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Het bedrijf bestaat pas twee
jaar, maar er is minstens een
kwart eeuw ervaring op het
gebied van hoogwaardige
uitlaten voor de racerij aanwezig. GD Exhaust Performance maakt aan de Formule 1 ontleende technieken
geschikt voor hoofdzakelijk
BMW’s met het M-logo en
mag daarom beslist niet ontbreken in deze M3 Special.

Veel autosportervaring verwerkt in
RVS systemen GD Exhaust Performance

De M3-uitlatenexpert
“Reclame maken doen we vrijwel niet, maar raceteams met een BMW weten ons in toenemende mate
te vinden,” vertelt Don de Vink, die GD Exhaust Performance samen met zijn broer Guus in 2010 opstartte.
“Dat hangt ongetwijfeld samen met de ervaring met dit
merk: ik heb in het verleden veel in opdracht van BMW
Motorsport in Duitsland gewerkt, onder andere op het
gebied van Formule 1-motoren.” Momenteel vormen
uitlaten voor de Beierse producten ongeveer tweederde van de omzet van het in het Brabantse Oud-Gastel
gevestigde bedrijf, waar Don zich op de techniek stort
en Guus het zakelijke gedeelte voor zijn rekening
neemt. “We krijgen steeds meer aanvragen vanuit
de rally, rallycross en autocross, maar de nadruk ligt
voorlopig nog op de autorensport, met een significant
aandeel voor de BMW M3,” aldus eerstgenoemde.

Krachten bruikbaar maken
De specialiteit van GD Exhaust Performance schuilt in
complete uitlaatsystemen - binnen de homologatie-eisen - van hoogwaardig roestvrijstaal, dat sterker is dan
het reguliere RVS. “We prefereren dit boven titanium,
omdat het een volmaakte betrouwbaarheid biedt. Het
gaat in feite nooit meer kapot, zelfs een spruitstuk niet,”
zegt Don de Vink, die in eigen beheer een computerprogramma ontwikkelde om voor ongeacht welke auto
een perfect systeem te kunnen uitdokteren. “Steeds
werken we samen met gerenommeerde motorenbouwers, die ons de specificaties verstrekken. Voor ons
begint dan de uitdaging. Wij streven er niet zozeer
naar het piekvermogen op te schroeven, maar juist de
vrijkomende krachten bruikbaar te maken.”
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Heel veel koppel
De BMW M3 vormt in dit geval een perfect voorbeeld.
Don de Vink: “Kijk, deze auto staat bekend om zijn
brute, explosieve kracht. Dat geeft een geweldige kick,
net als bij een Porsche, maar het vraagt ook veel energie van de coureur en het kost veel rubber. Door het
primaire en secundaire gedeelte van de uitlaat zodanig op te bouwen dat er heel veel koppel vanaf een
laag toerental vrijkomt zorgen we ervoor dat zo’n M3
zijn krachten veel beter kan overbrengen. Een gemiddeld circuit bezit veertien bochtencombinaties. Als je
bij allemaal 0,1 seconde weet te winnen, maakt dat
wel het verschil tussen pole en plek twintig. Daarnaast
besteden we natuurlijk heel veel aandacht aan geluidsreductie, zodat onze klanten op de circuits niet in
de problemen komen.” Bij GD Exhaust Performance
hebben ze inmiddels alle generaties BMW M3 wel onder handen genomen, van de E30 tot en met de E92.
Het bedrijf levert altijd maatwerk, in nauw overleg met
de opdrachtgever en de motorenbouwer. Neem voor
meer informatie contact op via info@gdexhaustperformance.nl. n

