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voor beginnende
coureurs in de

autosport
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Pro-Racing helpt je op weg

Als je als beginner in de autosport van start gaat komt er een 
hoop op je af; het behalen van de racelicentie, het aanschaffen 
of opbouwen van een geschikt voertuig en niet te vergeten de 
aanschaf van het benodigde race-outfit. 
Bij het laatste komen er wellicht een hoop termen en kreten voorbij 
die je (nu) nog niks zeggen. Daarnaast zijn er van alle producten 
verschillende uitvoeringen verkrijgbaar.

Om je op weg te helpen met wat je nodig hebt en je een inzicht te 
geven in de verschillen tussen de producten hebben wij een korte 
handleiding samengesteld. In deze handleiding gaan wij uit van de 
huidige regels van de Federation Internationale de l’Automobile, 
oftewel de FIA. Ook in de autosport zijn er op veel regels helaas ook 
uitzonderingen, maar dit kun je vaak gemakkelijk terugvinden in de 
reglementen van het evenement of het kampioenschap waaraan je 
wilt deelnemen. Met deze uitzonderingen kunnen wij in deze hand-
leiding helaas geen rekening houden.

Let op! Deze handleiding houdt rekening met de basisre-
glementen zoals bepaald door de FIA. Controleer altijd het 
reglement van de organisatie/het evenement waaraan u wilt 
deelnemen voor eventuele afwijkingen.
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Enkele termen die je veel zult tegenkomen

FIA
De Fèdèration Internationale de l’Automobile, meestal aangeduid 
als FIA, is een internationale federatie van verschillende nati-
onale auto-, motorsport- en motorclubs. Het hoofdkwartier van 
de FIA is gevestigd in Parijs, Frankrijk.

De FIA bestaat uit twee delen. De FIA World Council for Mobility and 
Automobile is verantwoordelijk voor alle niet-sport gerelateerde 
onderwerpen. Voorbeelden van haar verantwoordelijkheden zijn 
verkeersveiligheid, milieubescherming en het testen van nieuwe 
automodellen (NCAP-botsproeven). De FIA World Motor Sport 
Council is verantwoordelijk voor alle internationale motorsporten 
waar landvoertuigen aan meedoen met vier of meer wielen. Dit 
houdt onder andere in dat zij de veiligheid in motorsport-wed-
strijden probeert te verbeteren. De FIA is verder verantwoordelijk 
voor de organisatie en regelgeving van een groot aantal motor-
sport-evenementen, waaronder de Formule 1 en het WRC.

FIA Standard 8856-2000 en 8856-2018
Alle onderdelen van een race-outfit, met uitzondering van de 
helm en nekbescherming, moeten voldoen aan de FIA Standard 
8856-2000 of 8856-2018.

De FIA Standard 8856-2000 mocht geproduceerd worden tot 
31-12-2021 en is op nationaal niveau minimaal geldig tot 2029, 
ongeacht de productiedatum van het overall. Vanaf 2013 is alle 
8856-2000 gehomologeerde kleding voorzien van een hologram. 
Bepaalde organisaties staan enkel kleding met 8856-2000 homolo-
gatie toe wanneer dit hologram aanwezig is.

Per 01-01-2022 mogen de fabrikanten enkel nog kleding produ-
ceren met de FIA Standard 8856-2018. Ten opzichte van de 8856-
2000 homologatie is deze kleding iets beter brandvertragend, maar 
hierdoor wel dikker en minder comfortabel te dragen. Daarnaast is 
de kleding 10 jaar geldig na het jaar van productie.
In de hogere klassen van de autosport welke vallen onder de 
FIA-reglementen is de FIA Standard 8856-2018 reeds verplicht, 
denk hierbij aan Formule 1, Formule 2, Formule 3 maar ook toer-
wagen kampioenschappen zoals FIA GT3.

