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Inleiding
Wanneer je gaat beginnen met het bouwen van een raceauto zal je eerst de auto moeten 
leeghalen en alle overbodige onderdelen verwijderen. Om de klasse zo gelijkwaardig en 
toegankelijk mogelijk te houden geven wij in dit document aan welke onderdelen verwijderd mogen 
worden, en in een aantal gevallen hoe je dat het beste kan doen. Hier is rekening gehouden met 
het feit dat auto’s APK waardig moeten blijven. Dit om deelnemers die de auto op kenteken willen 
houden niet te benadelen. 

De auto
Het kopen van de juiste auto is essentieel voor het bouwen van jouw Cup Peugeot. Het gaat hier 
om de Peugeot 206 GTi 2.0 16V met het EW10J4 motorblok, met motorcodes RFR of RFN 
(bouwjaren 1999-2002). Bij het aanschaffen van een 206 moet je rekening houden met het feit dat 
vrijwel alle originele delen aanwezig moeten zijn. Zorg ervoor dat het gaat om het type GTi zoals 
hij in Nederland geleverd is. De 206 RC is bijvoorbeeld niet toegestaan. 

Uiterlijk
Het uiterlijk van de auto dient standaard te zijn. Hierbij gaat het om de standaard delen waarmee 
de Peugeot 206 GTi geleverd is. RC of WRC bumpers zijn dan ook verboden. Ook de spoiler die 
op sommige auto’s geleverd is dient gedemonteerd te worden, zodat de auto’s gelijk blijven. 

Techniek
Buiten de onderdelen uit de 206 GTi Cup om is het niet toegestaan om aanpassingen aan de auto 
te maken. Het is de bedoeling dat alle auto's APK-waardig blijven, en dus dienen ook onderdelen 
als de kachel op alle auto's aanwezig te zijn. Aan het motorblok mag er niks aangepast worden, de 
standaard 138pk is ook het maximum dat in de cup gehanteerd zal gaan worden. 

Motorolie en remolie
We raden aan om goede motorolie te gebruiken. De temperatuur kan oplopen tot 140 graden of 
meer, dit moet de olie aankunnen. Ook de remolie moet tegen hoge temperaturen bestand zijn. 
Dot 5 remolie is aangeraden.

Let op!
- Doordat de auto al een aantal jaar oud is kan het zijn dat vorige eigenaren enkele onderdelen 
vervangen of aangepast hebben. Het kan hier gaan om een andere uitlaat, chiptuning, luchtfilter 
maar ook om sensoren of andere aanpassingen. Er zal voor moeten worden gezorgd dat deze 
delen allemaal vervangen worden door originele delen. Deze zijn online of bij de dealer over het 
algemeen goed verkrijgbaar. Wanneer er problemen met een 206 optreden is dit geregeld een van 
de oorzaken, dus kijk hier goed naar.

- Het verloop in vermogen valt bij de 206 GTi heel erg mee. We raden daarom aan uit te kijken met 
het opnieuw opbouwen van motoren. Als een motor teveel vermogen levert kan dit betekenen dat 
hij niet aan de Cup kan deelnemen. 149pk is het absolute maximum, we raden aan om hierbij zelf 
een marge in acht te nemen.
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Reglement
In het reglement zijn alle specifieke onderwerpen terug te vinden. Lees dit goed door, en houd dit 
erbij wanneer je een auto opbouwt!

Overige belangrijke punten
1. Er mogen geen metalen delen uit de auto weggeslepen worden. 
2. Het is niet toegestaan om gewicht toe te voegen om aan het minimum gewicht van 

985kg te komen
3. Het is niet toegestaan om de kit uit de wielkasten of van de bodemplaat te verwijderen
4. Het is niet toegestaan om bedrading of stekkers uit de auto te verwijderen. De gehele 

kabelboom dient werkend en compleet in de auto aanwezig te zijn.
5. Het is niet toegestaan om extra bedrading in de auto te monteren. Met uitzondering van 

de bedrading voor de hoodfstroomschakelaar.
6. Er mag een accu gemonteerd worden met een minimale afmeting van 175mm bij 175mm. 

