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18 april 1e tourrit 2021 samen met 
MGTTO Cancelled!

16 mei Tourrit

20 juni Tourrit MGATO &  
vriendengroep MG-Noord

27 juni British Autojumble,
 Waalwijk.

4 juli British Race Weekend, 
Zandvoort.

11 of 25 juli Tourrit door  
Hans van Wanrooij & Emiel

28-29 
augustus

MGATO weekend in Sauerland, 
Duitsland. Cancelled!

11-12
september

British Cars and Lifestyle, 
Rosmalen

19 september MGATO BBQ-rit

17 oktober Algemene Ledenvergadering, 
Austerlitz

28 november British Carparts Day, 
Houten

Heeft u ook van die momenten waarin je onheilsberichten gelaten over je heen laat gaan? Nu, 
ik in ieder geval wel. Waar ik in het begin van alle coronatoestanden me nog soms hevig over 
kon opwinden, en later ook nog wanneer ik bijvoorbeeld las dat Astra Zeneca haar leverings-
verplichtingen aan de EU niet kon nakomen, berust ik er nu gelaten in wanneer er wederom 
berichten doorsijpelen over opnieuw een toename van het aantal coronabesmettingen, van 
opnieuw een lockdown in Franse departementen, van opnieuw berichten over een lockdown 
in Italiaanse regio’s en, om dichter bij huis te blijven, berichten over een tijdelijke stopzettingen 
van vaccinatie met het Astra Zeneca-vaccin. Op het moment van dit schrijven zijn er wel weer 
plannen om met vaccinaties met het Astra Zeneca-vaccin te beginnen. Maar tegelijkertijd hoor 
ik een Duitse minister op het journaal zeggen dat er een toename is van het aantal besmettingen 
bij personen van 18 tot 50 jaar. En dat er een drastische afname is van het nog beschikbare aantal 
ic-bedden in Duitsland. En ‘onze’ minister Ferd Grapperhaus gaf net in het nieuws aan dat er in 
twee dagen ongeveer 7400 nieuwe coronagevallen zijn geregistreerd. Dat is het hoogste aantal 
sinds 8 januari!

Dit alles overziende geloof ik dat uw bestuur er goed aan gedaan heeft het Sauerlandweekend, 
dat eind augustus van dit jaar gedurende 3 tot (of naar keuze) 4 dagen zou duren, af te blazen. 
Maar een MGATO-weekend in augustus 2022 behoort zeker tot de mogelijkheden. 
Als evenementencoördinator a.i. geeft deze tijd ook onzekerheid. Moet je ritten plannen die 
mogelijk, of naar alle waarschijnlijkheid, toch geen doorgang kunnen vinden? Moet ik leden 
contacten met de vraag of zij een rit in bijvoorbeeld mei of augustus, ter vervanging van het 
geannuleerde weekend, willen uitzetten? En dan later aangeven dat zij bedankt worden voor 
alle moeite, maar dat de rit toch geen doorgang kan vinden? Ik vind dit wel heel lastig moet ik 
bekennen, want regeren is tegelijkertijd ook vooruitzien.

Gisteren werd ik nog gebeld door Kai van Ginkel, die me op de hoogte stelde van de laatste 
ontwikkelingen met betrekking tot de komende MG Informatie– en Onderdelenbeurs in Hou-
ten. Deze is gepland op 9 januari 2022. Samen met zijn Maria doet hij er alles aan om Engelse 
onderdelenleveranciers te interesseren om naar Houten te komen. Heeft u Maria overigens wel 
eens horen zingen? Het lijkt me een geluk voor de andere kandidates dat Frits Sissing c.s. in het 
t.v. programma ‘Op zoek naar Maria’ haar nog niet heeft ontdekt !
Momenteel is het zo dat onderdelen in Engeland zonder betaling van de Engelse VAT gekocht 
kunnen worden. Voor onderdelen onder de € 150 komen daar verzendkosten + BTW en enige 
administratieve kosten bij en voor onderdelen vanaf € 150 ook nog de invoerheffing. Maar u 
kunt natuurlijk ook eerst met uw Nederlandse onderdelenleverancier contact opnemen. Mis-
schien heeft hij het door u gezochte onderdeel wel op de plank liggen. Wel zo gemakkelijk toch?

Samen met bezoekers en onderdelenleveranciers zullen we op 9-1-2022 in Houten hopelijk 
toch weer die unieke sfeer krijgen die we zo gewend zijn. Een sfeer gecreëerd door liefhebbers 
en bewonderaars van die fantastisch mooi gelijnde klassieke sportauto’s van het merk MG met 
de zo kenmerkende Octagon op de grille.
 

Han Volkers 
Voorzitter MGATO

Voorpagina:
       Restauratieobject, eigenaar onbekend
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Zie voor actuele informatie de MGATO 
nieuwsbrieven en www.mgato.nl

Voor het mede organiseren van activiteiten 
en ondersteuning van het bestuur zijn vrij-
willigers altijd welkom. Meld u aan op 
06 - 53486586.