Door het lage aantal incidenten wat er plaats vindt waarbij brand 
een cruciale rol speelt en gezien het gewichts- en comfort voordeel 
dat de FIA 8856-2000 homologatie biedt ten opzichte van de FIA 
8856-2018 homologatie is er momenteel geen reden om 8856-
2018 boven 8856-2000 te verkiezen. Controleer echter wel altijd 
de reglementen van het kampioenschap wat je voornemens bent te 
gaan rijden.
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Nomex
Alle delen van de race-outfit hebben een brandvertragende 
functie en zijn (grotendeels) gemaakt van het brandvertragende 
materiaal Nomex.

Nomex is een geregistreerde handelsnaam voor meta-aramide en 
is begin 1960 uitgevonden door DuPont. In 1967 werd het voor het 
eerst op de markt gebracht en DuPont is momenteel nog steeds 
de grootste fabrikant ter wereld van dit materiaal. Nomex wordt 
gekenmerkt door zijn uitstekende weerstand tegen hitte aangezien 
het niet smelt noch ontbrandt bij een normaal zuurstofniveau. 
Uiteraard is het Nomex in de loop der jaren geëvolueerd, zo wordt 
er bijvoorbeeld vaak kevlar aan toegevoegd voor nog betere 
brandvertragende eigenschappen en meer draagcomfort voor de 
gebruiker.
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Race-outfit: overall

Minimaal 2-laags, maximaal 3-laags
Overalls gebruikt in de autosport zijn gemaakt van minimaal 2 en 
maximaal 3 lagen brandvertragend materiaal, doorgaans Nomex of 
een afgeleide daarvan. De 3-laags overalls zijn de best presterende 
en meest comfortabele overalls. Om met 2 lagen aan de FIA-eis te 
voldoen moeten namelijk relatief dikke lagen worden gebruikt.

In het geval van een 3-laags overall kunnen de lagen dunner zijn, 
aangezien ook de ruimte tussen de lagen een positief effect heeft 
op de brandvertragende eigenschappen. Naast het aantal lagen 
zitten de grote verschillen in de overalls in het draagcomfort en 
de luchtdoorlatendheid. Zo hebben de wat duurdere overalls vaak 
volledig los ingezette mouwen en diverse stretchpanelen wat zorgt 
voor een perfecte bewegingsvrijheid. De gebruikte materialen van 
de betere overalls zijn vaak extra luchtdoorlatend, zodoende wordt 
de warme lucht en transpiratievocht veel gemakkelijker afgevoerd 
ten opzichte van goedkopere (2-laags) overalls. Iets wat absoluut 
wenselijk is daar het in een raceauto vrijwel altijd bloedheet wordt, 
zelfs in de winter! De pasvorm van de duurdere overalls is over het 
algemeen meer getailleerd ten opzichte van de goedkopere overalls.

Het merk Sparco heeft sinds enkele jaren een stof genaamd 
Hocotex op de markt gebracht. Dit is een combinatie van 
meerdere lagen samengeperst tot 1 laag. De eigenschappen van 
overalls gemaakt van Hocotex materiaal zijn vergelijkbaar met 
de betere 3-laags overalls.

Naast de standaardmaten en designs is het bij de meeste merken 
ook mogelijk een overall op maat te laten maken, eventueel in uw 
eigen design en kleuren. Om een beter beeld van de mogelijkheden 
hierin te krijgen kun je kijken op onze Special Made pagina.
De maatvoering van de raceoveralls loopt anders dan bijvoorbeeld 
kostuummaten. Zelfs tussen de merken onderling en in sommige 
gevallen tussen de overalls van 1 merk zit verschil. Om de juiste 
maat te bepalen is passen dus de beste optie, maar mocht u daar 
niet toe in de gelegenheid zijn is het mogelijk middels het opmeten 
van enkele maten een inschatting te maken.

De levensduur van een overall is afhankelijk van meerdere factoren. 
Aangeraden wordt wel een overall bij frequent gebruik na 3 jaar te 
vervangen, aangezien de vezels van het brandvertragende mate-
riaal door het gebruik en het reinigen slijten. Zodoende kan het 
overall dan niet meer dezelfde veiligheid bieden als dat nodig is. Bij 
hobbymatig is de levensduur van een raceoverall ca. 5 tot 7 jaar.

