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MDM Motorsport vaart al 2O jaar zijn eigen koers

Bloedserieus
Sommige ondernemers hoeven niet van de daken te 
schreeuwen waar hun kracht ligt. De mannen van MDM 
Motorsport doen in alle bescheidenheid hun ding en laten 
de wedstrijduitslagen voor zich spreken. Klanten melden 
zich vanzelf, als ze in de gaten krijgen hoe dit team zijn 
zaakjes op orde heeft. Sterker nog, zo begon het twintig 
jaar terug.    
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vriendelijk en toegankelijk. “mensen vragen me wel eens: ‘Ben je boos?’ ik schijn 
nogal ernstig te kijken wanneer ik me verdiep in de materie,” glimlacht dennis Bus 
(44), de oudste van de twee broers achter mdm motorsport. “Het klinkt misschien 
gek, maar zeker bij endurance raak ik in een soort trance, dan ‘zak’ ik als het ware in 
de race.” mark Bus (42) vult aan: “na de wedstrijd hebben we onze uitlaatklep, maar 
in de basis komen we niet naar het circuit om feestjes te vieren en bier te drinken. jan 
storm, één van de rijders van het eerste uur binnen ons team, zei ooit: ‘je krijgt de 
klanten die bij je passen.’ dat klopt inderdaad. we gaan voor het maximaal haalbare 
en doen ons uiterste best om de technische crew, de rijders en de auto optimaal te 
laten presteren. op europees niveau vinden trackwalks plaats en dan is het de bedoe-
ling dat je die niet overslaat, om maar wat te noemen.”

Lang gesprek
dennis Bus vervolgt: “wanneer we voor het eerst een potentiële nieuwe klant ont-
moeten, voeren we een lang gesprek met elkaar, waarin we heel helder over en weer 
op tafel leggen wat we van elkaar verwachten. in alle gevallen vinden we één cen-
trale vraag belangrijk, aan het eind van een race-evenement: ‘Heb je een leuke dag 
gehad?’ dat geldt ongeacht het niveau van de rijder, van gentleman tot semiprof.” 
mdm motorsport heeft in alle categorieën van de autorensport wel wat te bieden, 
met momenteel succesvolle deelname aan de gT4 european series, het sTwC, het 
wek en de dnRT, van supersport- en gT-klasse tot slk Cup en endurance. Recent 
nog won het de 24H van nederland. Het team van de gebroeders Bus onderscheidt 
zich met een zeer solide werkwijze, die zich vaak vertaalt in klinkende resultaten. 
“we hanteren een duidelijke structuur en een dito planning, waardoor iedereen weet 
wanneer er wat van hem verwacht wordt, bijvoorbeeld het tijdstip voor coureurs om 
met erik Albertsma de data door te nemen,” zegt mark Bus. 

Veelal dezelfde gezichten
Albertsma, de drijvende kracht achter Albi engineering behoort al jarenlang tot de 

Dennis Bus, tevens bestuurslid bij de DNRT en de Sectie Autorensport van de KNAF



vaste partners van mdm motorsport. “we zijn erg trouw aan 
mensen die hetzelfde kwaliteitsniveau hanteren als wij en zullen 
niet zomaar om een prijsverschil naar iemand anders lopen,” stelt 
dennis Bus. “Continuïteit, daar hechten wij erg veel waarde aan, 
ook als het gaat om onze medewerkers. in onze werkplaats kun-
nen we sinds jaar en dag op dezelfde twee techneuten vertrouwen 
en ook in de pitboxen zie je bij ons veelal dezelfde gezichten te-
rug, waar we tot een man of zestien aan inhuurkrachten hebben 
rondlopen.” over mdm motorsport hoor je eigenlijk nimmer een 
kritische noot; veel mensen in het racewereldje prijzen juist de 
zuiverheid van werken, die bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in 
transparantie richting klanten. “Als we van tevoren iets met elkaar 
afspreken, toveren we niet ineens konijnen uit de hoge hoed. dan 
houden we ons aan het beloofde kostenplaatje.”

Baan verkennen in Kadett
ook typisch voor deze renstal: zijn eigen koers varen en zich niet 
laten beïnvloeden door wat andere teams roepen. “zoveel men-
sen, zoveel meningen,” aldus mark Bus. in feite ligt daar ook de 
basis van de ontstaansgeschiedenis van mdm motorsport. op de 
huidige locatie in het buitengebied van Badhoevedorp groeiden 
de broers op en mochten ze naar hartenlust met gemotoriseerde 
dingen spelen op een lap grond van veertig hectare. dennis Bus: 
“willem Burger, een vriend van onze vader, deed aan truckracen 
en zo belandden wij als kleine jochies op Circuit zandvoort. Arie 
Anssems van de Rsz, een kleine Amsterdammer met een heel 
groot autosporthart, liet ons op een gegeven moment de baan 
verkennen in zijn straat-kadett tijdens nAv-dagen. Bij de echte 
racecursus zijn we maar twee of drie van de veertien ochtenden 
geweest voor we mochten afrijden, toen 17 en 15 jaar jong en dus 
zonder rijbewijs op zak; heel bijzonder in die tijd.”

