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Hoe overtref je een VW Golf I 16V G60, 
met gesynchroniseerde zesbak, trac
t ion control , launch control en andere 

zaken die deze auto tot absolute dictator van 
de dragstrip maken? Die vraag stelt Roy Koenen 
zichzelf pakweg zes jaar geleden, nadat 
'Project Golf I' afgerond is . De bloedsnelle oer
Golf is een beruchte en alom gerespecteerde 
gast op evenementen en krachtmetingen in 
binnen- en buitenland, zijn opvolger moet dus 
ronduit sensationeel worden. In 2002 wordt de 
op dat moment meest actuele Golf GTI aan
geschaft, een Type IV. Wat comfort en luxe 
betreft een verademing ten opzichte van de 
genadeloze, oude ijzervreter. Een belangrij
ker voordeel is echter dat de Golf IV GTI zijn 
bodemgroep deelt met de Audi 53 . Roy ziet 
direct de mogelijkheden van een samensmel
ting van de GTI met de techniek van een 53. 
Deze fusie van twee explosieve elementen zal 
leiden tot een samengebalde energieconcen
tratie van nucleaire proporties. 

DE TERM 'origineel' komt niet in Roy's voca
bulaire v~~r. Geduld overigens ook niet... 
Wanneer Roy de Golf GTI ophaalt, maakt hij 
op de terugweg direct een pitstop bij VAG
tuner JD Engineering, om de standaard 150 
pk 1.ST motor alvast een beetje op te pep
pen met chiptuning. 'Daarna is mijn vriendin 
exact twee keer met de Golf naar haar werk 
geweest. Op de derde dag lag de auto al hele
maal uit elkaar in de garage, ' vertelt Roy. Geen 
kwestie van spontane desintegratie, maar alle
maal als onderdeel van een grater plan . Bij JD 
Engineering heeft Roy namelijk aile benodigde 
donor-onderdelen van een Audi 53 gevonden, 
waarmee iij n draom van een vierwielaangedre
yen monster-Golf contouren begint te krijgen. 

De buit bestaat uit een complete 53-motor, het 
stuurhuis, de stuurkolom, de tellergroep , het 
subframe, de draagarmen voor en achter, de 
Haldex 4x4 aandrijving, de aandrijfassen (voor, 
achter en tussenas), de zesbak, de wielophan
ging, de stabilisatorstangen, de kabelboom, de 
remmen, de intercooler, de uitlaat, de radi 
ateur, de computer en nog een stapel met de 
hoogte van de Euromast aan kleinere onderde
len. De spullen zijn afkomstig van de testafde
ling van VW / Audi AG en hebben pas 1.100 km 
achter de rug . 

DE OMBOUW verloopt deels via het plug and 
play principe: de bodem van de GTI is ruw
weg tot de achterbank identiek aan die van 
de 53, dus het overzetten van het subframe 
en de wielophanging bezorgt Roy geen grate 
problemen. Uiteraard komt er bij het ,hele 
project wei waanzinl1ig veel maatwerk kij
ken en is het onmogelijk om hier alles tot in 
detail te beschrijven, dus beperken we ons tot 
de hoofdzaken. Zoals het verstelbare camber 
voor. Ook zijn de fuseekogels 5 mm naar bin
nen opgeschoven, om meer ruimte te creeren 
in de wielkasten. Achter zijn ontelbare aanpas
singen nodig. 
Om de Haldex 4x4 koppeling kwijt te kunnen 
moeten zowel de tank als het reservewiel 
geruimd worden. Voor de Haldex koppeling 
moet uiteraard een speciale ophangbeugel 
gemaakt worden. Ook zijn de ophangpunten 
voor de wielophanging helemaal nieuw en 
eigenbouw. De achterste draagarmen zijn aan
gepast en het camber is ook hier instelbaar. 
Niet onbelangrijk is dat Roy de achterwielen 25 
mm naar achteren heeft verplaatst. Bij extre
me verlaging 'kantelen' de wielen als het ware 
wat naar voren ell staan ze niet meer centraal 
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van bu cen een moabol gespll?rde Golf, onder
hulds een [echn sch won~r. De fronCbumper is 
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in de wielkasten. Dankzij deze ingreep kal1 de 
ophanging eindeloos zakken en blijven de wie
len toch perfect in het midden. 