Overalls dienen voorzien te zijn van de FIA Standard 8856-2000 
of 8856-2018.
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Vaak worden overalls voorzien van reclame-uitingen zoals sponsor-
logo’s, website URL’s of naam van het team of van de coureur zelf. 
Dit kan op de volgende manieren:

Middels borduren
Het aanbrengen van borduursels op een overall is alleen toegestaan 
op de buitenste laag van het overall en kan zodoende enkel af-
fabriek worden gedaan. Bij overalls met de FIA Standard 8856-2000 
is het wel mogelijk om een badge te laten maken en deze achteraf 
met een enkele stiknaad op het overall te bevestigen, mits zowel de 
badge als het garen voor de bevestiging brandvertragend zijn.
Ondanks dat borduursels er mooi uit zien zijn er ook nadelen aan 
verbonden. Zo moet er voor iedere reclame-uiting een zogenaamd 
boorduurprogramma worden gemaakt; een digitaal bestand die 
de borduurmachine verteld waar hij een steek moet zetten. Deze 
borduurprogramma’s zijn redelijk kostbaar om te maken en zijn 
maar beperkt te schalen. Hetzelfde borduurprogramma gebruiken 
voor een logo op de borst (bijv. 12x12 cm.) als voor een groot logo 
op de rug (bijv. 25x25 cm.) is dus niet mogelijk, hiervoor zal het 
borduurprogramma moeten worden aangepast. Daarnaast wordt 
het overall op de plaatsen waar de borduursels zitten vrij stug en 
maken de borduursels het overall zwaarder.

Middels bedrukken
Tegenwoordig is het bedrukken van een overall de meest gebruikte 
wijze om reclame-uitingen aan te brengen. Voordeel van het 
bedrukken is dat het voordeliger is dan borduren, het overall flexibel 
blijft en het gewicht maar marginaal stijgt. Bij overalls voorzien 
van de FIA Standard 8856-2000 is het achteraf bedrukken relatief 
eenvoudig te realiseren, mits de juiste folies voor de bedrukking 
worden gebruikt en het aanbrengen op de juiste manier wordt 
gedaan. Door een nieuwe regelgeving van de FIA is het bedrukken 
van overalls met de FIA Standard 8856-2018 echter een stuk 
gecompliceerder. Bij overalls met deze homologatie moeten de 
transfervellen van de FIA worden gekocht en mogen wereldwijd 
slecht 5 bedrijven de overalls achteraf bedrukken. Na het bedrukken 
van het overall moeten er foto’s worden genomen en moet er 
een FIA-paspoort worden aangevraagd waarin zowel de nummers 
van de transfervellen alsmede de foto’s terug moeten komen. Dit 
paspoort moet ten alle tijden getoond kunnen worden als het overall 
gedragen wordt. Zoals eerder aangegeven is dit erg gecompliceerd 
en naast dat dit maar op een beperkt aantal plaatsen mogelijk is, is 
het ook nog eens erg duur.
Wanneer een overall af-fabriek besteld wordt met bedrukkingen 
wordt er een QR-code in het overall verwerkt welke linkt naar het 
paspoort. Daarnaast is het dan ook aanzienlijk goedkoper dan 
achteraf bedrukken.
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Race-outfit: ondergoed

Comfortabeler, dunner en beter in brandvertraging
Een set ondergoed voor de autosport bestaat uit een T-shirt 
met lange mouwen en kol, een lange onderbroek, sokken en 
een balaclava (helmmuts). T-shirts met korte mouwen of korte 
broeken zijn niet door de FIA toegestaan.

