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ALLES IS 
ANDERS

REPORTAGE JRS SYSTEMS 

Je hebt al vast wel eens het idee gehad van ‘dat kan beter’ als je 
naar je motor kijkt. Dat begint al bij het uitzoeken van een nieuwe 
motorfiets: bijvoorbeeld de zitpositie telt mee als argument. 
Of je ergens goed op zit of niet, is een gevolg van hoe goed de 
afmetingen van het ding bij jouw lichaamsbouw passen. En het 
gaat verder. Wie weet vind je de plaatsing van de zijstandaard 
vervelend, of alleen het kleine pookje waar je met je laars steeds 
tegenaan moet duwen. Iedereen kent die kleine irritaties en het 
gevoel ‘had dat niet net even anders gekund?’

Geschreven door Vincent Burger  Foto’s Hans Roelofs, JRS Systems

M
aar dat kan 
natuurlijk altijd 
beter. Iedereen 
heeft in zijn 
kennissenkring 

wel iemand die daar wat verder in 
gaat. Die echt dat pookje verandert. 
Die echt het blok van motor A in het 
frame van motor B klust. Of nog 
erger, zijn eigen ontwerp maakt. 
Maar het kan ook extreem. Hans 
Roelofs behoort absoluut tot de 
laatste categorie. Hij denkt name-
lijk dat het zóveel beter kan, dat er 
nog niet eens een voorbeeld van 
is. En dan hebben we het niet over 
een nieuw ontworpen motor, maar 
nieuw ontworpen álles. Inderdaad, 
ook het motorblok. Omdat het 

huidige viertaktsysteem ouderwets 
is, dát niveau. En om het geheel te 
presenteren, heeft hij een motorfi ets 
ontworpen. Maar ook dat kan vele 
malen beter dan we denken…

HET IDEE
Het begon, zoals altijd, bij een idee. 
En vaak blijft het bij een idee, maar 
niet altijd. Hans is die ‘niet altijd’ en 
heeft daar de nodige hulpmiddelen 
bij: research, kennis van zaken, 
inzicht en middelen. Zo is hij de afge-
lopen jaren fulltime bezig geweest 
om zijn idee te ontwikkelen tot het 
niveau dat het nu heeft. Dat niveau 
is alles kort van een werkend proto-
type, zelfs de presentatie is tot in de 
puntjes uitgedacht. En daar begint 

het mee: de huidige economie. “Het 
systeem waar we nu mee werken 
is lineair. Je neemt grondstoffen, 
maakt daar iets van voor de consu-
ment, die gebruikt het en het is weg. 
Gebruikt, verbrand, gegeten, noem 
maar op. Klaar. Dat is in mijn ogen 
geen goed systeem. Om ons huidige 
verbruiksniveau te kunnen handha-
ven, moeten we toe naar een circu-
laire economie: wat gebruikt is, kan 
terug naar de eerste stap en opnieuw 
worden ingezet voor een nieuwe 
ronde.” Een soort extreem recyclen 
dus. Dat kan worden ingevoerd voor 
technische zaken als herbruikbare 
auto’s, motoren, koffi ezetappara-
ten, maar ook voor 
biologische materialen. 
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Geen variaties op een thema of 
verschillende modellen, maar 

verschillende modules. 
De streetfighter voor solo,

voor op reis monteer 
je de touringmodule.

