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Hij is laag, lichtgewicht en geschapen om mo-
derne fabrieks GT’s te grazen te nemen. Vanuit 
het niets ontsproten uit het brein van drie pe-
trolheads en binnenkort te zien in de Supercar 
Challenge. Constructeur Gerd Weyenberg deelt 
de geheimen exclusief met START.

Het chassis is goedgekeurd door zowel de Duitse DMSB als de KNAF. Hoe laag kun je gaan was het motto bij de bouw van deze racer...

GT killer
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Voor snelle pitstops zijn luchtkriks onmisbaar. De vergrootte LS3 Corvette motor levert ruim 550pk en meer dan 650 Nm.

H
et idee begon te leven toen de techneut 

samen met Harry Maessen de 24U van 

Zolder bezocht. “Kun je iets bedenken 

wat harder gaat dan dit, maar goedkoper is 

in de aanschaf, om te racen en te onderhou-

den?”, daagde de onverbeterlijke racegek 

Maessen zijn compaan uit, terwijl ze oog in 

oog stonden met een BMW Z4 GT3. Velen 

zouden waarschijnlijk vriendelijk voor de eer 

bedanken maar Gerd Weyenberg, Neder-

lander met een Duits paspoort, nam de 

uitdaging aan.

LiCHTeR & LAGeR
“Een week later ging de telefoon ‘heb je al 

wat bedacht?’, want zo is Harry, doorpak-

ken”, lacht de boomlange techneut. Het idee 

kreeg vorm waarbij ook doelen zijn gesteld 

om de kosten ten opzichte van de moderne 

GT3-racers in te dammen: 30 procent lagere 

running costs en 50 procent lagere kosten bij 

schades. Met Harry Maessen en de derde 

initiatiefnemer Henk van Vliet (eigenaar van 

Etec en ook een onverbeterlijke autosport-

liefhebber) werd gekozen om te breken met 

de heersende trend. De moderne GT-racers 

zijn krachtig maar ook zwaar gebouwd; een 

McLaren MP4-12C GT3 weegt bijvoorbeeld 

1319 kilo, een BMW Z3 GT 1245 kg kilo. 

Deels gedicteerd door de reglementen, maar 

ook door de keuzes van de ingenieurs. Een 

V12 met al zijn aanbouwdelen als in de 

McLaren is per definitie zwaarder dan een 

V8... Gerd Weyenberg: “Gewicht beïnvloedt 

de prestaties. Je kunt dat wel compenseren 

met vermogen, maar gewicht zorgt ook voor 

een hogere belasting van de onderdelen. En 

zo drijf je de kosten van onderhoud op. Die 

kant wilde ik dus helemaal niet op.” 

Dus werd het adagium bij de GT-killer lager 

en lichter. Een wet zo oud als de autosport 

zelf (Lotus-genie Colin Chapman en Carlo 

Abarth waren eveneens fervente aanhan-

gers), maar nog altijd zeer actueel. “Dit 

rollende chassis met vrijwel alle onder-

delen weegt 830 kilo”, meldt Weyenberg 

met een twinkeling in zijn ogen. “Die 1100 

kilo met bodywork gaan we vrij eenvoudig 

halen. De daklijn is straks lager dan 1.10 

meter.” En dat roept overigens associaties 

op met de Ford GT40. Bij deze iconische 

racer droeg de rankheid belangrijk bij aan 

de kwaliteiten om Ferrari op Le Mans te 

verslaan. Het chassis werd ontwikkeld in 

nauwe samenwerking met de DMSB en de 

KNAF. “Ik heb Peter Popeyus (KNAF, red.) 

en Dieter Fürst (DMSB, red.) heel wat uren 

aan de telefoon gehad.”

Om prestaties en betrouwbaarheid in 

balans te krijgen is over de hele wereld 

gewinkeld voor de beste onderdelen. “We 

wilden het beste van het beste.” De wielna-

ven, aandrijfassen en differentieel komen 

van een Dodge Viper. De stuurkolom is 

afgekeken van een moderne DTM-racer. 