Waar het ondergoed vroeger nog “geel” van kleur was en vaak 
schuurde/kriebelde, is het nu veelal wit of zwart en is het zeer 
comfortabel te dragen. Tevens is het nu een stuk dunner maar 
toch beter brandvertragend dan voorheen. De prijzen van het 
ondergoed lopen nogal uiteen, dit heeft in de meeste gevallen te 
maken met de materiaalkeuze. Over het algemeen is het duurdere 
ondergoed dunner, beter ademend, mooier getailleerd en beter 
brandvertragend ten opzichte van het voordeligere ondergoed. 
Ook zijn de naden dunner afgewerkt ter voorkoming van irritaties. 
Aangezien het ondergoed het eerste is wat in contact staat met 
het lichaam van de coureur en zodoende een belangrijke rol speelt 
in het afvoeren van warmte en transpiratievocht, is een goede set 
ondergoed een verstandige investering. Aangeraden wordt een 
extra set aan te schaffen om zodoende tijdens de dag of het race-
weekend te wisselen, een makkelijke manier om weer fris aan de 
start te staan!

Net als bij overalls is het mogelijk om reclame-uitingen op het 
ondergoed aan te brengen middels bedrukken.

Alle delen van de ondergoed set dienen voorzien te zijn van de 
FIA Standard 8856-2000 of 8856-2018.
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Race-outfit: schoenen

Altijd halfhoog of hoog, nooit laag
Schoenen voor de autosport zijn halfhoog of hoog, en dienen te 
alle tijde de enkels te beschermen. Lage schoenen zijn dus nooit 
FIA gekeurd.

Hoge schoenen geven over het algemeen wat meer steun aan de 
enkels ten opzichte van halfhoge schoenen, maar bieden daaren-
tegen wat minder bewegingsvrijheid. Bij gebruik in de rallysport is 
een hoge schoen vaak wenselijk aangezien er vaak gelopen wordt 
op onverharde ondergronden en zodoende een goede steun nood-
zakelijk is. Bij gebruik op het circuit is het vaak de persoonlijke 
voorkeur dat de doorslag geeft om te kiezen voor hoog of halfhoog.

De pasvorm van raceschoenen is vaak smal, dit om te voorkomen 
dat het verkeerde pedaal geraakt wordt met alle gevolgen van 
dien. Het doel van een raceschoen is het zo goed mogelijk door-
geven van het gevoel. Belangrijk is zodoende dat de schoen goed 
aansluit rondom de voet en aan de voorzijde een ruimte heeft van 
maximaal 5 - 10 millimeter in de rijpositie. Het grote verschil tussen 
de diverse schoenen zit veelal in de zool en het materiaalgebruik.

De duurdere modellen zijn vaak voorzien van een stijvere maar zeer 
dunne zool, soms versterkt met carbonvezels, die het pedaalgevoel 
optimaal door kunnen geven aan de coureur. Tevens wordt er bij 
de duurdere schoenen vaak gebruik gemaakt van materialen zoals 
kangoeroe leer, wat zeer comfortabel te dragen is.

Schoenen dienen voorzien te zijn van de FIA Standard 8856-
2000 of 8856-2018.
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Race-outfit: handschoenen

Grip en gevoel
Het punt waar alles om draait bij racehandschoenen is grip. Een 
racehandschoen is, net zoals raceschoenen, gemaakt om zo veel 
mogelijk gevoel over te brengen. Het is dan ook zaak dat een 
racehandschoen goed aansluit rondom de hand en niet te groot 
is, zie het als een tweede huid.

Bij racehandschoenen is er vaak de keuze tussen binnengestikte en 
buitengestikte naden. Bij binnengestikte handschoenen zitten, zoals 
de naam al doet vermoeden, de stiksels aan de binnenkant. Nadeel 
hiervan is dat deze tussen de hand en het stuur zitten en zodoende 
wat gevoel wegnemen. Bij buitengestikte handschoenen zijn de 
naden dusdanig gepositioneerd dat ze niet tussen de hand en het 
stuur zitten en zodoende zorgen deze voor een directer gevoel.

Zoals eerder genoemd is grip een zeer belangrijk punt, je wilt 
immers niet dat het stuur ongewenst door je hand heen glijdt. 
Fabrikanten verzinnen van alles om zo veel mogelijk grip te creëren, 
van siliconen-paddings tot zuignapjes. Vaak zijn de duurdere hand-
schoenen voorzien van de meest innovatieve oplossingen voor zo 
veel mogelijk grip. Sommige handschoenen zijn voorzien van een 
extra klittenbandsluiting rondom de pols, dit zorgt voor een beter 
aansluitende pasvorm.

