
T
ot de vaste opvoer-attributen
behoren hete nokkenassen,
hogere zuigers, polijsten en
flowen van cilinderkoppen en
om het helemaal mooi te maken

een beetje sigareas. Maar de tijd staat niet
stil. Om een motorfiets sneller te maken,
is computertechnologie tegenwoordig in
de racewereld de gewoonste zaak van de
wereld geworden om het motorkarakter
en motorvermogen te 'analyseren'. Maar
ook gewone motorrijders kunnen baat
hebben bij high technology. Voor Lepage
zijn een lap-top en een Eprom Modulator
uiterst geschikte zaken om het motorge-
drag van zijn motorfiets te controleren en
te corrigeren. Dat is temeer handig daar

hij zijn motor op drie punten aangepast
heeft.
In de eerste plaats zijn de standaard nok-
kenassen van de K 1100 RS vervangen
door andere nokkenassen. En wat mag
dat voor type nokkenas zijn?
Het enige wat we in eerste instantie oog-
sten is een vage glimlach, die je eerder
zou verwachten van een Japanse tuner,
rnaar na enig aandringen blijken K 1 -nok-
kenassen te zijn gebruikt. In de tweede
plaats monteerde hij een set K&N-lucht-
filters om zijn K 1100 RS Special beter te
laten ademhalen en tot slot liet hij door
Sebring een speciale uitlaat bouwen, een
uniek exemplaar derhalve.
Om dit allemaal goed op elkaar af te
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stemmen was de computer en de Eprom
noodzakelijk. Zoals bekend is de K-serie
(en de nieuwe boxer) voorzien van het
BMW Motronic-systeem, waarbij infor-
matie over motor en buitenlucht door
digitale motorelektronika gecontroleerd
en verwerkt wordt en de ontsteking en
brandstofinjectie aanpast. Een sleutelrol
binnen de Motronic is weggelegd voor de
microprocessor, Central Processing Unit,
waarbinnen een 'duizendpoot', de
Eprom, de informatie opvangt en ver-
werkt. Je zou een Eprom kunnen vergelij-
ken met een cassettebandje. De truc zit
hem in het aanpassen van de Eprom.
Lepage: 'Ik sluit die Eprom Emulator op
de Motronic aan, laadt het programma

BMW heeft altijd voor
haar topmodellen in de
K-klasse bewust een l OO
pk-grens aangehouden.
De voorkeur is bij het
merk altijd uitgegaan
naar een soepel, koppel-
rijk vermogen boven pure
prestaties. Supersport-
motoren maakt BMW
immers niet. Toch is onder
enkele actieve BMW-
bezitters de 'opvoer-
koorts' onuitroeibaar.
Peter Lepage, technisch
adviseur bij BMW
Nederland, wilde meer
potentieel uit de stan-
daard Kil OO RS en ging
aan de slag. Het resultaat
is opmerkelijk en...snel!
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erin, leg het apparaat op het zadel en ga
een stuk rijden. Thuis zet ik de opgesla-
gen informatie in de computer, lees de
informatie uit, verander eventueel de
informatie en begin opnieuw. Vroeger zat
je met sproeiers en ontsteking te klunge-
len, nu stel ik mijn motor af via compu-
tertechniek. Veel hoeft er meestal niet
veranderd te worden, maar je moet wel
goed weten waar je moet zijn. Als ik de
informatie uitdraai, krijg ik 96 vellen van
A4 formaat. Het kan net zijn dat je één
getal moet wijzigen. Eigenlijk is het bela-
chelijk dat je tegenwoordig nog zo wei-
nig aan de motor kunt wijzigen, vroeger
deed je het met een steeksleutel, nu heb
je honderd vel papier om te analyseren.'

Na de vergelijkende meting op de AVK
Dynojet-testbank tussen een standaard K
1100 RS en de 'Lepage', werd het wel
even stil toen de eerste meetgegevens op
het beeldscherm verschenen. Het topver-
mogen ligt op 104 pk aan het achterwiel,
een toename van netto veertien pk.
Omgerekend levert de 'Lepage' 120 pk
aan de krukas. Nog opmerkelijker is de
enorme sprong die de motor in de tweede
versnelling maakt. Ook in drie en vier
loopt de motor zoveel harder door dat er
een versnelling lijkt te zijn bijgekomen.
'Op het rechte eind op Zandvoort rijd ik
een Honda Fireblade los. De rest houdt
me ook niet bij'. Met duim en wijsvinger
geeft hij een ruime centimeter aan: 'Op

topsnelheid rijd ik hem zover de teller uit
die 260 maximaal aangeeft. Laatst nog
een kwartier volgas op de Duitse snelweg
gereden, niks aan de hand.' Over de
meting is hij tevreden, 'en die deuken in
de curve krijg ik er ook nog wel uit.'