MAATWERK is ook vereist bij de schokdempers. 
De veerpoten veer zijn ingekorte exemplaren 
van H&R, achter zijn ze op maat gemaakt door 
Iintraxx. Het inkorten is nodig om voldoende 
dempingslag en veerweg te garanderen bij de 
extreme verlaging. Rondom zijn 90 kg veren 
gebruikt. De remmerij achter komt recht
streeks van de 53 . Voor wordt veel zwaar
der geschut ingezet: 356 mm schijven van AP 
Racing, met zeszuiger remklauwen . Die passen 
maar net in de magnifieke 8,5J x 19" BB5 Le 
Mans wielen, die zijn beslagen met 215/35 - ZR 
19Pirelli P Zero Nero schoenzolen. 
Om te profiteren van de kortere en dus spor
tievere stuuroverbrenging van de 53 wordt het 
complete stuurhuis overgezet . Gloednieuwe, 
originele R32 bumpers bestelt Royal voordat 
deze opper-Golf in Nederland leverbaar is. 
'Het was dus een gok of die wei zouden gaan 
passen , ik had de R32 nog nooit in het echt 
gezien.' 

ZIJN KANS komt echter wanneer Roy via eBay 
een set H32 Xenon koplampen op de kop tikt, 
die hij in Wolfsburg op moet halen. Roy: 'Thuis 
maakte ik kartonnen mallen van de zijscher
men en bumpers van mijn GTI. Met die mallen 
ging ik naar Autostadt, waar een R32 op een 
draaiplatform getoond werd. Mensen stonden 
rijen dik te kijken naar die auto, maar ik ben 
toch maar het platform opgesprongen en heb 
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stlJurnu/s. De 5£uurkolom (met 
zitposltle. De Porsche GT3 

de mallen snel even bij de R32 gehouden. De pasvorm bleek gelukkig 
exact gelijk. ' 
In verband met de extreme verlaging worden de R32 sideskirts overigens 
niet gemonteerd. De R32 achterbumper wordt later verruild voor een 
bumper uit de R·line van VW. 'Het is immers geen R32 , maar een unie
ke auto. Oat wil ik benadrukken met de achterbumper,' verklaart Roy. 
Andere wijzigingen aan de carrosserie zijn de vernieuwde en Licht uitge
bouwde voorschermen, de strakke achterklep en de ingelaste tankdop, 
voor de racetank. De achterLichten komen van een Amerikaanse R32, het 
binnenwerk van de Xenon koplampen is zwart gespoten en de complete 
carrosserie krijgt een nieuwe kleur: VW blauw met wat geheime ingre
dienten. 

HET PRONKSTUK is natuurlijk de motor, alleen al goed voor een epistel 
met de omvang van het telefoon'boek van New York. Het opbouwen van 
de krachtcentrale is grotendeels uitbesteed aan JD Engineering. Als basis 
is de 1.8 Turbo uit de S3 gebruikt. Het onderblok is geboord en gehoond, 
waarna een uitgebatanceerde en van sputterlagers voorziene krukas is 
geplaatst, die trillingsvrij extreem hoge toerentallen kan draaien, in dit 
geval zo'n 8.600 tpm. De drijfstangen zijn van Carillo en bulletproof. 
Ze staan in verbinding met speciaal op maat gemaakte racezuigers van 
Worstner. De cilinderkop is omgebouwd naar een systeem met mecha-
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nische klepstoters, in plaats van hydraulische 
klepstoters, dit ook weer in verband met 
torenhoge toerentallen, Er zijn lichtgewicht 
kleppen gebruikt, met extra zware klepveren. 
In- en uiUaatkanalen l ijn uiteraard bewerkt 
en geflowd voor maximale efficientie. De nok
kenassen zijn op maat gemaakt, net als het 
1,8 20Y kleppendeksel dat pas is gemaakt en 
is voorzien van een JD Engineering logo, Om 
extra stevigheid in te bouwen voor de krukas is 
aan het onderblok en de krukas nog een hoofd
lager verstevigingsplaat bevestigd, ten koste 
van talloze uren voor de fabricage, 