Evenementen
kalender 2021
Ritten, evenementen en beurzen 
waar MGATO aan deelneemt of 
die wij aanbevelen.

In verband met de huidige
 coronacrisis zijn alle onderstaan-

de data nog onder voorbehoud. 
Houd uw MGATO 

Nieuwsbrief in de gaten!



 Inleiding
Wedstrijdschaatsers en wielrenners zoeken om te trainen vaak een hoog-
testage om betere resultaten te boeken. Dat biedt goede mogelijkheden 
omdat de atmosferische condities veelal gunstiger zijn dan op zeeniveau. 
Of dat ook voor oldtimers opgaat is nog maar zeer de vraag! Het antwoord 
daarop volgt verderop in dit verhaal.

Vakantiedoel
Al jaren trokken onze vaste vakantievrienden, Niek en Ineke van Egmond 
(ook MGATO-leden), met Bregje en mij naar ons geliefde mooie Oosten-
rijk. In dat bergachtige land waren dagenlange bergwandelingen een heer-
lijke activiteit voor ons. En in de winter gingen we daar weer fijn skiën. En 
wat te denken van een lange fietstocht langs de rivier de Donau, een echte 
aanrader! Met de fietsen achterop het rek van de auto naar de Duits/Oos-
tenrijkse grens bij Passau. Dan fietsen eraf, alle bagage in fietstassen en over 
prima fietspaden langs de rivier richting Wenen.
Onderweg overnachten bij leuke Zimmer-mit-Früstück-adressen. Ook 
ging later de terugweg op dezelfde manier, maar dan aan de andere kant 
van diezelfde Donau. Als ware Oostenrijkvorsers beschikten wij door de 
jaren heen over een uitgebreide lijst met slaapadressen (veelal boerderijen), 
waar we met veel plezier verbleven. In 1996 waren wij in de omgeving van 
Saalbach en lazen op een informatiebord langs de weg dat er in de zomer 
van 1997 een grote oldtimermanifestatie was voorzien.

MG Autovakantie
Al meerdere keren hadden wij het erover gehad om met 
onze MG’s op de Oostenrijkse bergwegen te gaan rij-
den. Dit was wellicht dé gelegenheid om gelijk aan een 
georganiseerde oldtimerrit deel te nemen. We vroegen 
inschrijfformulieren aan, maar schrokken van de pittige 
kosten per equipe.
Eten en hotel waren wel inbegrepen, maar Fl. 500,-- per 
equipe leek ons zuinige Hollanders wel wat heftig. Maar 
ja, eerst nog met onze MG’s naar Oostenrijk zien te ko-
men.Niek had zijn mooie racing green MGA inmiddels 
verkocht. Hij had nu de beschikking over zijn onlangs 
zelf gerestaureerde MGTF 1500 uit 1955. Een pracht-
exemplaar waarvan hij de mat-groene kleur had ver-
anerd in crème met bruine spatborden. Een juweeltje 
om te zien!

Om de hele rit over de Autobahn in Duitsland te doen, zo’n dikke 1000 km, 
in een open auto is geen luxe tussen al die vrachtwagens. De Alpenexpres 
voor autovervoer per spoor vanuit Den Bosch gaat alleen in de winter. Er is 
een andere mogelijkheid per spoor en dat is de Deutsche Bahn, die vanuit 
Köln vertrekt naar bijv. Innsbruck in Oostenrijk. Voor deze oplossing werd 
gekozen. Nadat beide MG’s op de wagon waren gereden konden wij onze 
coupé opzoeken om de rit met dezelfde trein te maken.
De wielen van de MG’s werden zorgvuldig vastgesjord zodat alles veilig 
stond.
  

‘s Morgensvroeg arriveerden wij in Innsbruck. Uitladen en vervolgens de 
tocht voortzetten richting Saalbach. Het was de startdag van de Oldtimer 
Sternfahrt en we werden onderweg al snel opgevangen door de ritorgani-
satie, die ons naar het verzamelpunt loodste. Het was een drukte van be-
lang met de mooiste oldtimers van voornamelijk Oostenrijkse en Duitse 
deelnemers. Met onze mooie MG’s trokken wij veel aandacht. Er was een 
prachtige rit uitgezet en zonder enig probleem reden wij die eerste dag, 
hoewel we officieel geen deelnemers waren, gewoon mee.
Einde middag begaven wij ons naar een van onze eigen adressen in het 
Brixenthal.
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Met twee MG’s op de Großglockner 



Großglockner 
De volgende dag wilden wij, los van de Oldtimer Sternfahrt een eigen rit 
maken naar een hooggelegen bestemming. De keus viel op de hoogste 
berg in het Hohe Tauerngebergte! Jawel, de 3298 meter hoge Großglock-
ner. Het hoogste punt is te bereiken via de Großglockner 
Hochapenstraße, die zich naar boven kronkelt en uitkomt bij een restau-
rant met grote parkeerplaats. Het eerste stuk van deze pit-
tige klim verliep zonder problemen, al zag ik de tempera-
tuurmeter van mijn MGA van 160° rap stijgen naar 190° F 
en hoger. Een noodingreep, de kachel aanzetten helpt wel, 
maar dat is maar tijdelijk! Het probleem wordt veroor-
zaakt door de eindeloze stroom auto’s, die met slechts 10 
á 20 km/uur omhoog kruipt. De rijwind stelt niets meer 
voor en vele auto’s komen in de problemen met een over-
verhitte motor. 