Handschoenen dienen voorzien te zijn van de FIA Standard 8856-
2000 of 8856-2018.
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Race-outfit: helm

Goed passend en bovenal veilig
Het belangrijkste item van het race-outfit uit oogpunt van 
veiligheid is een goed passende en veilige helm.

In de autosport kan doorgaans worden gereden met een inte-
graalhelm (ook wel aangeduid als Full-Face helm) of met een 
jethelm (vaak aangeduid als Open-Face helm). Logischerwijs is het 
dragen van een jethelm bij open auto’s (bijvoorbeeld cabrio’s en 
formule auto’s) verboden, i.v.m. delen die gemakkelijk in het gezicht 
kunnen komen met alle gevolgen van dien. De integraalhelm is 
absoluut de meest veilige van de twee, en wordt daarom ook het 
meeste gedragen. Doordat deze helm is voorzien van een kinstuk en 
doorgaans een vizier wordt de coureur vele malen beter beschermt 
in geval van een serieuze crash en/of brand. Reden om toch voor 
een jethelm te kiezen is dat de coureur vaak wat meer zicht heeft, 
en deze een minder claustrofobisch gevoel geeft dan een inte-
graalhelm.

Autosporthelmen zijn gemaakt van fiberglas of carbon. De reden om 
voor een carbon helmen te kiezen is dat deze over het algemeen 
sterker en lichter zijn t.o.v. fiberglas helmen. Het gewichtsvoordeel 
van een carbon helm zorgt ook voor minder belasting op de nek 
tijdens een crash.

Helmen die gebruikt kunnen worden in de autosport moeten 
voldoen aan een bepaalde keuring. De Snell Foundation is het 
officiële keuringsinstituut voor autosporthelmen. Naast de Snell 
keuring kan een helm tevens voorzien zijn van een FIA-keuring. Bij 
de FIA-keuring wordt onderscheid gemaakt tussen twee normen, 
namelijk FIA 8859 en FIA 8860. De test voor het behalen van de FIA 
8860 norm is zwaarder ten opzichte van de FIA 8859, zodoende 
zijn helmen die voldoen aan de FIA 8860 norm altijd gemaakt van 
carbon.

Controleer altijd de reglementen van het evenement of het 
kampioenschap waaraan u wilt deelnemen of enkel een Snell 
keuring voldoet, of dat de helm zowel Snell als FIA 8859 / FIA 
8860 gekeurd dient te zijn.

Om te bepalen welke maat helm u moet hebben is er vaak maar 
1 oplossing; passen. Aangezien ieder hoofd anders is, is het 
lastig te bepalen welke helm bij u perfect zit. Natuurlijk geeft de 
hoofdomtrek (gemeten boven de oren en ogen) een goede indicatie, 
maar dit is vaak niet voldoende om blind een helm te kopen.
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Clips voor een FHR-systeem
Tegenwoordig zijn de meeste helmen af-fabriek voorzien van clips 
voor het gebruik van een FHR-systeem (HANS of Hybrid). Mocht 
dit niet het geval zijn, dan is de helm waarschijnlijk voorzien van 
M6 schroefdraad op de plaats waar de clips achteraf gemonteerd 
kunnen worden.

Het achteraf monteren van de clips is eenvoudig zelf te doen.

Helmdesign
Anders dan bij motorhelmen die in de meest flitsende designs 
worden geleverd, zijn autosporthelmen vrijwel altijd egaal van 
kleur of wordt in het geval van een carbon helm enkel blanke 
lak gebruikt. Reden hiervan is dat veel coureurs hun helm laten 
airbrushen in hun eigen design. Dit maakt de helm persoonlijker en 
hierdoor is het voor de buitenwereld ook makkelijk te herkennen 
welke coureur er in de auto zit.

Dit airbrushen dient gedaan te worden met hiervoor geschikte 
materialen en door ervaren bedrijven die op de hoogte zijn van de 
regelgeving in de autosport. Breng uw kostbare helm daarom nooit 
naar een willekeurig bedrijf, dit kan ten koste gaan van de bescher-
mende werking die uw helm biedt en er zelfs toe leiden dat de 
homologatie van uw helm vervalt.