HOE YEELEISEND Roy precies is, wordt wel 
·unt. duidelijk wanneer het Dahlback inlaatspruit
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stuk binnenkomt, Het prijskaartje van dit 
onderdeel weerhoudt hem er niet van de slijp
tol in het spruitstuk te zetten. De gasklep zit in 
dit geval namelijk aan de verkeerde kant (links 
vanaf de bestuurdersstoel), dus die wordt ver
plaatst. Daarnaast monteert Roy een tweede 
brandstofrail zodat in totaal acht injectoren 
aanwezig zijn, in combinatie met een 8 bar 
brandstofdrukregelaar. 
Het blik krijgt een turbo waarbij de standaard
blower verbleekt tot een simpel haardrogertje. 
De Garrett GT3082R is goed voor maximaal 600 
pk, Hij is te groot om op de originele locatie, 
achter de motor, te hangen, dus plaatst Roy 
hem ernaast. Onnodig te zeggen dat dit nogal 
wat aanpassingswerk met zich meebrengt. 
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Omdat niemand in staat blijkt een uit
laatspruitstuk te leveren dat voldoet aan Roy's 
standaard, maakt hij er zelf maar een. Het 
RVS 4-in-1 spruitstuk met pijpen van gelijke 
lengte functioneert zo goed, dat Roy inmiddels 
een eigen productiebedrijfje begonnen is (zie 
kader). Het uitlaatsysteem is uiteraard maat
werk, met een downpipe, racekat en eindsy
steem met een diameter van 3". 

DE TURBO wordt gevoed met een maatwerk 
carbon airbox, gemaakt door Ceemo en door 
zijn vorm werkend als een 'ram-air'. Het ITG 
luchtfilter is op maat gemaakt. 
Omdat een turbo van deze afmetingen pas op 
gang komt bij pakweg 5.000 tpm en Roy daar 
niet op wil wachten, wordt ook nog een G-lader 
geplaatst, v~~r trekkracht bij lagere toerental
len en een goede driveability. De speciaal voor 
deze auto gemaakte lader is voorzien van bete
re lagers en een kleinere poelie. Het spreekt 
voor zich dat zaken als een ophangsteun voor 
de G-lader (en tegelijk de stuurbekrachtigings
pomp en de dynamo) speciaal ontwikkeld en 
gefabriceerd moeteFl worden. Ook moet Roy 
alle poelies perfect uitlijnen en nieuwe span
ners plaatsen. 
Alle leidingen van de turbo naar de G-lader en 
naar de intercooler en naar het inlaatspruitstuk 
zijn op maat gemaakt en voorzien van com
pleet legertje aan druksensoren en afblaas
kleppen. Daaronder twee Forge blow off val
ves en twee elektronische gaskleppen. De Tial 
wastegate meet 46 mm. 
Voor de aansturing van dit alles is een com
pleet nieuwe draadboom gelegd en zijn twee 
extra computers geplaatst: eentje van een 
G60 en een vrij programmeerbaar exemplaar. 
Zijn brandstof haalt de motor uit een racetank 

Om her Un! J,. kara ler on de GOff 1.~/G Ie 
benadrukken IS de aonvanketllke R32 bumper 
erruild ."DCr een R·flfl exemplaar. Her com 

piece ui£laQrSYSleem is.3" dlk en helemaol op 
maat jwaaKt. 

Doord op maar gemaokre airbo moest /Jet 
sranaaard slor van de mocorkap verd vi)n n, 

sne/s!u/tlngen bleden E'en fraaie oplossillg. 

In verband mer de quat tro-aandrJj'VJIlg moest 
de or/glnell! benzint~tan/( geruimd I 'Orden. 