De motor is een van-het-schap racemotor 

van GM USA, die ook in de raceversies 

van de Corvette LS3 wordt gebruikt. “De 

V8 is van 6,3 naar 6,8 liter opgeboord, een-

voudig van constructie en licht, en levert 

ruim 550 pk met ruim 650 Nm aan koppel, 

ruim voldoende om te kunnen wedijveren 

in de Super GT-divisie van de Supercar 

Challenge.”

10 Cm LAGeR
Koppeling, versnellingsbak en aandrijfas 

zijn weer afkomstig uit Australië uit de V8 

Supercars. Koppeling en vliegwiel me-

ten slechts 140mm in diameter, met een 

starterkrans van 200 mm. Die minimale 

afmetingen in combinatie met een dry sump 

smeersysteem maken het mogelijk de motor 

extreem laag in te bouwen. “Kijk”, zegt de 

techneut terwijl hij zijn arm op de immense 

voorband legt, “De cilinderkoppen van de 

motor liggen 10 cm lager dan de bovenkant 

van de voorwielen. Dit lukt je alleen als je 

daar vooraf op aanstuurt.” De V8 ligt ook 

zover mogelijk achter de voorwielen, ook 

dit komt de balans en het zwaartepunt ten 

goede.”

De versnellingsbak is van Hollinger, sequen-

tieel met zes versnellingen, en verbonden 

met een aluminium aandrijfas die bestand 

is tegen 1000 Nm! “En dan ook nog onder 

auto’s van 1300 tot 1500 kg”, benadrukt 

Weyenberg. Overgedimensioneerd heet dat 

onder techneuten. De auto zit vol met dit 

soort trucs. Zo ook bij de ho-ijzers, die uit 

Engeland komen van het bekende merk AP: 

378mm schijven voor met 6-zuiger klauwen 

en 355mm achter voorzien van 4-pots vari-

anten. “Groter past niet in een 18 inch wiel. 

Het zijn dezelfde remmen als op een 150 

kilo zwaardere BMW. Je snapt: we willen de 

winst gaan pakken bij het remmen en in de 

bochtensnelheden.”

Bij het remmen wordt de coureur van 

dienst straks geassisteerd door het meest 

vernuftige race-ABS-systeem dat het Duitse 

Bosch in z’n assortiment heeft. Techniek 

die ook de fabrieks GT’s van bijvoorbeeld 

BMW en Mercedes aan boord hebben. De 

achteras met sper komt van Drechsler, een 

bekend leverancier van aandrijfdelen voor 

alle grote merken. De auto krijgt ook traction 

control. Erik Albertsma van Albi Enginee-

ring verzorgt de inbouw van het systeem 

en alle andere elektronica. Waarmee deze 

oer-Hollandse racer dezelfde voorzieningen 

krijgt als de fabrieks GT3’s van willekeurig 

OVER DE HELE WERELD IS GEWINKELD VOOR 
DE BESTE ONDERDELEN
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De tank naast de coureur wordt gevoed door een groter exemplaar en is altijd 
vol. Goed voor de gewichtsverdeling.

De grootste schijven en klauwen die nog in een 18 inch velg passen.

Verrassend ruim. Uw verslaggever past er met z’n 1.85m en schoenmaat 
46 prima in.

welke fabrikant. Ook het onderstel zal van 

Nederlands fabrikaat zijn. Er wordt getest 

met zowel Moton als Intrax.

30 jAAR eRVARinG
Veel zorg is besteed aan de balans van de 

auto en de geometrie van de wielophan-

ging. Met 50/50 is de gewichtsverdeling 

tussen voor en achter ideaal. “De wielop-

hanging is uitvoerig doorberekend en mak-

kelijk in alle opties af te stellen. We hebben 

op dat vlak geen concessies gedaan.” 

Gerd Weyenberg weet waarover hij praat, 

want hij heeft ruim 30 jaar ervaring en 

bouwde eerder samen met Harry Maes-

sen de BRL V6-racers. “Alles wat ik in 10 

jaar BRL heb geleerd door te werken met 

mannen als Marc Goossens, Sandor Van 

Es, Donald Molenaar en Donny Crevels is 

in deze auto gestopt. We zijn met een lege 

bladzijde begonnen en hebben de beste 

racer gebouwd die we konden bedenken. 