Superbike

Toermotor
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In de natuur gebeurt dat ook al 
enigszins: aaseters voeden op dode 
materie en zetten dat weer om in 
grondstoffen voor nieuw plantaardig 
en dierlijk leven. Mooi cirkeltje, maar 
we vergeten één ding: onze eigen 
inbreng, en die is momenteel groot 
genoeg om rekening mee te houden.
Vanuit dat idee kwam Hans met zo’n 
beetje het kernidee achter zijn JRS 
project. Hij gaat namelijk verder dan 
wat we nu kennen als alternatieve 
energiebronnen, die weliswaar 
minder CO2 uitstoten maar nog niet 
echt neutraal zijn. Zelfs zonnecellen 
kennen een probleem. Bij de produc-
tie ervan komt nogal wat vrij wat we 
niet kunnen gebruiken. Hans wil naar 
CO2-negatief, en de enige manier 
waarop dat kan, is volgens hem bio-
energie. De details van deze claims 
zijn beschikbaar, 
maar zouden 
deze reportage 
een stuk dikker 
maken. Laten we 
het er op houden 
dat Hans er zich 
in heeft verdiept 
voordat hij begon 
te tekenen. Wat 
voor ons telt, is 
het resultaat.
Hiervoor is Hans 
begonnen om 
alle nadelen te 
zoeken die een 
benzinemotor heeft. Ga daarbij uit 
van het niet volledig benutten van 
de expansieslag (vanwege het op 
tijd openen van de uitlaatklep voor 
de volgende ronde), een beperkte 
compressieverhouding, geen 
optimale verbranding en warmte-
huishouding, pompverliezen en 
wrijvingsverliezen. Juist… dan heb je 
het zo’n beetje over de hele motor 
die bij het schroot kan. En dat klopt 
ook, want wat er uit de tekentafel 
is komen rollen, is niets minder dan 
een compleet nieuwe motor. Een 
tikje aan de ongelooflijke kant, maar 
niet minder waar. Een nieuw concept 
dat genoemde zaken stuk voor stuk 
en afzonderlijk van elkaar aanpakt. 
Of tenminste, Hans heeft sommige 

principes geleend van eerder gepro-
beerde motorconcepten, maar deze 
op een eigen, andere manier uitge-
voerd. Op het eerste gezicht lijkt het 
nog het meest op een draaizuiger-
motor, maar dan anders.

DE MOTOR
De opbouw van de verbrandings-
kamer rekent allereerst af met de 
noodzaak van kleppen. Dat scheelt 
dus een boel aan fijnmechanische 
onderdelen en de wrijving die het 
met zich meebrengt. Daarbij kan ook 
de complete verbranding worden 
gebruikt voor de aandrijving, zonder 
voortijdig een klep te hoeven openen. 
Aan de inlaatkant wordt het ook 
makkelijker omdat er alleen maar 
lucht wordt aangezogen. Zonder 
brandstof kan dit dus vele malen 

verder gecomprimeerd worden. Pas 
in de verbrandingskamer wordt de 
brandstof geïnjecteerd, die dan ook 
direct en gecontroleerd tot verbran-
ding wordt gebracht. Eigenlijk is 
de term verbrandingskamer niet 
helemaal correct, een hele batterij 
injectoren heeft in feite allemaal 
kleine aparte verbrandingskamers. 
Daarmee is gelijk ook een eindeloze 
variatie mogelijk door naar wens 
meer of minder injectoren in werking 
te zetten. Plus, de warmtehuishou-
ding is zeer precies te controleren. En 
het gaat nog iets verder dan dat. De 
inlaatlucht komt koel (koel is goed) 
naar binnen en blijft gescheiden van 
de (hete) uitlaatkant. Met een aantal 
diagrammen kan Hans goed onder-

bouwd toelichten hoeveel efficiënter 
zijn concept is ten opzichte van een 
klassieke motor. Het ontbreken van 
kleppen stelt de motor ook in staat 
veel minder ongewenste turbulen-
ties op te wekken, en met het extra 
stukje expansie is zelfs de geluidspro-
ductie aan de uitlaatzijde een fors 
stuk lager. Wat weer betekent dat er 
veel minder moet gedaan worden in 
de uitlaat om ‘m stil te krijgen.
Maar dan is er nog de mechanische 
kant. Er zal iets moeten draaien en 
dus bewegen. Bij een klassieke motor 
is dat de bekende zuiger die op en 
neer gaat, die beweging wordt via 
drijfstang en kruktap omgezet in een 
draaibeweging van de krukas. Dat 
zijn een boel krachten die niet alle-
maal direct de goede kant op werken. 
Dus moet alles veel sterker en zwaar-

der worden uitgevoerd. 
Zo niet bij de JRS motor, 
waar slechts enkele 
onderdelen draaien. 
En bovendien draaien 
ze allemaal continu en 
even snel, dus ben je de 
versnellings- en vertra-
gingskrachten van een 
gewone zuiger al kwijt. 
Een beetje hetzelfde idee 
als een wankelmotor, 
maar dan anders.
De afsluiting gebeurt 
door twee sets ‘schoe-
pen’ die elk om hun eigen 