En koken hoort en bij!
De berm van de weg stond vol met auto’s waarvan de mo-
tor eerst moest afkoelen. Bij mijn MGA was inmiddels 
de temperatuur van 212° F gepasseerd en ook ik langs de 
kant van de weg, met de motorkap wijd open.
  

Opmerkelijk was overigens dat de MGTF van Niek eigenlijk zonder hit-
teproblemen de rit reed. Vreemd was dat ook veel auto’s van recente bouw-
jaren eveneens te lijden hadden van een oververhitte motor. Na meerdere 
afkoelperiodes voor de MGA-motor bereikten we de sneeuwgrens op de 
berg. 

Even later waren we bij het restaurant op de top van de berg en haastten 
wij ons naar binnen voor een verfrissende dronk. Het was daar binnen een 
drukte van belang, want een bruidspaar met aanhang had ook deze plek 
verkozen om op adem te komen. Na enige tijd was de bruidsstoet naar de 
parkeerplaats vertrokken en Niek kwam kijkend door het raam tot de uit-

roep: “Kijk nou”. Wij haastten ons naar het raam en zagen 
dat de bruiloftgangers op de parkeerplaats rond onze 
MG’s stonden. Ze probeerden zelfs het deurtje van mijn 
A open te maken, maar uiteraard zonder succes.
We besloten dat het beter was om naar onze wagens te 
gaan om brokken te voorkomen.
Daar aangekomen, zag ik dat de bruid in haar roomwitte 
bruidsjurk aanstalten maakte om met haar imposante 
achterwerk op één van de bolle achterspatborden van 
mijn rode A plaats te nemen. De bruidegom maakte foto’s 
en gesteld kan worden dat de A deze pittige drukproef 
glansrijk doorstond. Helaas kan ik jullie geen foto’s van 
deze actie tonen, want de bruidegom heeft mij de beloof-
de foto’s nimmer toegezonden.
Zoals te verwachten was heeft de afdaling met de MG’s 
geen problemen opgeleverd. Op de motor afremmend 
verliep dat als een zonnetje. 

Boemelend huiswaarts 
Na nog enkele dagen rustig rondgetoerd te hebben, gingen 

wij richting Innsbruck om weer met de Deutsche Bahn richting Köln te 
sporen, terwijl het laatste deel van de thuisreis richting Santpoort zonder 
bijzonderheden verliep. Al met al een enerverende oldtimervakantie , die 
we graag nog eens over willen doen.

Piet den Herder
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In het februarinummer van The Octagon was ik met mijn miniatuur MGA 
gekomen tot een rollend chassis. Hieronder ga ik verder met de opbouw daarvan.

Binnenspatborden
Na de voltooiing van het chassis ben ik begonnen met de opbouw van 
de carrosserie. Ik heb steeds zoveel als mogelijk van bestaande materia-
len gebruik gemaakt, omdat alles met de hand gevormd moest worden. 
Dit in plaats van persen in een mal. Als basis voor de binnenspatborden 
aan de voorzijde is een ijsschep gebruikt. Ik heb de bolvormige lepel 
gesplitst en de rondingen verder bewerkt tot de juiste maatvoering. De 
binnenspatborden aan de achterzijde zijn gevormd door het uitklop-
pen van een staalplaat. Daarna zijn de binnenspatborden aan het chassis 
bevestigd en vervolgens verbonden met de zijpanelen van de motor en 
kofferruimte. Zo ontstond een goede basis om zowel de bovenzijden als 
de zijkanten van het model te kunnen bevestigen.

                                De juiste maatvoering werd gehanteerd

     De vorm van de ijsschep is nog herkenbaar in het binnenspatbord

Schutbord (bulkhead) en voorzijde 
Vervolgens heb ik het schutbord gebouwd en gemodelleerd met schar-
nierpunten. De juiste ronding van de bovenzijde van de voorkant van 
de carrosserie moest gevormd worden, met uitsparingen voor de grille 
en de motorkap.