Bloedsnel
De 'Lepage' BMW heeft er een kleine
10.000 km opzitten en de berijder is
absoluut geen 'loerder' de Michelin M59
aan het achterwiel heeft zijn beste tijd
gehad. Dat kan ook bijna niet anders met
zo'n rijstijl, want als je een kwartier lang
tussen Köln en Frankfurt het gas aan de
stuit durft te houden dan ben je .behoor-
lijk koelbloedig. Een kleine rekensom
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Op de bank van Aad van Keekem werd voor het oog duidelijk hoeveel
sterker de getunede versie van Peter Lepage is dan een standaard
K1WORS. Vooral in de tweede versnelling maakt de motor een enorme
jump en aan het einde lijkt het alsof de motor een extra versnelling
heeft.

leert dat je dan zo'n 80 kilometer hebt
afgelegd en dat met een snelheid van
(naar schatting) 240 echte kilometers in
het uur! De K 1100 RS is op z'n zachtst
gezegd 'goed ingereden' dat wordt in de
eerste meters al duidelijk. De viercilinder
is goed los en reageert bijzonder snel op
het gas. Daar bij komt er een flink geluid
uit de vier-in-een uitlaat waarvoor Sebring
het laatste en geluiddempende stuk voor
de rekening neemt.
Over demping valt nauwelijks te spreken,
want van de eens zo beschaafde uitlaat-
toon van de K 1100 RS is niets meer over.
Het geluid is prachtig. Houdt een beetje
het midden tussen een Japanse viercilin-
der en een Italiaanse tweecilinderzonder
dat we daarbij namen hoeven te noemen.
Het zou het geluid van een viercilinder
Ducati kunnen zijn! Met gesloten ogen
zou een bandopname van de TT op Man,
met een passerende Norton F1 (Ron
Haslam 'on full bore') niet tot de onmoge-
lijkheden behoren. Het geluid hoort
eigenlijk (alleen) op een circuit thuis.
Toch is het een stiekem feest om met
deze machine te rijden. De vermogens-
toename is direct te merken en is het
verschil tussen een standaard RS en
deze 'Lepage' BMW
haast van een Japans
karakter. Onder de
3000 tpm geeft hij
niet veel thuis en ben
je haast geneigd om de
koppeling even te laten slip-
pen.

'Bullig'
Onnatuurlijk voor een BMW
en zeker voor de K 1100 RS die
zich juist onderscheidt door zijn
'bullige' karakter.
Je bent er snel aan gewend
en dan wordt het een
groot racefestijn! De
motor brult het uit en de
vijf versnellingsbak,
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die voor het standaard blok een tikkeltje
'overgeared' lijkt, is voor dit motorkarakter
als het ware 'geschapen'. Er is in
Nederland natuurlijk weer geen ruimte
om het echt helemaal uit te proberen,
maar er is ook nog zoiets als een 'grensge-
bied met Duitsland' en daar kun je 'm
even flink raken. De topsnelheid is angst-
aanjagend hoog en vergelijkbaar met een
Kawasaki ZZR 11 00 of een Suzuki GSX-R
1100. Een topsnelheid die je niet echt
lang aan kunt houden, want dat betekent
op de BMW-teller dat de 'Lepage' hele-
maal de 'klok uitloopt'. De snelheidsmeter
geeft niet verder aan dan 260 km/u en
daar gaat de naald zeker een centimeter
overheen.
De toerentellernaald gaat dan al een klein
stukje in het rood zonder dat de toerbe-
grenzer er aan te past komt. Dat lukt in de
hoogtse versnel-
ling niet. In de

lagere versnellingen natuurlijk wel en dan
moet je op de snelheidsmeter streepjes
zetten bij 90 km/u voor de eerste versnel-
ling, 140 km/u voor de tweede 180 km/u
voor de derde en 220 km/u voor de vierde
gang!
Opmerkelijk is de toegenomen trekkracht
tussen 5000 en 7000 tpm. Dan trekt de
BMW als een raket en in dit toerengebied
is tegenover het standaard exemplaar veel
winst geboekt. Trillingen zijn evenredig
toegenomen en het zicht naar achteren in
de spiegels bij 7000 tpm is in de vijfde
versnelling nog wel redelijk te noemen,
maar in de lagere versnellingen neemt dat
heel sterk af.

Conclusie
'Een BMW K 1100 RS daar ga je niet mee
racen'. Dat zou een conclusie kunnen
zijn. Daarmee is Peter Leplage het natuur-
lijk helemaal niet eens. Het is tenslotte
zijn hobbyproject en... fantastisch gedaan.
Mooier was het geweest als de BMW zijn
beschaafde karakter had gehouden en

toch bloedsnel zou zijn geworden. We
hebben dan een BMW 'Sleeper' in

gedachten. Een 'Sleeper' is een
begrip onder de Harley-rijders en

dan gaat het bij voorbeeld over
een ogenschijnlijk niet opge-
voerde Electra die verschrikke-

lijk hard loopt. In het
geval van de

'Lepage' BMW
zou dat kun-

nen lukken
als het uit-
laat geluid

normaal was.

TOON VAN DE VLIET/
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