excentrische as draaien. Dit gebeurt 
omdat zowel de compressiekamer 
als de verbrandingskamer logischer-
wijs niet constant zijn qua volume, 
anders werken ze niet eens. De 
complete binnenkant kan gezien 
worden als twee overlappende 
cirkels, waarbij één set afsluiters 
draait rond het hart van de ene cirkel 
en de andere set om de andere. De 
snijpunten van deze cirkels komen 
overeen met aan één kant de over-
gang van uitlaat naar inlaat, aan de 
andere kant de plaats van de injecto-
ren: daar waar de druk het hoogst is. 
Het vergt wat inbeeldingsvermogen, 
maar het ziet er geloofwaardig uit. 
En daarbij wordt Hans nu 
geholpen door de techniek.

“Wat ik graag zou willen,  
is dat er een echt  

exemplaar gebouwd kan  
worden van de motor,  
als showcase. Dan kan  
ik daarmee laten zien  

dat het werkt.”

>>

Zelfs met versnellingsbak 
en overbrenging erbij is er 
nog ruimte over... zei daar 
iemand hybride? Let ook 
even op de plaatsing van  
de achterrem.

Twee motorunits 
zijn parallel 
gekoppeld. De 
‘stekels’ op het 
blok zijn de  
injectoren die de 
brandstof direct  
in de verbrandings-
kamer spuiten.
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 Want hoewel het heel moeilijk is iets te 
bedenken dat nooit eerder is uitgevonden 
(duik eens in een archief en verbaas je over 
de hoeveelheid ideeën die in een grijs verle-
den al eens getest zijn), het grote verschil 
is dat we tegenwoordig dingen kunnen 
die vroeger een veel te hoge precisiegraad 
vereisten, of wegens afsluiting of slijtage-
problemen een legering nodig hadden die 
toen nog niet bestond. Een zuigerveer is 
eenvoudig en heel functioneel, vergeleken 
bij een wankelafsluiting. En dus spint ook 
het JRS ontwerp hier garen bij.
Maar nu komt het: de inzetbaarheid van dit 
ontwerp is enorm. Niet alleen is de motor 
supercompact, maar ook schakelbaar. Zo is 
het heel eenvoudig een meer’schijfs’ unit te 
maken die perfect in een ontwerp past. Ook 
het formaat is eenvoudig groter te maken 
en tot slot zou de motor nog op veel brand-
stoffen moeten kunnen lopen.

JRS-M01
De beste manier om een nieuw ontwerp als 
dit te presenteren, is in een praktijkvoor-
beeld. Heb je het dus over een aandrijving, 
dan kun je er het slimst iets mee aandrijven. 
Dat kan desnoods in de vorm van een gene-
rator of andere statische opstelling, maar 
het kan ook spannender. En dat is precies 
wat Hans Roelofs heeft gedaan. Als fervent 
motorrijder heeft hij zijn nieuwe motor 
opgehangen in een tweewieler. Maar als je 
dan toch bezig bent, kun je daar natuur-
lijk ook volop je eigen ideeën op loslaten. 
Het is geen verrassing dat Hans ook voor 

het rijwielgedeelte enkele heel bijzon-
dere, nieuwe en bijzonder ver uitgewerkte 
ideeën heeft. Dat gaat nogal ver, dus is het 
nog best lastig te zien waar het ene idee 
ophoudt en waar het andere begint. In feite 
heeft Hans de grote lijnen al direct vanaf 
het begin uitgedokterd en is er in de loop 
van de tijd steeds wat dieper op ingegaan. 
Voor zijn ontwerp is Hans uitgegaan van 
slechts een paar waarden: een gemiddeld 
idee van lengte, breedte en wielbasis, een 
gemiddeld idee van de afmetingen en zitpo-
sitie van de rijder, en een gemiddeld idee 
van onderdelen en hun afmetingen die er 
in moeten passen. Dat klinkt alsof je nog 
alle kanten op kunt en dat is dan ook zo. 
Zo is de motor voor een groot deel modulair 
en kan er dus snel en eenvoudig gewisseld 
worden. Beginnend bij het blok, wat voor de 
gelegenheid is opgebouwd uit twee naast 
elkaar gemonteerde JRS units, is de ruimte 
in het ‘ruim’ bekend. Die is totaal anders 
dan een huidige motor en dat geeft moge-
lijkheden. Zo ziet Hans bijvoorbeeld tussen 
de units een ideale plaats voor bijvoorbeeld 
een elektromotor, waardoor de motor een 
hybride wordt. Mogelijk, want je kunt daar 
ook niet voor kiezen.