Voorkant van de carrosserie, met uitsparingen voor grille en motorkap

Een aantal leden van de MGATO is, net als ikzelf, ook lid van de MG Car Club (MGCC). In het clubblad van de Car Club, MG-Nieuws, 
stonden vorig jaar in een vijftal opeenvolgende nummers artikelen die betrekking hadden op een MGA, een serie die ik de lezers van de MGATO 

niet wil onthouden. Daarom heb ik contact opgenomen met mijn collega redacteur van MG-Nieuws, Chiel Bovenkerk, met de vraag of ik deze ar-
tikelen ook in The Octagon mocht publiceren. En zowel van de redacteur van MG-Nieuws als van de schrijver van deze artikelen, Rob Meijboom, 

kreeg ik daarvoor toestemming. Ik hoop dat jullie net zo van deze serie zullen genieten als jullie redacteur.

MGA in het klein Deel 2 



Scheidingswand en achterzijde 
De volgende stap was de bovenzijde van de achterkant. Hiervoor heb 
ik eerst de voorste scheidingswand van de kofferbak gemaakt, met de 
uitsparing voor het reservewiel. Aan de bovenzijde werd een bovenplaat 
aangebracht, met uitsparing voor het kofferdeksel. 

    

     
                                              De achterkant van de MGA 

Achterspatborden  
De achterspatborden waren een pittige klus, gezien de scherpe rondin-
gen. Hiervoor dienden als basis een rond rvs-schaaltje. Om de juiste 
vorm te modelleren waren veel inkepingen noodzakelijk. Die moesten 
later weer dicht-gesoldeerd worden, een tijdrovend klus. De meeste te 
vormen onderdelen heb ik eerst van dun karton gemaakt, zodat er een 
model ontstond om als ‘uitslag’ te gebruiken, om het metaal te bewer-
ken.
  

                             De achterspatborden waren een pittige klus

Voorspatborden
De voorspatborden zijn gemaakt van een handvat van een lepel, dat 
enigszins de gewenste kromming had. Uiteraard zijn ook hier de nodige 
inkepingen gemaakt om de juiste vorm te krijgen. Daarna is alles dicht-
gesoldeerd. Voor de koplampen zijn er vervolgens openingen gemaakt. 
Tussen de voor- en achterspatborden is ruimte overgelaten om later de 
deuren te monteren.
  

      

                            Voorspatbord van een handvat van een lepel

 

             Openingen voor de koplampen en ruimte voor de deuren 

Wordt vervolgd.

Tekst en foto’s: Rob Meijboom

The Octagon
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                      AKTIE!!!  
MGF, AUSTIN METRO op hoogte brengen € 45,-

S&S Tuning  Industriestraat 79,  7482 EW Haaksbergen
T(053) 5722517 . F(053) 5729311 . info@senstuning.nl  . www.senstuning.nl 

Onderhoud, reparatie, APK, onderdelen en restauratie

MG (new & old), Mini (new & old), Triumph,  Austin Healey, Rover, 
Jaguar,  Wolseley, Morris en Morgan.

 
Autobedrijf Damen & Kroes B.V. 

 
De grootste voorraad onderdelen  

voor MG van Nederland 
 

Onderhoud   APK   Reparatie 
 

 
 

Schouwrooij 14, 5281 RE  Boxtel 
Tel. 0411-688088, fax. 0411-688181 

info@damenenkroes.nl 
www.damenenkroes.nl 

 
 

 
 

Onbezorgd autorijden… dat willen we toch allemaal? De KNAC zorgt ervoor. Door op te komen voor de 
belangen van automobilisten. Maar ook door de beste pechhulp en uitstekende autoverzekeringen te 
bieden voor uw moderne auto, youngtimer én klassieker. Zo zit u bij de KNAC altijd goed, wat u ook rijdt. 
En kunt u blijven genieten van alles dat autorijden zo bijzonder maakt. Iets voor u? Word dan KNAC-lid 
vanaf slechts € 47,- per jaar en ontvang bovendien 8x per jaar het prachtige magazine ‘De Auto’.

Ga naar www.knac.nl en lees welk lidmaatschap het best bij u past.

DE CLUB VAN EN VOOR
AUTOLIEFHEBBERS

VERZEKEREN 
& PECHHULP BELANGENBEHARTIGING EVENEMENTEN

070 383 16 12www.knac.nl ledenservice@knac.nl

Wat u ook rijdt, bij de KNAC 
zit u altijd goed



Mijn MG AM project 
Ik de laatste Octagon van 2020, No.6/2020, heb ik uitgelegd waarom ik 
zelf auto’s bouw. Ik heb daar de eerste aanzet gegeven van de beschrijving 
van het project waar ik momenteel mee bezig ben, het MG AM project. 
Hier het vervolg van deze beschrijving.

Mijn MG AM project 
In de eerste Octagon van 2021, No.1/2021, heb ik herhaald waarom 
ik zelf auto’s bouw. Ik heb daar een tweede deel van de beschrijving ge-
geven van het project waar ik momenteel mee bezig ben, het MG AM 
project. Hier het vervolg van deze beschrijving.