Altijd goed zicht
Voor vrijwel alle autosporthelmen zijn getinte, gecoate en/of 
regenvizieren verkrijgbaar. Naast een gave “look” zijn deze vizieren 
tevens erg comfortabel, vergelijk het met een goede zonnebril; 
onmisbaar bij zonnig of helder weer!
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Race-outfit: FHR-systeem

FHR: Frontal Head Restraint
De meest bekende Frontal Head Restraint-systemen in de autosport 
zijn het HANS-systeem (Head And Neck Support) en de Hybrid. 
Beide systemen zijn ontwikkeld om hoofd- en nekletsel tijdens een 
crash te voorkomen.

Van deze twee systemen kent het HANS-systeem de langste 
historie. Dit systeem is (weliswaar in een veel minder ontwik-
kelde vorm) al sinds 1990 op de markt, maar werd bekend onder 
het grote publiek sinds de verplichtstelling in de Formule 1 in het 
seizoen 2003.

Het voorkomen van letsel
Het basisidee achter een FHR-systeem is simpel: het lichaam van 
een coureur zit vastgesnoerd in zijn of haar voertuig en blijft bij 
een ongeval doorgaans goed beschermd. Het (relatief zware) hoofd 
wordt echter alleen in bedwang gehouden door de nek- en schou-
derspieren van de coureur, met in bepaalde gevallen zwaar (ook 
wel dodelijk) hoofd- en nekletsel tot gevolg na een crash.

Door het gebruik van een FHR-systeem, welke onder de gordel 
zit en verbonden is met de helm, wordt er een ‘verbinding’ 
gemaakt tussen het lichaam en het hoofd van de coureur. Bij een 
crash kan het hoofd zodoende nog maar beperkt bewegen en 
hierdoor wordt letsel voorkomen.

Het verschil tussen het HANS- en Hybrid-systeem leggen 
we hieronder in het kort uit:

HANS
• Werkt enkel tijdens frontale impacts
• Voor iedere zithoek een ander systeem
• Loopt over het sleutelbeen, kan hierdoor iets minder comfortabel 

aanvoelen
• Kan altijd verbonden blijven met de helm

Hybrid
• Werkt tijdens impacts van alle hoeken, 360° rond
• Één systeem voor alle zithoeken
• Zit achter de nek, zodoende vrijwel niet merkbaar te dragen
• Moet tijdens aan- en afdoen worden losgekoppeld van de helm

Zowel het HANS-systeem als de Hybrid zijn verkrijgbaar in een PVC 
en carbon uitvoering. Carbon is een stuk lichter en biedt zodoende 
meer gebruikscomfort en is sterker in het geval van een impact.
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Het HANS-systeem is verkrijgbaar in verschillende graden.
Welk aantal graden er gebruikt dient te worden is afhankelijk 
van de zitpositie in het voertuig:

• 10 graden: bij een (extreem) rechte zitpositie.
• 20 graden: bij een normale zitpositie in toerwagens en GT’s (het 

meest gebruikte systeem).
• 30 graden: bij een normale zitpositie in Formule auto’s en 

sportscars / prototypes.
• 40 graden: bij een extreem liggende positie, zoals Formule 1 en 

bepaalde sportscars / prototypes.

Het HANS-systeem en de Hybrid zijn in verschillende maten 
verkrijgbaar. Bij het HANS-systeem is deze maat afhankelijk 
van de nekomvang. Bij de Hybrid is de maat afhankelijk van de 
borstomvang.
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Race-outfit: armrestraint

Veiligheid zonder raamnet
Wanneer het voertuig niet is uitgerust met een raamnet, is de 
coureur verplicht een zogenaamde armrestraint te dragen.

Deze armrestraint zit vast aan de gordel en zorgt ervoor dat de 
hand van de coureur nooit buiten het voertuig kan raken tijdens 
een crash.De armrestraint is in lengte te verstellen, en zodoende 
comfortabel te dragen.
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