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Geprepareerde MAN-trucks helpen Eurol VeKa woestijn door 

Eurol VeKa MAN Rally Team rijdt Dakar 2013 in MAN TGS 

 

Leusden, 4 januari 2013 – Het Eurol VeKa MAN Rally Team is helemaal klaar 

voor de Dakar-rally. De mannen van het Eurol VeKa MAN Rally Team rijden 

deze legendarische rally van 5 t/m 19 januari 2013 in Zuid-Amerika. Met drie 

optimaal geprepareerde MAN TGS-wedstrijdtrucks strijden de Eurol-VeKa 

MAN-equipes voor een podiumplek. 

 

De MAN TGS-trucks zijn speciaal geprepareerd voor deelname in de klasse T 4/2 

Super Productie. In de preproloog op het krappe Eurocircuit in Valkenswaard 

bewezen de MAN-trucks al hun acceleratievermogen en wendbaarheid. Het doel 

van het Eurol VeKa MAN Rally Team is dan ook om als outsiders in de top 3 te 

eindigen. 

 

Grote wendbaarheid en hoge snelheid 

De MAN-trucks zijn voorzien van een zescilinder dieselmotor. Deze levert meer 

dan 530 kW (700 pk) en 3.500 Nm koppel tussen de 1.000 en 1.400 toeren per 

minuut. Het onderstel, de remmen en de gewichtsverdeling zijn de afgelopen 

maanden verder verbeterd en verfijnd en het chassis is verder versterkt.  

 

Eurol VeKa MAN Rally Team in Le Dakar 2013 

Het rallyteam bestaat uit de equipes Versluis, Van Vliet en De Baar. Zij 

verschijnen op 5 januari 2013 aan de start in Lima, Peru. Het technisch en 

operationeel management van het Eurol VeKa MAN Rally Team is in handen van 

Bert-Jan Richters en Rob Broekhuijsen. “In 2011 reden we onze eerste Dakar-

rally en eindigden meteen op de vijfde en zevende plek”, aldus Broekhuijsen. “In 

2013 gaan we zeker wéér voor de prijzen. Met dit competitieve team en onze 

snelheid kunnen we de gevestigde orde verslaan. Dat hebben we dit jaar laten 

zien met de tweede en vierde plaats in de Russische Silkway Rally.” 

 

Goede samenwerking 

Het oorspronkelijke plan van het team was om de Dakar-rally te rijden met 

personenauto’s. Het plan veranderde toen teameigenaar en coureur Peter 

Versluis in een MAN-truck stapte. Broekhuijsen vertelt: “Het was Peters droom 

om deel te nemen aan Le Dakar. Na een proefrit in een van de machtige trucks 

van MAN was hij direct onder de indruk.”  
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Ook is Broekhuijsen zeer te spreken over de samenwerking met en de trucks van 

MAN. Hij vertelt: “We hebben veel vertrouwen in de MAN-trucks en zijn bijzonder 

tevreden over de ondersteuning en betrokkenheid die MAN ons biedt, daardoor 

kunnen wij strijden voor podiumplaatsen.” 

 

Veelbelovende start 

De drie MAN-equipes lieten onlangs tijdens de preproloog van Le Dakar in 

Valkenswaard snelle tijden noteren en lijken klaar voor succes in de Dakar-rally 

van 2013. Marcel van Vliet eindigde als vierde in de finale. Het team van Peter 

Versluis zette zelfs de snelste rondetijd en eindigde als tweede. “De techniek 

voelt goed aan”, aldus Versluis. “Ik ben gebrand op een goed resultaat tijdens de 

Dakar-rally en ga daar alles aan doen. We staan zeer strijdlustig aan de start op 

5 januari in Lima, Peru.” 
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Dit persbericht is ook te vinden op www.ponpersportaal.nl. 
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MAN Truck & Bus b.v. is de Nederlandse importeur van MAN-bedrijfswagens en -bussen. MAN Truck & Bus is een 

dochteronderneming van Pon, Nederlands grootste onderneming in de automotive branche. MAN Truck & Bus werkt 

in Nederland nauw samen met een dealerapparaat van twaalf dealers met 35 vestigingen en twee BusPartner-

vestigingen. MAN-bedrijfswagens en -bussen voor Nederland worden gefabriceerd door MAN Truck & Bus AG op 

diverse locaties in Europa. 
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