De originele opgeknapte kachel
Nu alle losse plaat-
stukken op het 
schutbord gemon-
teerd zijn, is ook de 
mooi opgeknapte 
MGA-kachel ge-
plaatst. Er is ook 
een ruitenwisser 
voor deze carros-
serie op maat ge-

maakt. De ruitenwisserassen moeten op de juiste plaats onder de voor-
ruit gemonteerd worden voor een zo’n groot mogelijk veegvlak. (Ik had 
nog een ruitenwissermotor van een Jaguar XJ6 liggen).

Het project heeft geen vaste volgorde van bouwen dus als ik even ge-
noeg heb van waar ik mee bezig ben, kan ik gewoon aan een ander deel 
beginnen: gewoon effe wat anders! 

De kabelboom
Het raamwerk van het dashboard is klaar, dus begin ik nu maar eens met 
het maken van de kabelboom. Deze moet zeker wat meer zekeringen 
hebben dan de MGA en tevens krijgen de wat grotere verbruikers relais 
met het oog op een geringer spanningsverlies door de schakelaars. Ook 
wordt een groot aantal multistekkers gebruikt voor het eenvoudiger de-
monteren van de diverse verbindingen aan de schakelaars, verbruikers 
en meters.
 

Na een paar weken puzzelen en het maken van een uitgebreid schema, is 
de kabelboom klaar en goed werkend in de auto gemonteerd. Er zitten 
inmiddels ongeveer 130 meter kabel en zeker honderd stekkertjes van 
diverse soorten in de bekabeling verwerkt. De tien relais zijn op voetjes 
gemonteerd en kunnen zo makkelijk uitgewisseld worden. 

Ook de 17 glazen zekeringen zitten overzichtelijk op een rij gemonteerd 
en voor de veiligheid is er in de dikke toevoerkabel nog een extra hoofd-
zekering geplaatst. Dit alles zit onder het dashboard gemonteerd en niet 
zoals normaal in de motorruimte bij de kachel. 
 

Het nieuwe dashboard
Het dashboard met de klokken is ook verder afgewerkt. Voor het bedie-
nen van de kachel zijn nieuwe knoppen met een nieuw eigen mechaniek 
gemaakt. Deze zijn geplaatst aan beide zijden van het ‘klokkenpaneel’ 
van het dashboard. 
Dit paneel krijgt straks nog wel een wortelnoten fineerlaag. 

De aluminiumplaat voor op het dashboard is klaar en voorzien van de 
ruitverwarmingstrechters.
Aan de linkerzijde van het dashbaord is de lichtschakelaar en het zelfont-
worpen chokemechaniek met aluminium knop gemonteerd en aan de 
rechterzijde is een oud klokje ingebouwd. De aluminium delen van het 
dashboard worden in een later stadium nog bekleed.
 Nu het dashboard en de bekabeling zover klaar en ingebouwd zijn, ga 

ik verder met het maken van de rest van het aluminium plaatwerk dat 
onder de carrosserie zit, b.v. de binnenschermen voor en achter bij de 
wielkasten en de binnenkant van de beide deuren met de diverse spon-
ningen.

Ik bouw gewoon gestaag verder en houd jullie van mijn vorderingen op 
de hoogte.

Frans Feijts
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The Octagon

Deel 1 Historische ontwikkeling
Inleiding
In deze serie artikelen wil ik jullie graag meenemen in de historische ont-
wikkeling van de ontstekingssystemen voor verbrandingsmotoren. Hier-
voor zal ik eerst wat verder teruggaan in de tijd om te zien hoe de ont-
wikkeling van de verbrandingsmotor verloopt en vrij snel de taken van de 
stoommachine overneemt.

Tijd voor de industriële revolutie
In de Gouden Eeuw (1601-1700) werd de wereldhandel gedomineerd 
door de VOC (1602-1800) met als gevolg: een sterke economische 
groei en verbetering van de leefomstandigheden en de wetenschappelijke 
en technologische ontwikkelingen.
Voor het begin van de industriële revolutie, vanaf ca. 1750, werd voor het 
aandrijven van werktuigen en vervoermiddelen gebruikt gemaakt van 
windkracht, waterkracht en spierkracht van mens en dier.

Industriële revolutie
De uitvinding van de stoommachine was het begin van de industriële re-
volutie, omdat men toen niet langer afhankelijk was van wind-, water- en 
spierkracht.

Stoommachine Thomas Newcomen
De stoommachine van Newcomen, ook wel een atmosferische machine 
genoemd, is de eerste praktisch werkende stoommachine, ontworpen 
door Thomas Newcomen in 1712.                                                        

Het wordt een atmo-
sferische machine 
genoemd omdat de 
atmosferische druk 
het werk doet. De ma-
chine is volledig hand-
bediend en doorloopt 
de volgende fasen:
1.  De zuiger staat in 
onderste positie en de 
stoomkraan wordt ge-
opend;

                                              Afbeelding 1
2.  De zuiger gaat omhoog en in de bovenste positie wordt de stoomkraan  
     gesloten en de ernaast gelegen waterkraan geopend;
3.  Hierdoor stroomt een beetje water in de cilinder waardoor de stoom in 
     de cilinder condenseert en er een onderdruk ontstaat;
4. Door de onderdruk onder de zuiger en atmosferische druk boven de  
    zuiger plus het gewicht van de onevenwichtige hefboom, gaat de zuiger  
    weer omlaag.