£er1 FlA-gpkeu,-de racecollk kwam ervoor 10 de 
piaots. 

Om elClr me verta~fn3 mogl!lIjk te rna en 'Zijn 
de scflol<dempers op maat gemnnkr flet als 

de complee£> wie!ophongmg en her sUbfram . 
Het comber van de 19" BBS le Mans lvielen is 

rondom verstelbaar. De AP Racing remm£> pas· 
~n maar net 

die in de kofferbak is geplaatst. De FIA goed
gekeurde tank heeft twee brandstoffilters en 
twee 8 bar brandstofpompen. Het gemeten 
vermogen bedraagt niet minder dan 510 pk, 
het koppel komt op 638 Nm. 

EEN TILTON tweeplaats koppeling, met een 
750 Nm drukgroep en een speciaal gemaakt 
lichtgewicht vliegwiel moet al dat vermogen 
omzetten in vooruitgang. De quattro vier
wielaandrijving verdeelt de krachten normaal 
gesproken ongeveer in een 80-20 verhouding, 
wat bij gripverlies op kan schuiven naar 50-50. 
In dit geval is, voor het betere sprintwerk, 
handmatig een 50-50 ratio in te stellen. 
Geschakeld wordt met een w-J Motorsport 
schakelmechanisme, ietwat aangepast voor 
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een betere positie ten opzichte van de bestuur
dec De S3 stuurkolom, met OMP sportstuur en 
60 mm naaf, is 4 cm omlaag gehaald in verband 
met de extreem lage zitpositie. Dat is weer te 
danken aan de Porsche GT3 stoelen, met car
bon schalen. Roy heeft de kuipstoelen Laten 
bekleden met leer, maar wel met de originele 
stiknaden. Te mooi om te veranderen! De vier
puntsgordels zijn van OMP, de bekleding van de 
hemel en alle stijlen is afkomstig uit een GTI 
Edition en dus fraai zwart uitgevoerd. Dat geldt 
ook voor de zonnekleppen, het schuifdak en de 
bediening daarvan, de deurrubbers, de hand

grepen en diverse details . Om plek te maken 
voor alle meters in het carbon dashboard is de 
aircobediening verhuisd naar het handschoe
nenvakje. In de S3 toerenteller zijn shiftlights 
geplaatst. 

DE GROOTSTE presta tie is nag niet eens het 
duizelingwekkende vermogen of de complexe 
techniek, maar de onwaarschijnlijk explosieve 
en tegelijk soepele vermogensafgifte van deze 
kernbom. Stationair loopt de motor als het 
spreekwoordelijke zonnetje, hoewel de lek
ker giftig klinkende, onregelmatige motorloop 

al verraadt dat er bij et starten ongehoorde 
krachten zijn ontwaakt. Warmrijden verloopt 
opvallend gesmeerd; ondanks de 'aan/uit'
kQPpeling en het kruitvat onder de kap, laat 
de dubbellader zich beheerst op temperatuur 
brengen. Wat er gebeurt wanneer het gas erop 
mag, valt met geen pen te beschrijven_ Na een 
handvol sprints kun je je lichaam als studieob
ject ter beschikking van de medische wetell
schap stellen, want er zit gegarandeerd geen 
orgaan meer op zijn plaats. 
Om de volle aanval van de 510 pk's te kun
nen weerstaan, moet je handmatig de 50-50 



aandrijfverhouding inschakelen, om wielspin 
te voorkomen . De motor klimt zo genadeloos 
hard en vooral zo snel in de toeren, dat het 
klinkt alsof er een geweer afgaat. In dit geval 
is de Golf de kogel, want de versnelling is 
ronduit verbijsterend, zonder maar de klein· 
ste rimpeling in de vermogensafgifte. G-lader 
en turbo werken vlekkeloos samen in een alles 
tartende voorwaartsdrang. En dan te beden· 
ken dat de motor nog ingereden moet worden 
en uit voorzorg al bij 6.000 tpm over wordt 
geschakeld... Zijn we onder de indruk? Ja, dub
bel en dwars! I 


