Performance

Hugo Claver

Jeroen Dik is niet alleen succesvol als tuner,
maar ook als coureur. In 2011 werd hij kampioen in de Toerwagen Diesel Cup. Veel van
zijn know how vindt zijn weg van de straat
naar het circuit, en vice versa.

JD Engineering: tuning voor straat én circuit

‘Tunen is méér dan pk’s kweken’
Sinds hij twintig jaar geleden zijn eerste schreden in de tuningbranche zette, is
Jeroen Dik, oprichter en eigenaar van JD Engineering, grensverleggend bezig geweest. Dat heeft de VAG-tuner uit Lochem tot toonaangevend in de branche gemaakt. Niet alleen voor liefhebbers van snelle straatauto’s, ook het racewereldje
weet JD Engineering te vinden.
Waar de techniek in de afgelopen twee decennia radicaal is veranderd, is
de werkwijze en de filosofie van JD Engineering altijd hetzelfde gebleven:
alleen het beste is goed genoeg. En méér is niet altijd beter. Dát autotechniek en dus ook tuning zo radicaal veranderd zijn, betwist de Lochemse
‘motorfluisteraar’ overigens: “Een motor werkt nu nog volgens dezelfde
principes als twintig jaar geleden, toen ik begon. Alles draait nog steeds
om lucht, brandstof en ontsteking. Loopt een motor niet lekker, dan ligt het
aan één van die drie dingen. Dat is ons uitgangspunt. Daarbij gebruiken
we onze zintuigen: we luisteren, kijken en voelen. De diagnosekast is heilig
verklaard door veel technici, maar je wil niet weten hoe vaak we hier auto’s
krijgen die al uren ergens in een werkplaats aan de kast hebben gehangen,
maar waarvan bijvoorbeeld het luchtfilter nog nooit vervangen is en helemaal verstopt zit. Of de bougies zijn aan vervanging toe. Dertig procent van
alle storingen wordt veroorzaakt door dat soort basisdingen.”

rijden langer door met hun auto, dat is een feit, en dat merken we hier ook.
Dus krijgen we vaker iets oudere auto’s in de werkplaats met een storing.
Die verhelpen we, en vaak wordt dat gecombineerd met tuning: optimaliseren van de software, een beter uitlaatsysteem, een grotere turbo, betere
nokkenassen en ga zo maar door.”
Voor al die werkzaamheden is JD Engineering ruim toegerust: er is een
aparte werkplaats voor alle mechanische klussen, en daarnaast beschikt
het bedrijf over een Superflow rollenbank, voor het optimaal afstellen van
auto’s. Op de tweede verdieping bevindt zich de ‘commandocentrale’, het
privé-domein van Jeroen. Hier schrijft hij software en staat hij ‘live’ in verbinding met de rollenbank beneden en met de twee softwarespecialisten
Mark en Martijn, die de auto’s voorzien van de geoptimaliseerde software
en zorgen voor de finetuning op de testbank.

Minder is soms meer
Diagnose stellen is wat JD Engineering steeds vaker doet. “De tuningmarkt
verandert, en daar spelen we op in. Als je het alleen moet hebben van het
tunen van nieuwe auto’s, dan heb je het nu slecht als ondernemer. Mensen
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Tunen draait niet om het genereren van zoveel mogelijk vermogen en koppel, benadrukt Jeroen. “Voor mij staat tunen voor het zo optimaal mogelijk
afstemmen van alle componenten op elkaar. Veel vermogen is één ding,