Het minimale gewicht van de accu is 9,8kg.
7. De auto moet voorzien zijn van de standaard kachelbehuizing. De kachel moet in staat 

zijn om door koelvloeistof verwarmde lucht op de voorruit te blazen. 
8. Het ABS dient werkend in de auto’s aanwezig te zijn.
9. Verwijder geen belangrijke onderdelen tijdens strippen van de auto. Een hoop 

onderdelen dienen naderhand weer gemonteerd te worden. Welke dat zijn vind je later in 
dit document.

Overtreding van bovenstaande regels betekent dat de auto niet conform reglement zal zijn, en 
daardoor deelname aan de cup niet mogelijk is. Dus houd dit goed in de gaten! 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Het strippen van de auto
De volgende delen dienen te worden verwijderd, de nummer corresponderen met de foto’s 
verderop in dit document.
1. De Motorcover - wel bewaren!
2. Motorkapbekleding
3. Inkorten rubber zoals afgebeeld
4. Plastic afdekking bij voorruit
5. De antenne
6. De achterbank, kofferbekleding - vloer en zijkanten
7. Hemelbekleding - drie lagen
8. Isolatiedeken achter het dashboard
9. Reservewiel met toebehoren
10. Deurrubber aan raamstijl
11. Delen uit de achterklep
12. Achterruitenwisser
13. Achterklepslot delen
14. Bekleding van het portier
15. Onderdelen uit het portier
16. Onderdelen airbag
17. Behuizing bijrijdersairbag
18. Onderdelen in dashboard - zie foto
19. Radiobediening
20. Stuurkolombekleding
21. Beschermplaten achterremschijven
22. Hitteschild boven achterdemper
23. Knopje van de airbag
24. Instaplijst bij dorpel
25. Plastic boven linkerkoplamp
26. Mistlampen
27. Middenconsole - voorste deel terugplaatsen
28. Airconditioning
29. Contactring achter het stuur
30. Beluchting van de accubak
31. Motorkapbekleding
32. Deurvanger
33. Hitteschild
Bijlage: verwijderen van het stuurslot

Niet afgebeeld:
1. Plaatje deurbekleding op de deur - Mag er uit geslepen worden om de plaat te kunnen 
bevestigen. Let op! Dit is het enige wat geslepen mag worden.
2. Regensensor - De regensensor bovenaan het voorruit mag verwijderd worden
3. Radio - Mag verwijderd worden
4. Rubber aan het dashboard aan de voorruit - Mag verwijderd worden
6. De kunststof binnenschermen in de wielkasten mogen verwijderd worden. Het 
binnenscherm rechts achter bij de benzinevulhals dient wel aanwezig te zijn.
 5. Om alle auto’s zo gelijk mogelijk te houden moet de achterspoiler indien aanwezig 
verwijderd worden.
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Voorbereiding op het laten inbouwen van de rolkooi
Naast het strippen van de delen moet ook het dashboard gedemonteerd zijn als de auto naar de 
rolkooi fabrikant wordt gebracht. Dit omdat de kooi achter het dashboard geplaatst zal worden. De 
laatste foto’s in dit bestand gaan over het demonteren van het dashboard. 

Ook dienen de plekken waar de rolkooi geplaatst zal worden ontdaan te worden van de nadenkit. 
Welke plaatsen dit zijn vind je op de eerste foto's in dit document.
1. Demonteren van het dashboard
2. Verwijderen van de nadenkit

Opbouw
1. Vastmaken deurslot
2. Plaatsen van de deurplaat
3. Plaatsen van de brandblusser
4. Plaatsen van de hoofdstroomschakelaar
5. Luchtfilter delen welke gemonteerd dienen te blijven
6. Monteren van de juiste remschrijven
7. Verwijderen stuurslot
8. Dempers
Niet afgebeeld: 
Hoodpins - Deze worden met de kit meegeleverd. Deze moeten op de motorklep en achterklep 
bevestigd worden. Kies hier de meest makkelijke plaatsen voor.

