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Tweewielertechniek met emotie
ATC Deventer-Zutphen en Apeldoorn bij Star Twin

De belangstelling voor het bedrijfs-
bezoek aan Star Twin is groot. Tal
van ATC-leden uit Deventer-Zut-
phen en Apeldoorn vergapen zich
aan de Ducati’s en andere Italiaanse
schoonheden op twee wielen. Als
de showroom grotendeels is volge-
lopen, verdeelt mede-Star Twin-
eigenaar Kees van der Starre de
groep in drieën. Een derde van de
ATC-leden gaat met hem mee naar
de speciale projecten, een derde
blijft achter in de showroom bij
tweede eigenaar Wieger Heukels en
AMT gaat met de derde groep naar
de onderhoudswerkplaats.

Daar ontvangt motortechnicus Jon
Eekhuis de groep. Hij staat achter een
tafel met cilinderkoppen, nokkenas-
sen, tuimelaars, stelplaatjes en klep-
spietjes. Logisch, wie Ducati zegt,
zegt immers desmodromische klep-
bediening. Voor wie even kwijt is
waar dat ook al weer voor staat, legt
Eekhuis het kort uit: “Bij een Ducati
openen de kleppen niet alleen 
gedwongen door de nokkenas en tui-
melaars, ze sluiten ook zo”. Het voor-
deel: “Bij hoge toerentallen gaan de
kleppen niet zweven. Zo haalt de
Moto GP-machine van Valentino
Rossi meer dan 18.000 t/min”. 

Juist, maar de andere motoren in de
Moto GP draaien toch vergelijkbare
toerentallen? “Klopt, maar dat zijn
viercilinders. Bij een tweecilinder zijn
de kleppen groter, dus gaan ze eer-
der zweven.” En de desmodromische
bediening heeft nog een voordeel:
“De constructeur kan kiezen voor
een steiler nokprofiel, zodat de klep-
pen sneller openen en sluiten”.
Overigens hebben de meeste Duca-
ti’s met desmodromische klepbedie-
ning toch ook klepveren: “Die beper-
ken het inslaan van de tuimelaars en
nokkenassen door de klepspeling.
Die klepveren verhogen wel de

De Star Twin-showroom staat niet op een A1-locatie. Hij staat wel vol met Italiaanse lustobjecten en iedereen is er welkom voor koffie.

weerstand in de motor. Dus worden
ze in de racerij achterwege gelaten”.
Dat heeft wel consequenties: “Vaker
kleppenstellen”.

Werkplaatsaandacht
Ondanks de klepveren vraagt ook de
desmodromische klepbediening van
een straat-Ducati regelmatig werk-
plaatsaandacht. Eekhuis toont een
ingeslagen tuimelaar. “Dit was een
probleem bij de vierkleppers. Het
chroom liet los aan een randje. Is de
slijtage eenmaal door de chroomlaag
heen, dan gaat het heel hard. Als je
zo’n tuimelaar niet tijdig vervangt

Star Twin is specialist in Italiaanse motorfietsen. Het bedrijf staat langs het Apeldoorns Kanaal

even buiten Loenen. Een goede locatie voor een motorzaak? Nou nee. Toch overleefde het 

bedrijf sinds zijn oprichting in 1979 al heel wat concurrenten. Het geheim van Star Twin? De

ATC-leden van Deventer-Zutphen en Apeldoorn bekeken het bedrijf én de Italiaanse tweewie-

lertechniek om dat te ontdekken.
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en de kunststof delen gebruikt om
een aluminium mal te maken. Die
gepolijste mal is in een machine ge-
plaatst met een kilo kunststof poe-
der er in. Door verhitten en rond-
draaien komt het kunststof op de
mal en na afkoelen heb je een com-
plete lichtgewicht tank in exact de
juiste vorm met alles er op en er aan:
de inserts voor de snelsluiters van de
kuip, het gat voor de brandstof-
pomp, de brandstofleiding, het
schroefdraad voor de dop, alles.”
Zo ging het brandstofvolume dat
Knuiman mee kon nemen van 7 liter
naar: 12 liter in de linkertank, 12 liter
in de rechtertank en 12 liter in de
achtertank: “Goed voor 250 extra ki-
lometers in het zand”.
Behalve in de tanks had de speciale-
projectenwerkplaats van Star Twin
ook een groot aandeel in de rest van
Knuimans Dakar-motor. En die was
dik tevreden met het resultaat: “Die
motor was super!” Toch ging het mis:
“Dakar 2008 ging niet door, jammer”.
Van der Starre bouwt meer brand-
stoftanks op maat: “Frans Verhoeven
reed de afgelopen twee jaar de Dakar
met een tank van ons. We hebben
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slaat ook de nokkenas in en moet je
alles vervangen. We hebben veel van
deze tuimelaars laten ontchromen en
opnieuw laten hardverchromen.” Bij
de laatste series is dat niet meer
nodig: “Daar blijft de harde chroom-
laag goed zitten. Die zijn oké”.
Toch moeten ook van die motoren
iedere 12.000 km de kleppen ge-
steld worden. En dat karweitje ver-
eist enige ervaring: “Je moet heel
goed meten. Liever met een klokje
dan met een voelermaat. En je meet
per klep zowel de sluitspeling als de
openingspeling”. Het stellen zelf 
gebeurt met stelplaatjes. En ook
daarbij is het opletten: “Stel, de spie-
tjes zijn ingeslagen en je vervangt ze
door nieuwe, dan scheelt je dat wel
0,04 of 0,05 mm. Op een klepspeling
van 0,1 tot 0,2 mm is dat heel wat.
Wil je het goed doen, dan moet je
opnieuw meten”.
Zo kan het gebeuren dat Eekhuis
een kwartier per klep bezig is en dat
een volledige grote beurt 6,5 uur in
beslag neemt. Die tijd heeft hij van-
avond niet. We moeten alweer door
naar de volgende Star Twin-afdeling. 

