werken en denken aan een kleine serie.

Achterhoekse 
elektroauto

Onixx is één van de partners in de AAA-auto. Rotor in Eibergen is
de fabrikant van de twee industriële elektromotoren, die straks
in de AAA worden gemonteerd. De Finse accu's zijn ook al binnen
en Vooijs is al met de diverse regelunits in de weer. Hij gaat de
auto straks afbouwen en inregelen.
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