Vrijwel afgeschreven banden
met weinig middelen, want nog studerend, gingen de broers beur-
telings in een opel Ascona rijden bij de Youngtimers. “Benzine 
kochten we van wat we thuis op de boerderij bij elkaar verdienden 
en andere teams gaven ons vrijwel afgeschreven banden, waar wij 
het laatste stukje rubber vanaf konden rijden,” lacht mark Bus. 
“later stapten we in de newtimers, de Belcar en de supercar 
Challenge, met aardig succes. zodanig zelfs, dat jan storm en nog 
enkele anderen op ons afstapten met de vraag: ‘Hoe doen jullie 
dat?’ Tsja, we keken vooral goed om ons heen hoe het wel en niet 
moest. in de avonduren en weekenden begonnen we ook andere 
racewagens te servicen en binnen een jaar liep dat zo uit de hand, 

dat ik als eerste van ons tweeën fulltime in het eigen bedrijf aan 
de slag ging.” Beide broers reden samen met klanten onder meer 
de 24H zolder, met als beste resultaat een derde plaats algemeen 
tussen teams met veel hogere budgetten en aanzienlijk dikkere 
auto’s, hoewel de door mdm motorsport zelf gebouwde Bmw’s 
e46 in gTR-stijl er ook niet om logen. dennis Bus: “die maakten 
we op basis van foto’s van de fabrieksauto’s die in de verenigde 
staten reden.”

Snapten er niets van
ze konden ook wel wat, deze in de motorvoertuigentechniek op-
geleide broers, met een achtergrond bij onder meer Carly motors 
en het autoschadebedrijf van van kalmthout. “eind 2001 bena-
derde Aat Tiekstra, destijds hoofd TC bij de dnRT, ons met de 
mededeling dat hij met Huub vermeulen wilde langskomen,” ver-
telt mark Bus. “ze legden een nieuw plan neer voor een cup met 
de Bmw 325ti Compact en vroegen ons of wij een offerte wilden 
maken voor het bouwen van dertig van die auto’s. enkele dagen 
later, voor we ook maar iets op papier hadden staan, stopte er een 
trailer vol Bmw’s hier op het erf. we snapten er niets van en bel-
den Aat, die navraag bij Huub deed. ‘Begin gewoon. jullie geven 
ons een goed gevoel en er is haast bij,’ kregen we te horen. met 
zulke aantallen zou dat nooit zo snel lukken, daarom besteedden 
we het werk deels uit aan Theun miedema van intercar. Aan dit 
project hielden we direct zes vaste klanten over, die bij ons kwa-
men rijden. ‘Richt je pijlen niet alleen op de Belcar, maar zoek een 
bredere basis,’ zei Huub vermeulen ons eerder al. Tot op de dag 
van vandaag nemen we die wijze raad ter harte. overigens heb-
ben we met de dnRT nooit enig contract getekend en toch gave 
projecten gedaan, zoals de v8-auto’s naar nAsCAR-voorbeeld.”

Eigen M4 GT4
vier keer schreef mdm motorsport de Bmw 325ti Compact Cup 
op zijn naam en ook op andere niveau’s wist het team herhaal-
delijk de titel te grijpen, zoals bij dnRT endurance (driemaal) en 
de e30 Cup (tweemaal). Het bereiken van een derde plaats in de 
24H Barcelona met een 320d wTCC tussen veel dikkere bolides 
bleef bepaald niet onopgemerkt. “dick van ekris belde ons of wij 
voor 2014 de techniek wilden verzorgen van de m3 gT4,” zegt 
dennis Bus. “Hij liep al een tijdje rond met de gedachte om een 
eigen auto te bouwen en zag in ons kennelijk veel potentie. nadat 
Ricardo van der ende en Bernhard van oranje er het europees 
gT4-kampioenschap mee wonnen, mochten we samen met ekris 
een splinternieuwe m4 gT4 bouwen, waarin we al onze kennis 
en ervaring stopten. eind 2015 maakte die zijn eerste testrondjes 
op misano en na het ontwikkelingsjaar 2016 behaalden Ricardo 
van der ende en max koebolt er de titel mee in zowel de gT4 
european series als de northern Cup. daarna besloot ekris op dit 
niveau een pauze van een jaar in te lassen en ondertussen kwam 
Bmw met een eigen m4 gT4 op de proppen. wij twijfelden wat 
we gingen doen, maar besloten twee officiële motorsport-auto’s 
aan te schaffen, mede vanwege onze goede contacten met deze 
divisie van Bmw. Als kleine jochies hadden we nooit durven dro-
men dat we ooit intensief zouden samenwerken met een partij van 
dit kaliber. die duiters nemen ons blijkbaar wel serieus.” Tsja, wie 
niet? in twintig jaar tijd is mdm motorsport erin geslaagd om een 
naam van formaat op te bouwen, zonder de breedtesport uit het 
oog te verliezen.  ■

Meer informatie: www.mdmmotorsport.nl
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Kampioen in het WEK met Tom Coronel, Bas van de Ven en  
Jan Joris Verheul

Henrik Hoeffner, STWC-kampioen in 2018

BMW Z4 GT3 van Jan Storm in de Supercar Challenge

SLK Cup bij de DNRTDennis Bus tijdens het GT4, met als rijder links Simon Knap

BMW M4 in de GT4 European Series Mark Bus, meestal te zien met communicatieapparatuur