Kunststof brandstoftanks op maat
Kees van der Starre staat ons al op
de te wachten in zijn specialeprojec-
tenwerkplaats. Hij heeft twee kunst-
stof brandstoftanks in zijn handen.
“Deze hebben we gebouwd in 2007.
Voor de Dakar Aprilia van Henk Knui-
man. Met houten delen bepaalden
we de vorm die tank en kuip moes-
ten krijgen. Toen de vorm daarvan
was goedgekeurd door importeur
en rijder hebben we er kunststof
omheen gespoten. Dat er afgezaagd

het achterframe van zijn BMW ver-
vangen door een kunststof tank. Je
zit dus op de tank”. Dat klinkt ingrij-
pend en toch realiseerde Van der
Starre die ombouw in een mum van
tijd: “De motor was al klaar en onder-
weg naar Argentinië, toen Verhoeven
op het idee kwam dat hij eigenlijk
niet tevreden was. Dus vroeg hij ons
om die tank te ontwikkelen”. Zo
maakte Van der Starre een mal vanaf
de tekening en zat hij een paar
weken later in het vliegtuig met twee
kunststoftanks van 32 liter onder zijn
arm. Alles paste perfect en iedereen
was tevreden. Toch was er één klein
detail dat iedereen in de haast over
het hoofd had gezien: “De benzine in
Argentinië bevat 25% ethanol. Dus
de foam, die in de tank zit tegen het
schuimen, loste op en al op de eerste
dag stond Verhoeven stil”. Toch is
deze BMW-tank een succes gewor-
den: “De BMW-accessoirehandel
heeft ‘m opgenomen in een kit met
een racekuip en een snelle uitlaat. We
hebben er al 60 van verkocht”.

Zelfbouw machines
Even verderop in de werkplaats
staat een Supermono-racer in aan-
bouw. “In de Supermono-klasse kun
je nog echt lekker hobbyen. Eén 
cilinder en maximaal 800 cm3, voor
de rest mag zo ongeveer alles. Veel
teams gebruiken de Yamaha XTZ
660. Opgeboord tot 720 cm3 haal je
maximaal 75 pk bij 8000 t/min. Met
alleen de liggende cilinder van een
Ducati 999-blok kom je tot 95 pk
omdat je wel 12.000 toeren haalt.
Met alleen de staande cilinder heb
je iets minder vermogen, maar kun
je wel heel kort bouwen.”
De specialeprojectenwerkplaats
biedt nog veel meer. Kees van der
Starre is gediplomeerd instrument-

Ducati-kleppen sluiten niet door klepveren, ze sluiten gedwongen door nokkenas en tuimelaar.
Star Twin-technicus Jon Eekhuis legt uit hoe die desmodromische bediening werkt en hoe hij
 kleppen stelt.

Desmotechniek onder de loep. Ongewoon en
heel ingenieus. 
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Precies weet Heukels dat ook niet,
maar hij heeft wel een idee: “Wij zit-
ten hier op een rare locatie, dus ieder-
een die hier komt heeft daar moeite
voor gedaan. Dus spreken wij ieder-
een aan en is iedereen altijd welkom
voor koffie. Vriendelijkheid kost im-
mers niets. Verder zijn we altijd eerlijk,
maar ook duidelijk: ‘ja’ is ‘ja’, ‘nee’ is
‘nee’ en ‘weet niet’ is ‘zoeken we op’”.
En dan het product: “Een Italiaanse
motor is beleving. En dankzij de
dure Yen is die beleving minder
duur geworden. Een Ducati 1198

kost nu evenveel als een Yamaha R1.
Vijf jaar geleden zat daar nog een
enorm gat tussen”.
De belangrijkste succesfactor heeft
Heukels dan nog niet genoemd: “Wij
zijn geen bedrijf met alleen een win-
kel en een werkplaats. Met de speci-
ale projecten van Kees zijn we meer
een doorgegroeide smidse. Dat
derde wiel maakt de cirkel rond.
Gaat het in de ene afdeling minder,
dan gaat het in de andere juist weer
goed. Die drie-éénheid maakt dat
we overleven”. 