MODULAIR = DUURZAAM
Het idee een modulaire machine te maken, 
legt een paar opties open. Zo zou je thuis 
op basis van één ‘ondermotor’ en meerdere 
units op een plank voor elke gelegenheid 
de juiste motor hebben. Als voorbeeld heeft 
Hans een streetfighter, een superbike en 

een toermachine ontwikkeld. Maar kun je 
dit, dan zijn de mogelijkheden natuurlijk 
nog veel breder. Dit betekent ook direct 
dat als de bovenkant verwisselbaar is, 
de onderzijde al het werk moet kunnen 
doen. En dat kan het ook, en meer. Dat 
kan allemaal omdat we nu de techniek 
hebben die er eerder niet was. Denk maar 
aan de verschillende mappings die een 
motor tegenwoordig aan boord heeft met 
daarin alle functies voor vermogensafgifte, 
gasrespons, werking van het ABS en meer. 
Precies dat heeft Hans ook gebruikt, maar 
dan extremer. Want waarom zou je daar 
ook ophouden? Het hele modulaire concept 
is haalbaar als je enkele zekerheden in het 
ronde archief gooit en opnieuw begint. Om 
die reden heeft de voorvork ruimte moeten 
maken voor naafbesturing. Zonder voorvork 
krijg je namelijk zoveel vrijheden extra: het 
stuur is bijvoorbeeld nog maar echt enkel 
voor de rijder om z’n handen kwijt te kunnen 
en staat niet meer direct in verbinding met 
het voorwiel. Dat is, zoals altijd al gezegd, 
heel mooi voor de verdeling van rem- en 
draaikrachten, maar het geeft je ook veel 
meer: als het stuur alleen maar hoeft te 
draaien, kun je het dus plaatsen waar je 
maar zou willen. En dat is handig als je op 
dezelfde basis meerdere motorfietsen wilt 
bouwen. En omdat we inmiddels dik in de 
21ste eeuw zitten, kan dat nog mooier. Ride-
by-wire is kinderspel, de JRS-M01 stapt in 
met het idee van steer-by-wire. En waarom 
ook niet: vliegtuigen hebben het al jaren, 
auto’s worden ook steeds meer compu-
tergestuurd (zie de zelfrijdende auto waar 
Google nu mee bezig is) en gebaseerd op 
diezelfde technieken - gecombineerd met 
een veel verfijndere feedback - zou daar 
nu best mee te rijden kunnen zijn. Hans is 
niet de eerste: bij het uitleggen noemt hij 
de Bimota Tesi als voorbeeld, “maar dan 
zonder die lelijke stangen voor het sturen.” 
Bimota heeft daar eerst ook niet voor geko-
zen, maar had een prachtige hydraulische 
bediening uitgewerkt. Na klachten van 
testrijders over het gevoel, is toen terug-
gegrepen naar de duwstangen. Nu zijn we 
dertig jaar verder en vinden we het dood-
normaal dat we verschillende mappings 
hebben en dat ook de gasrespons variabel 
is voor verschillende settings. Voer dat door 
naar een modern feedbacksysteem en het 
zou zomaar kunnen. Dat laatste weet je pas 
zeker als je het probeert. En meteen hieraan 
gekoppeld kun je dus bij elke configuratie 
een ander stuur en een totaal andere zitpo-
sitie gebruiken. 

Bovendien maakt de voorwielophanging 
nog meer mogelijk: door alles uit te voeren 
als één grote monocoque kun je met slimme 
toepassing van materialen, diktes en sterk-
tes, de hele motor naar je hand zetten wat 
betreft zwaartepunt, flex en bescherming. 
En met het ontwerp zoals het is (de rijder zit 
volledig binnen de contouren van de motor), 
is ook een kreukelzone toe te passen als 
extra veiligheid.