De overige in de kit geleverde delen dienen naar behoren gemonteerd te worden. Wij raden het 
Haynes werkplaatshandboek aan om verdere informatie te vinden over hoe onderdelen 
gemonteerd en gedemonteerd dienen te worden. Informatie over dit werkplaatshandboek is hier te 
vinden: https://haynes.com/en-gb/peugeot-206-petrol-diesel-02-09-haynes-repair-manual

+ Vergeet geen rollbarpadding te monteren. Dit is te verkrijgen via Hank van der Burg van 

Advies bij monteren veren en dempers
Wij adviseren om de veerpootlagers bovenin de veerpoot te controleren op de werking en 
eventueel te vervangen. Ook is het aan te raden om de bumpstops/stofkap (zie onderstaande foto) 
die om de zuigerstang zitten te vernieuwen, deze zijn vaak door ouderdom afgebroken. Ook het 
veerpootlager (onderste onderdeel op onderstaande foto) is slijtagegevoelig en raden wij aan om 
te vervangen.
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Bij de montage van de borgmoeren bovenop de voorschokbrekers is het gebruik van 
luchtgereedschap af te raden, hierdoor kan de schokbreker inwendig beschadigen en daarbij zijn 
werking verliezen.  

Let bij het monteren van de veerpoten ook op het verschil in de linker- en rechterzijde. Dit is te 
herkennen aan de R/L aan het einde van het nummer op onderstaande sticker, waarbij R staat 
voor rechts en L voor links. Bij de verstevigde veerpoten die vanaf 2019 beschikbaar zijn zit er 
geen verschil meer tussen links en rechts. 

Foto’s
Hieronder zijn op volgorde alle foto’s te vinden, beginnende met foto’s over de demontage. Bij alle 
foto’s zijn beschrijvingen te vinden van wat er op de foto’s te zien is. Ook corresponderen ze met 
de eerder genoemde nummers in de lijst. Onderdelen die hier niet in genoemd worden mogen niet 
verwijderd worden! 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1. De motorcover - Deze mag gedemonteerd worden, wij raden wel aan om hem te 
bewaren. Wanneer het regent kan je hem monteren om de bobine te beschermen 

2. Binnenkant motorklep - Na verwijdering toegestane onderdelen 

DEMONTAGE



 

3. Inkorten rubber zoals afgebeeld op onderstaande foto 

4a. Plastic afdekking bij de voorruit 



 

4b. De te verwijderen adfekking bij de voorruit

5. De antenne mag verwijderd worden 



 

6. Kofferbak na verwijdering achterbank, vloer en zijkanten

7. Verwijderen van de hemel - Let op: de hemel bestaat uit drie delen. Het makkelijkste is 
om de hemel eerst langs de zijkanten los te snijden. Vervolgens haal je de onderste laag, de 
bekleding los van de andere twee lagen. Daarna kan je de onderste twee lagen gemakkelijk 
verwijderen




 

8a. Het schutbord - Hierop vind je een isolatiedeken welke verwijderd dient te worden, zoals te 
zien op de tweede foto

8b. De verwijderde isolatiedeken - het verwijderen is een vrij lastige klus, je krijgt het er 
niet in een deel uit 



 

9. Het reservewiel - De op de foto afgebeelde delen mogen worden verwijderd. Dit zijn de krik 
incl. het doosje, frame, de wielsleutel en het reservewiel zelf.

10. Deurrubber ramstijl- Mag verwijderd worden 



 

11. Achterklep na verwijderen toegestane delen - Hieruit kunnen verschillende delen 
verwijderd worden welke op de volgende foto’s afgebeeld staan.