maar het moet doseerbaar zijn, de auto moet onder alle
omstandigheden comfortabel te rijden zijn én het moet
betrouwbaar zijn. Daarom is geen ‘file’ die we uploaden
identiek: elke auto kan weer anders reageren. We hadden onlangs bijvoorbeeld een Audi A5 cabriolet 2.0 TFSI.
Die reageerde naar onze smaak veel te agressief en
scherp op het gaspedaal, dat hoorde niet bij die auto. Dus
hebben we er een paar uurtjes extra ingestoken om de
auto sterker, maar wel een stuk docieler te maken. Op
die manier leveren we bij elke auto een stukje maatwerk.”
De jarenlange ervaring met het tunen van straatauto’s
en het zelf ontwikkelen en testen van tuningstages wordt
door JD Engineering benut bij de activiteiten in de racerij. “Alle Seat Leon Supercopa race-auto’s in de Dutch
Supercar Challenge rijden met onze software. Dat komt
omdat we zoveel ervaring hebben met het tunen van die
motoren in straatauto’s. We weten wat werkt, en wat heel
blijft. Andersom geldt hetzelfde: als ik met een bepaalde
turbo set-up maar tien race-uren kan draaien, dan is het
niet geschikt voor de straat. Kan ik er dertig uur mee racen, dan blijft het op straat wel heel.”

Autosport
Dat JD Engineering in de autosport actief is geworden,
is niet geheel toevallig. “Voor mijzelf was het altijd een
wens, die ik echter lang genoeg heb weten te onderdrukken, want anders was het ten koste gegaan van het opbouwen van het bedrijf. De racerij vormt ongeveer tien tot
vijftien procent van onze activiteiten, en dat is genoeg. Ik
wil er niet van afhankelijk zijn. Ik kan ook niet concurreren met jongens die een bank hebben staan van dertig
mille en dus maar zeventig euro per uur rekenen voor het

1

2

3

4

rollen. Dat kan met onze bank niet uit.” Jeroen’s jaren in
de racerij zijn niet onopgemerkt voorbij gegaan, met als
hoogtepunt het winnen van Toerwagen Diesel Cup in
2011. “Dat was een fantastische tijd en die vier racejaren
pakken ze me niet meer af. Momenteel staat het racen
op een laag pitje, want er is op dit moment geen leuke
raceklasse voor mij. Bovendien kan ik niet zo vaak weg,
want het bedrijf runnen staat altijd voorop. Er komen wel
steeds meer coureurs met hun privé-auto’s naar ons om
die te laten tunen, dus we hebben op meerdere manieren
profijt van de investeringen in de autosport.”
Voor de toekomst is Jeroen positief gestemd. “2012 en
2013 waren goede jaren voor ons, ook omdat we onze
kansen spreiden en zoveel mogelijk inspelen op de vraag
uit de markt. We blijven inventief en heel scherp op onze
producten. Zodra je arrogant wordt en vindt dat je de
beste bent, is dat het begin van het einde.” Eigenlijk heeft
Jeroen maar één angst: “Dat de verbrandingsmotor verdwijnt en iedereen elektrisch gaat rijden.” Maar ook dan
zullen er vast weer mensen zijn die sneller willen zijn dan
de ander... n

1 In het commandocentrum

wordt alle software geprogrammeerd. En die is voor elke
auto weer anders. Maatwerk
is de specialiteit van JD Engineering.

2 Alle tuningstages die JD levert,

worden eerst uitgebreid getest.
Dat was al zo met de Golf I
van Jeroen, later met zijn Seat
Leon 1.8T, de Golf V GTI, de
Audi RS4 en nu met Jeroen’s
Audi S4. De motor in zijn auto
levert royaal meer dan 500 pk.
Nu is het nog de enige, straks
niet meer.

3 In de speciale werkplaats staan
diverse projecten, waaronder
deze Golf III kitcar voor het
circuit.

4 Voor het afstellen op maat beschikt JD over een Superflow
vermogenstestbank.

JD Engineering
JD Engineering is gespecialiseerd in het tunen
van VAG-auto’s, van software-optimalisatie tot
extreme tuningpakketten waarbij complete aandrijflijnen op maat worden gebouwd. Het bedrijf
is gevestigd aan de Hanzeweg 22, 7241 CS in
Lochem. Telefoon: 0573-258 752, Internet: www.
jdengineering.nl.
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