Dit was zoveel werk dat de machine van Newcomen bediend moest wor-
den door twee man: een volwassen stoker en een jonge kranenbedienaar. 
Deze stoommachine werd van de 18e tot ver in de 19e eeuw gebruikt in 
de mijnbouw om water uit de mijnen te pompen in Groot-Brittannië en 
andere landen van Europa.

Stoommachine James Watt
De Schot James Watt ontwikkelde de Newcomen stoommachine ver-
der, waarbij hij in de jaren 1782-1784 een machine met dubbelwerkende 
zuiger construeerde. Hierbij werd de stoomdruk afwisselend aan één van 
de beide zijden van de zuiger gegeven. Tevens was de op- en neergaande 
beweging van de zuiger, door middel van een krukas, omgezet in een ro-
terende beweging en samen met een vliegwiel zorgde dit voor een vloei-
ende beweging waarmee je allerlei machines kon aandrijven. Ook was 
Watt de uitvinder van de centrifugaal regulateur die, afhankelijk van het 
toerental, de stoomkraan meer of minder opendraaide om zodoende het 
toerental constant te houden. 

                                                               Afbeelding 2

De stoomschuif, die afwisselend stoom aan één van de beide zijden van 
de zuiger toelaat en aan de tegenovergestelde zijde stoom afblaast, wordt 
bediend door een stang die verbonden is met de krukas. Het toerental van 
de machine wordt geregeld door de centrifugaal regulateur. Deze regula-
teur is met de krukas verbonden en afhankelijk van het toerental zullen 
centrifugaal gewichtjes meer of minder naar buiten bewegen. Via een 
stang is de regulateur verbonden met de stoomregelklep. Bij toenemend 
toerental zullen de gewichtjes zich meer naar buiten verplaatsen en zal de 
stoomregelklep zich wat verder sluiten totdat het gewenste toerental is 
bereikt. Bij afnemend toerental gaan de gewichtjes meer naar binnen en 
zal de stoomregelklep wat verder geopend worden waardoor het toerental 
weer wat toeneemt. 

James Watt drukte het vermogen van zijn stoommachines uit in paarden-
kracht; deze term werd tot circa 1980 gebruikt en daarna vervangen door 
kilowatt (kW). Om deze grote uitvinder te eren werd de eenheid van elek-
triciteit (Watt) naar hem vernoemd, maar elektriciteit heeft Watt zelf nooit 
gekend. Stoom zou tot het einde van de negentiende eeuw de belangrijk-
ste bron voor aandrijving blijven. Met deze zeer bruikbare stoommachine 
kwam er een industriële revolutie op gang die zijn weerga niet kende. 
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Ontwikkeling verbrandingsmotor
Parallel aan de ontwikkeling van de stoommachine ontwikkelde zich ook 
langzaam de verbrandingsmotor. Een eerste verbrandingsmotor op water-
stof werd uitgevonden door Isaac de Rivaz in 1806, dit naar een idee van 
Christiaan Huygens uit 1673 (uitvoering met buskruit).

Eerste verbrandingsmotor van Isaac de Rivaz
Rivaz monteerde de verbrandingsmotor (cilinder) op een voertuig (kar) 
zoals te zien is op afbeelding 3. 
Dit voertuig was eigenlijk de eerste door een verbrandingsmotor aange-
dreven auto. 

  
                                                                   Afbeelding 3

                                                                   Afbeelding 4

Deze verbrandingsmotor had geen timing mechanisme en de toevoer van 
het gas/lucht mengsel en het ontsteken hiervan was een volledig handma-
tige cyclus; voor de werking zie afbeelding 4.
Gecomprimeerde waterstof werd opgeslagen in een ballon en via een klep 
toegelaten in de cilinder. Lucht werd toegelaten via een aparte luchtinlaat. 
Door middel van een hefboom werd een tweede tegengestelde zuiger 
aangedreven voor het wegdrukken van de verbrandingsgassen, het aan-
zuigen van het verse mengsel en het sluiten van de inlaat- en uitlaatklep-

pen. Door middel van een voltacel met drukknop werd het mengsel ont-
stoken. De cilinder is 1,5 meter lang en de zuiger heeft een slaglengte van 
97 centimeter en bij iedere explosie schiet de zuiger omhoog, zakt weer 
door zijn eigen gewicht en neemt via een ratelmechanisme een aandrijf-
poelie mee. Deze poelie was verbonden met een trommel waaromheen 
een touw was gewikkeld en dit touw was weer verbonden met een tweede 
trommel, gemonteerd op de voorwielen van de kar. Bij iedere slag van de 
zuiger legde de kar een afstand van zes meter af. De proeven werden uit-
gevoerd op een hellende weg die de kar bewoog over een afstand van 26 
meter met vier personen aan boord en een last van 700 kilo. Het voertuig 
haalde een snelheid van 3 km/h.
       