12. Achterruitenwisser - De motor en rubber welke verwijderd mogen worden



 

13. De uit de achterklep te verwijderen onderdelen - achterklepslot

14. Deurbekleding - Moet verwijderd worden in verband met ruimte die nodig is voor de rolkooi.



 

15. Uit het portier te verwijderen onderdelen

16. Onderdelen airbag. Let op: verschilt per type auto- Sommige hebben 1 van deze 
kastjes, sommige 3. Kastjes mogen verwijderd worden, de steun moet blijven zitten 



 

17. Behuizing bijrijders-airbag - Airbag verwijderen, behuizing terugplaatsen in originele 
positie

18. De uit het dashboard te verwijderen onderdelen; antennekabel, ruitensproeierslang, 
schuim achter de airbag, airbag, airbag draad, lampje en schakelaar dashboardkast en klok 



 

19. Radiobediening - Mag uit de stuurkolom verwijderd worden

20. Stuurkolombekleding - Het witte deel mag verwijderd worden, de rest moet 
teruggeplaatst worden 



 

21. Beschermplaten achterremschijven - Mogen verwijderd worden 

22. Hitteschild boven de achterdemper - Mag verwijderd worden



 

23. Knopje van de airbag mag verwijderd worden, de rest moet teruggeplaatst 
worden! 

24. Instaplijst bij de dorpel - Mag verwijderd worden. Tip: Heet föhnen, is gemonteerd met 
dubbelzijdige tape 



 

25. Plastic boven de linker koplamp - Mag verwijderd worden

26. Mistlampen- Mogen verwijderd worden. 



 

27. Middenconsole - Het achterste deel mag verwijderd worden, het voorste (op de foto 
afgebeelde) deel moet teruggeplaatst worden!

28. Airconditioning - Mag verwijderd worden - de olieslang die op deze foto te zien is niet.    Let 
op, de pomp wordt verwijderd waarna de riem niet meer past. Gebruik de riem van een auto zonder 
airco, productnummer 6PK1200.



 

29. Achter het stuur - De contactring van de airbag verwijderen. Wel de toeter weer opnieuw 
aansluiten! Kan je bv doen door de stekker van de airbag te gebruiken. 

30. Beluchting van de accubak - Mag verwijderd worden. 



 

31. Motorkapbekleding - Mag verwijderd worden

32. Deurvanger - Mogen in beide deuren verwijderd worden 



 

33. Hitteschild - Mag verwijderd worden



 

1. Demonteren van het dashboard - Plaatjes aan de zijkanten van het dashboard loshalen en 
daar de moeren losdraaien

1b. De kachelslangen op de rechterzijde van de foto moeten losgehaald worden, daar 
tussen zit nog een bout, deze moet los! De bout op de linkerkant van de foto moet ook 
losgemaakt worden.


VOORBEREIDING ROLKOOI



 

1c. Ijzeren bevestiging- Ter hoogte van het middenconsole. Hier hoef je enkel de onderste m8 
bout los te draaien

1d. Achter de tellerbak bevindt zich een M8 bout welke losgehaald moet worden 
Let op: ook de 4 bouten van de stuurkolom moeten losgehaald worden.



 

1e. Los te halen bedrading om het dashboard te kunnen verwijderen

1f. De bout achter de tellerbak moet worden losgemaakt 



 

2a. Verwijderen nadenkit- De nadenkit dient verwijderd te worden voordat de rolkooi 
geplaatst kan worden. Dit gaat het makkelijkste door te verhitten. 

2b. Het moet gebeuren op alle plaatsen, in totaal 6, waar de kooi gemonteerd zal worden. 
De plekken zijn op bovenstaande foto’s aangegeven.




 

2c. Verwijderen van de nadenkit 

2d. De plaatsen waar de rolkooi wordt geplaatst. De derde plek is geheel voorin de auto 
voor de voorste poten. 



 

1. Het deurslot - Dient op deze wijze vastgezet te worden 

2. Deur inclusief beschermplaat - Resultaat na bevestiging deurplaat - de bedrading welke los 
komt na het verwijderen van de bekleding kan binnen de deur door gelegd worden. Deurhandel 
kan naar eigen inzicht geplaatst worden.