Zo druk je een deuk uit een wiel: “Hele dunne
harde Marchesini-wielen warm je voorzichtig
iets op”. Met de standaard driespaaks Ducati-
wielen heeft Van der Starre minder moeite:
“Daar kun je een knoop in leggen”.

Onder de chroomlaag is de tuimelaar zacht. Is de chroomlaag beschadigd, dan gaat de slijtage
 razendsnel.
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maker en dat is te zien. Hij demon-
streert een machine, waarmee hij
hoogteslagen uit motorwielen
drukt. Op een andere eigenbouw
machine maakt hij koppelstukken
en DB-killers voor uitlaten. Op een
eigen ontwerp stempelmachine
slaat hij logo’s in en framenummers
op garantieframes. Ook toont hij
een zelfbouw chopper met een 
Rotrex Compressor, die AirTwin spe-
ciaal bouwde voor de motorbeurs in
Utrecht. De aluminium spatborden
komen uit een machine die Van der
Starre zelf ontwikkelde. 
Er is nog veel meer te zien. Van der
Starre maakt uitlaten op een 
machine die glasgaren om een ge-
perforeerde pijp heen wikkelt: “Je
kijkt er dwars doorheen en toch
straatlegaal. Zo’n uitlaat dempt al-
leen door de absorptie van het glas-
garen en niet door reflectie. Dus hij
produceert vrijwel geen tegendruk”.

Star Twin diesel
Via een klassiek Vincent-blok, waar
omheen hij voor een Turkse klant een
beter dan origineel frame bouwt, en
zijn eigen 125 cm3 Aprilia met 37 pk
aan het achterwiel komen we bij de
Star Twin diesel. De motor komt uit
de Lupo 1.2.TDI, maar de carters ont-
wikkelde Van der Starre zelf. Het mo-
torblok weegt 125 kg. Toch blijft het
drooggewicht van de motorfiets be-
perkt tot 207 kg. Dat dankt de Star
Twin diesel onder meer aan een 6 kg
licht frame, een li-ion-accu en een
overvloedig gebruik van carbon. Met
120 pk en 250 Nm doet de motorfiets
het heel behoorlijk op het circuit,
maar de motor mag ook de weg op.
De RDW heeft er een kenteken op 
afgegeven. Als Van der Starre de
motor start en een paar keer aan het
gashandel draait, blijkt dat de de Star
Twin diesel het niet zo nauw neemt
met het milieu. Grote zwarte roet-
wolken vullen de werkplaats.

Het geheim van het succes
Hoogste tijd voor een vlucht naar de
showroom. Daar heet Star Twins
tweede eigenaar Wieger Heukels
ons welkom. “Wij verkopen produc-
ten die je niet nodig hebt en waarop
je nat wordt als het regent. Oké, ze
zijn goed voor veel fun, maar bij cri-
sis of onzekere vooruitzichten kun je
even overslaan. En je ziet dat men-
sen dat doen. De nieuwverkopen
van motorfietsen dalen dit jaar tot
onder de 10.000. Dat is voor het
eerst in 30 jaar. Heel wat motorbe-
drijven hebben de afgelopen jaren
dan ook het loodje gelegd. Neem
Safe Motors. Vroeger keken we daar
tegenop, nu is het een naam uit het
verleden. Inmiddels horen wij bij de
laatste 30%.” Hoe kan dat? Wat is het
geheim van Star Twin?

Kees van der Starre toont het resultaat van een speciaal project: een kunststof tank op maat. Links
achter hem een gepolijste aluminium mal.

Terug in de showroom. Wieger Heukels (rechts in het Star Twin-rood) bespreekt het geheim van
het succes. 

Star Twin diesel horen, zien en bijna ruiken
De ATC-leden maakten het live mee en voorzitter Ton Toebes van afdeling Deventer-Zutphen
zette de Star Twin diesel op video. Beleef het geluid, zie het uitlaatgas en beluister construc-
teur Kees van der Starre van deze dieselmotorfiets, op www.amt.nl/juliaugustus2011. Ook
in dit maanddossier: AMT-artikelen over de Star Twin- en de Track-dieseltweewielers.
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