Eerste bruikbare verbrandingsmotor van Etienne Lenoir (1859)
In deze periode was reeds op veel plaatsen, en zeker in de grotere steden, 
steenkoolgas en stads- of lichtgas voor de verlichting beschikbaar. Machi-
nes werkten in die tijd voornamelijk met stoom maar er werd gezocht 
naar kleine aandrijvingen die konden functioneren op steenkoolgas en 
stads- of lichtgas. 
De eerste bruikbare verbrandingsmotoren waren gebaseerd op de stoom-
machine met een, dubbelwerkende, liggende cilinder en gebruikte stads-
gas of waterstof als brandstof. Deze 2-takt gasmotoren zogen tijdens de 
ingaande slag het gasmengsel aan en halverwege de slag werd het gas-
mengsel ontstoken. Tijdens de uitgaande slag werden de uitlaatgassen uit-
gedreven. Bekende uitvinder hiervan was de Belg Etienne Lenoir (1859). 
Hij paste ook voor het eerst een elektrische ontsteking toe, een combi-
natie van een recent door Rumkorff (1851) uitgevonden vonkinductor 
en een bougie, Lenoirs eigen uitvinding. De eerste motor met inwendige 
verbranding, dubbelzijdige werking, tweetakt en zonder voorafgaande 
compressie was uitgevonden. Zie afbeelding 5.

                                                                 Afbeelding 5

Deze motor had gestuurde inlaat- en uitlaatkleppen (schuiven) zoals te zien 
is op afbeelding 6 op pagina 13.

De cyclus begint wanneer vanuit de getekende positie, de zuiger zich naar 
rechts beweegt. Bij geopende inlaatschuif en gesloten uitlaatschuif aan de 
stangzijde van de zuiger, wordt het brandstofmengsel aangezogen en hal-
verwege de slag wordt de inlaatschuif gesloten en het mengsel ontstoken. 

Vervolg op pagina 13
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Op het einde van de slag wordt de uitlaatschuif geopend en beweegt de zui-
ger zich naar links en drijft de verbrandingsgassen uit, totdat het einde van 
de slag bereikt is en de cyclus opnieuw start. Een zelfde cyclus vindt plaats 
aan de niet-stangzijde van de zuiger, maar dan tegenovergesteld.
Het resultaat: een dubbelwerkende 2-takt motor, zonder voorafgaande 
compressie, werkend op een lucht/gas mengsel en later op lucht/petrole-
um mengsel. Vergeet niet dat de carburateur, met een constante brandstof/
luchtverhouding nog niet was uitgevonden. Men moest eerst de petrole-
um zien te verdampen door een zo genaamde oppervlaktecarburateur of 
een sproeicarburateur.
                                                                                                                       

 
Deze motor had in het begin 
slechts een rendement van 5%, la-
ter verbeterd naar ca 15% (1885). 
De motor had een inhoud van 2,5 
liter en in de beginfase een vermo-
gen van 0,6pk bij 100 omw/min. 
Latere motoren (1861) hadden 
ongeveer 2 pk bij 100 omw/min 
en liepen op petroleum. Van dit 
type motor zijn er ongeveer 400 
gebouwd en het merendeel was in 
gebruik in boten op de Seine. 

                                Afbeelding 6
Gebruik onderstaande link voor een filmpje over een draaiende Lenoir-
motor. https://www.youtube.com/watch?v=EXf WftJa8Z8

De Flugkolben-motor
Een variant op de Lenoir-motor was de Flugkolben-motor, uitgevonden 
door Nikolaus Otto en Eugen Langen (1867). Deze motor was gebouwd 
op het ontwerp van Isaac de Rivaz.
  

Deze 2-takt motor had een verti-
cale cilinder waarin met ontplof-
fingsenergie de zuiger vrij omhoog 
wordt geslingerd. Bij het naar be-
neden komen drijft de zuiger een 
tandrad met vliegwiel aan dat de 
energie aan een as met vliegwiel 
levert. De zuiger gaat naar beneden 
door het vacuüm dat ontstaat door 
afkoeling van de verbrandingsgas-   

                               Afbeelding 7                         sen en het gewicht van de zuiger en 
zuigerstang. Deze motor had een gestuurde uitlaatschuif en was voorzien 
van een vlamontsteking. Deze motoren werden gebouwd door de eerste 
motorenfabriek in de wereld, de firma “N.A. Otto & Cie” (1864).
Later werd deze succesvolle motor verkocht onder de naam Gasmotoren 
Fabrik Deutz. Zie afbeeldingen 7.
  