INDIVIDUEEL
Het centrale onderdeel van de monocoque 
is een grote ‘buis’ die dienstdoet als kern, 
maar ook aerodynamisch functioneert. Niet 
alleen is de plaatsing van zo’n groot gat een 
goed idee voor het zwaartepunt, maar ook 
voor de toevoer van koele lucht en afvoer 
van uitlaatgassen en aanvoer van rijwind 
naar het achterwiel, waar de hugger in de 
vorm van een spoiler het achterwiel van 
extra druk moet voorzien. En om het af te 
maken is er bij de bekleding van dit deel ook 
nog gedacht aan dynamische verlichting die 
verraadt in welke modus de motor staat. 
Alles is mogelijk. Zowel voor- als achter-
wielophanging zijn verstelbaar binnen het 
frame, waardoor wielbasis, balhoofdhoek 
en rijhoogte aangepast kunnen worden. 
Volgens het ontwerp gebeurt dit hydro-

pneumatisch, hetzelfde als bij oude Citroëns 
(en Rolls-Royces, overigens). Ook dit kan 
dankzij de naafbesturing. Maar aan de 
achterzijde zit ook zo’n verstelling en dat is 
wel bijzonder. Voor de aandrijving is gekozen 
voor een systeem dat deze verstelling aan 
moet kunnen: een dubbele cardanas. Dubbel 
omdat beide assen dan veel lichter uitge-
voerd kunnen worden: de assen draaien in 
tegengestelde richting wat cardanreacties 
compleet elimineert. Hierdoor hoeft er ook 
niks extra stevig te worden uitgevoerd en 
kan het dus lichter. Om echt alle reacties de 
baas te zijn, hebben beide cardanassen een 
dubbele kruiskoppeling zodat de as zowel 
aan blok- als aan wielzijde nooit te maken 
krijgt met veranderende geometrie bij in- of 
uitveren. Het wiel zelf wordt aangedreven 
door een fors tandwiel, vele malen groter 
dan wat we gewend zijn. Dit om er binnenin 
plaats te maken voor de rem, die dus niet 
meer in het wiel zelf, maar in de aandrijving 
zit, nog voordat de cardan naar het wiel 
gaat. Dit vermindert weer het onafgeveerde 
gewicht. Van het wiel zelf is niet veel meer 
over dan een velg en een band, de rest zit 
vast aan de motor.
We zitten nog steeds na te klapperen van de 
hoeveelheid informatie en de hoeveelheid 
vernieuwing die een klein éénmansbedrijf in 

twee jaar tijd uit de computer heeft geto-
verd. De mate van uitwerking is daarbij boven 
heel veel twijfel verheven: hier heeft iemand 
héél erg goed over nagedacht. En nu? “Nu 
zal er iets concreets moeten gebeuren. Ik 
heb in de loop der jaren meerdere partijen 
gesproken en ben ook een eind gekomen. Zo 
is het design niet van mij alleen, maar heb ik 
daarvoor een designbureau ingeschakeld. 
Ook voor de berekeningen en andere zaken 
heb ik samengewerkt, onder andere met 
de TU Eindhoven. Een afdeling daarvan was 
heel ver met het willen realiseren van delen 
van het idee, maar kreeg het binnen het 
tijdskader niet voor elkaar. Ik heb voor alle 
afzonderlijke onderdelen van het ontwerp 
een patent aangevraagd en het is ook 
niet moeilijk een of meerdere zaken los te 
ontwikkelen en te realiseren in een product 
van een of ander merk. Dat is ook de meest 
reële toekomst. Niet dat de JRS-01 als geheel 
gebouwd wordt, maar dat delen ervan hun 
weg vinden naar productiemodellen. Wat 
het motorblok betreft zijn de mogelijkheden 
eindeloos, maar ook de rest kan op andere 
manieren dan een motor worden toegepast. 
Wat ik graag zou willen, is dat er toch een 
echt exemplaar gebouwd kan worden van 
de motor, als showcase. Dan kan ik daarmee 
laten zien dat het werkt.” n

Naafbesturing, 
omdat dat beter 

werkt en een  
variabele geometrie 

veel eenvoudiger 
maakt. De rem met 

geventileerde schijf 
en drie klauwen  

is in het wiel  
gemonteerd.

Het genie achter 
JRS Systems:  

Hans Roelofs.