Sneller dan dit lukt mij niet”, zegt de tech-

neut over zijn ultieme project.

De GT-killer zit volgestopt met slimmighe-

den. Om de balans optimaal te houden wor-

den twee benzinetanks gebruikt. Het groot-

ste exemplaar achter de bestuurder levert 

brandstof aan een kleinere tank naast de 

coureur. “Die is tijdens de uursrace constant 

vol, zodat de balans intact blijft. Natuurlijk 

raakt de grote 70-liter tank gaandeweg 

leeg en dat zal de rijder merken. Daarom 

hebben we een systeem gemaakt waarmee 

de rijder van binnenuit de stabilisatoren kan 

verstellen.” 

Dat we nu oog in oog staan met een rollend 

chassis zonder bodywork, komt omdat pas 

een paar dagen ervoor alle delen in de 

werkplaats van Weytech in Weeze 
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Sneak preview van de achterzijde... Heel veel kennis vergaard in de BRL is in de GT-killer gestopt.

(in Duitsland) arriveerden. “De auto komt 

eruit te zien als een kruising tussen een 

Aston Martin, een Corvette en de nieuwe Vi-

per”, verklapt Weyenberg. “De voorruit komt 

heel vlak te liggen, à la de Aston Martin 

GTE-racers op Le Mans. De neus zal ook 

iets weg hebben van een Corvette en Aston, 

de achterzijde meer van een 2013 Viper.” 

Daar is ook plaats ingeruimd voor een Le 

Mans-stijl diffuser, terwijl de voorspoiler een 

flinke splitter krijgt, waarmee de GT-killer 

in alle opzichten een zeer effectieve racer 

belooft te zijn. 

FinALeRACeS
Het is nu al zeker dat de auto in ieder geval 

zijn wedstrijddebuut zal maken tijdens de 

Finaleraces van de Supercar Challenge op 

Assen, om te duelleren met de concurrentie 

in de Super GT-divisie. En dat slechts 1 jaar 

na start van de ontwikkeling... Rap daarna 

zullen de overige twee exemplaren worden 

afgebouwd om in 2014 ingezet te kunnen 

worden. In de aanloop naar de premiere 

zal Donald Molenaar het testwerk voor z’n 

rekening nemen. “Donald en ik werken al 

zo lang samen. Ik heb aan een half woord 

genoeg om te begrijpen wat er moet worden 

aangepast”, zegt Gerd Weyenberg. “Eerlijk 

gezegd verwacht ik niet veel problemen. We 

hebben ons huiswerk gedaan en denk echt 

dat het gaat lukken om die moderne GT’s 

partij te geven.” s

Harry Maessen, ook eigenaar van Race-

way Venray, heeft de World Cup Stockcar 

opnieuw te gast op 17-18 augustus aan-

staande. De wereldtop van de Stockcar 

F1 en Stockcar F2 zal knokken om de 

felbegeerde wereldbeker. De Benelux 

Racing League, beter bekend als de 

Nascar van de lage landen, zal beide 

dagen racen op de grote ovaal. Vorig jaar 

beleefden ruim 30.000 racefans prachtige 

autosport. Met een nog breder pro-

gramma (ook aan de kinderen is gedacht) 

is het goed denkbaar dat de tribunes op 

Raceway Venray opnieuw tot de nok toe 

gevuld zullen zijn. De toegangsprijzen 

bedragen 20 euro per persoon per dag 

en 35 euro per persoon voor het hele 

weekeinde. Kamperen is ook mogelijk en 

kost 5 euro per dag. 

Meer info: www.racewayvenray.com

WK ACTIE OP RACEWAY VENRAY

‘WE WILLEN WINST PAKKEN BIJ HET REMMEN EN
IN DE BOCHTEN’
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De constructeur: Gerd Weyenberg, goed voor ruim 30 jaar autosportervaring.