OPBOUW



 

3. Monteren van de brandblusser 

4a. Monteren van de hoofdstroomschakelaar - het plaatje wordt in de kit geleverd.



 

4b. Ook bij het voorruit dient het het op deze manier gemonteerd te worden. 

4c. Kabel kan hier doorheen gelegd worden.



 

5. Alle op de foto afgebeelde luchtfilterdelen dienen aanwezig te zijn, en origineel te 
blijven. 

6. Remschijven - Enkel originele gladde remschijven zijn toegestaan. Wij raden de Brembo 



 

7. Uitleg dmv tekening aansluiten hoofdstroomschakelaar. 

<— Originele situatie

Situatie wanneer hoofdstroomschakelaar —>
aangesloten is



 

8. Het verwijderen van het stuurslot. Het slot bevind zich achter het stuur, deze dient op de 
volgende manier gedemonteerd te worden om het stuurslot te deactiveren. 

Door met een schroevendraaier deze palletjes in te drukken kan het slot uit de houder 
gehaald worden.



 

VERWIJDEREN STUURSLOT

Het schuift er op deze wijze uit.



 

Ook de bekabeling achter het slot moet losgehaald worden. 

Het volledig losgehaalde slot.



 

Deze twee schroeven moeten worden losgedraaid. 

Het geheel komt op deze wijze uit elkaar



 

Het middelste metalen deel komt los. Dit is het stuurslot.



 

Er moet een stuk van dit metalen deel afgehaald worden. 

Door dit stukje te verwijderen kan het stuurslot niet meer geactiveerd worden.



 

Nu dient het geheel weer op dezelfde manier gemonteerd en teruggeplaatst worden. 



 

9. Bij het monteren van de dempers is het aan te raden om zoals op de onderstaande 
foto een stukje verf weg te schuren 



Kleurstelling en stickerplan
De kleurstelling van de auto staat vrij. Op onderstaande afbeelding is te zien waar Cup-stickers 
geplaatst dienen te worden.

Dorpelstickers komen als 1 sticker en dienen aan beide kanten aanwezig te zijn. Deze en de 
klassenmarkering zijn te verkrijgen bij de Cup-organisatie.

De raamstreaker en de startnummers zijn bij inschrijving te verkrijgen bij DNRT.   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Stoel en racekleding
De juiste stoel en racekleding is belangrijk als je gaat racen. De stoelen worden geleverd door 
Dutch Race and Rally Parts. Indien je niet goed in een van de Cup stoelen past dient er 
dispensatie aangevraagd te worden bij de Cup-organisatie.

Ook goede racekleding is belangrijk. Je hebt een goed gekeurd overall, ondergoed, schoenen, 
handschoenen, helm en meer nodig. Een HANS of Simpson systeem is bij DNRT niet verplicht, wij 
raden het echter wel aan. Als je hier meer informatie over wil, kan je altijd contact met ons 
opnemen.

Om een afspraak te maken om de stoel te kunnen passen, of meer te weten te komen over de 
racekleding en het speciale DNRT 206 GTi Cup overall zoals hier onder afgebeeld kun je contact 
opnemen met Hank van der Burg via dit mailadres: dutchraceandrallyparts@gmail.com.

Racecursus
Om deel te nemen aan de 206 GTi Cup dien je in bezit te zijn van een geldige racelicentie. Er is 
minstens een KNAF club-licentie verijst. Er zijn verschillende aanbieders wat betreft cursussen om 
zo’n licentie te behalen, wij raden echter aan om eens te kijken op de website van Rensportschool 
Zandvoort voor kwalitatief goede cursussen waar altijd veel rijders en instructeurs vanuit DNRT 
aanwezig zijn. www.rsz.nl. 

Onderdelenlijst
Een volledige onderdelenlijst inclusief prijzen en leveranciers is ook te vinden op www.
206gticup.nl/onderdelen 
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