
Start in het Rally seizoen 2017 met de 

Toyota RAV Proto III

Offroad Rally Team “de Ruiter” Hoeksche Waard



De Toyota RAV Proto III
in okt 2016 overgenomen van het 

BITE Rally team.
In december 2016 gestart met de 

rebuilding van de rally auto.
In maart 2017 voor de eerst keer 

mee gereden met de Strandrace in 
Ijmuiden.
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Specificaties Toyota RAV Proto III



Historie van de auto

• 2005 gebouwd door AD Rally sport.

• 2006 1e Dakar met Koen Wouters.

• 2010 Gerebuild door Pierre Statz voor de Dakar met bestuurder Mike van Eijkeren. Dakar is 
afgelast

• 2011 2e Dakar met bestuurder Mike van Eijkeren. Geeindigd op de 35 plaats

• In 2011 hebben we in de Touareg Rally te Marokko voor het eerst met de RAV4 Desert Proto
deelgenomen. 

• In 2012 met Maarten als navigator de Libya Rally in Marokko gereden en afgelopen september 
samen met Bert meegedaan aan het NK Offroad Racing, maar helaas eindigden we daar op zijn 
kop!!

•

• 2014 Lybia rally resultaat onbekend



Wie hebben ermee gewerkt aan de rebuilding.
Piet de Ruiter, Henk van de Velden, Nick van de Velden, Pierre Statz, Martijn Lankhaar, 
Fred Lanser  en Jan de Ruiter





Body wordt van het chassis geligt 



Chassis bij binnen komst



Reparatie en ontroesten chassis



Chassis in de lak



Diverse onderdelen



Diverse onderdelen



Diverse onderdelen



Ondanks de koude dagen 
gaat het werk gewoon door



Body Reparatie Rallyauto



Body reparatie



Diverse 



Body weer op het chassis



Elektronica weer op orde brengen



Cockpit



Eerste proefrit 



Naar de bandenboer voor uitlijnen



Styling 



Feiten

• 750 manuren 
• 250 sleutel uren
• 30 ontroest uren
• 40 schilder uren
• 25 scheur uren
• 100 polyester wzh uren
• 20 las uren
• 6 uren draai en freeswerk
• 200 Voor bereiden diverse 

werkzaamheden
• 12 nieuwe stangkoppen
• 50 nieuwe bouten en moeren.
• 20 slangklemmen

• 10 ltr ontvetter
• 7,5 kg verf
• 2 M2 schuurpapier
• 10.000 M3 lucht
• 400 KWh
• 20x gebruikgemaakt van een 

bodedienst
• 7 kg polyester
• 2 M2 glasvezelmat
• 100 paar diverse soorten 

handschoenen.
• 40 st werk kleding gewassen



Eindresultaat