De werking van deze 2-takt motor is te verklaren aan de hand van afbeel-
ding 8. Linksonder zien we de ongestuurde inlaat (snuffelklep) voor het 
lucht/brandstofmengsel van stadsgas of waterstof en rechtsonder zit een 
uitlaatschuif gecombineerd met de vlamontsteking. Deze uitlaatschuif 

wordt bediend door een mechanisme van 
tandwielen, excenters en nokken, gemon-
teerd op een hulpas die wordt aangedreven 
door de hoofdas met vliegwiel.
De cyclus begint met de zuiger in de onder-
ste positie en de uitlaatschuif geopend. Na 
een aantal omwentelingen van het vliegwiel 
wordt eerst de uitlaatschuif wat opgetrok-
ken waardoor de uitlaat sluit, waarna de zui-
ger een aantal centimeters (ca. 1/11e van de 
slag) wordt opgelicht. Hierdoor wordt 

                 Afbeelding 8                      het brandstofmengel aangezogen. 
Kort hierna gaat de gecombineerde uitlaatschuif met de vlamontsteker 
omhoog waarbij een vlam kortstondig in contact komt met het brand-
stofmengsel in het uitlaatkanaal en zodoende het mengsel in de cilinder 
ontsteekt. Hierdoor wordt de zuiger vrij omhoog geslingerd. Bij het naar 
beneden komen drijft de zuiger een tandrad met vliegwiel aan, dat de ener-
gie aan de hoofdas met vliegwiel levert. De zuiger gaat naar beneden door 
het vacuum, ontstaan door afkoeling van de verbrandingsgassen en het ge-
wicht van de zuiger en zuigerstang. Halverwege de neergaande slag zal er 
geen onderdruk meer zijn en wordt de uitlaat geopend (schuif geheel naar 
beneden), waardoor de zuiger door zijn eigen gewicht naar beneden zakt 
en de afgewerkte verbrandingsgassen uit de cilinder drukt. Dit is het einde 
van de 2-takt cyclus en een nieuwe cyclus kan beginnen. 
De snelheid van het vliegwiel is geregeld door de hoeveelheid brandstof, 
waardoor de zuiger meer of minder hoog komt, of door het smoren of ge-
sloten houden van de uitlaat. Hierdoor wordt gewacht voor de volgende 
arbeidsslag. Bij latere modellen was een centrifugaalregelaar gemonteerd 
die afhankelijk van het toerental de smoorklep in de uitlaat bediende of 
het excenter van de uitlaat. Latere modellen waren ook voorzien van een 
tweede schuif, gemonteerd in de uitlaatschuif, als een veiligheid voor de 
vlamtonsteking. 
Gemiddeld toerental is 90 omw./min met een maximum toerental van 
120 omw./min en een minimum toerental van 30 omw./min. Omdat de 
beweging van de zuiger niet direct gekoppeld is aan het toerental van de 
aandrijfas, bewoog de zuiger bij een lichte belasting ca. één keer per 25 om-
wentelingen terwijl bij een zware belasting één keer per 2 omwentelingen 
van de aandrijfas.
Vanwege de grote vraag naar deze motoren werd de Gasmotoren Fabrik 
Deutz AG (1872) opgericht, die in totaal ca. 5000 motoren produceerde. 
De vraag naar sterkere en betrouwbaardere motoren nam toe. Gebruik 
onderstaande link voor een filmpje over een draaiende Flugkolben motor.
https://www.youtube.com/watch?v=85HkJCqjbrA

Volgend deel 
In deel 2 van deze serie gaan we verder in op de ontwikkeling van de ver-
brandingsmotor, zoals de uitvindingen van de van de 2-takt en 4-takt mo-
tor, 2-takt en 4-takt dieselmotor en de gloeikopmotor.

In dit artikel is gebruik gemaakt van openbaar beschikbare informatie zoals 
te vinden op de vele websites.

Bert van Hemert, MGATO
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Zoals velen van jullie weten pruts ik graag en het liefst bouw ik nieuwe 
dingen van defecte apparatuur en echt schroot. Zo bouwde ik al eens een 
soort draaibank(je) van een handboormachine en kortgeleden een ware 
3D printer.

Door de corona en mijn 
verminderde weerstand, zijn 
wij al bijna een jaar aan ons 
huis gekluisterd. Wij mogen 
nergens heen en kunnen al 
die tijd geen bezoek in huis 
ontvangen. Onze uitjes blij-
ven beperkt tot wandelen en 
fietsen binnen een bepaalde 
afstand van ons huis, omdat 
ook een sanitaire stop onder-
weg niet tot de mogelijkhe-
den behoort. En natuurlijk 
Netflixen!

De tuin ziet er ondertussen 
picobello uit. Ik ben maar wat 
blij dat ik een aantal hobby’s 
heb om de rest van de tijd 
door te komen.
Zo ben ik ben vorig jaar maart 
begonnen met het maken van 
een ornicopter (vliegende vo-
gel), waarvoor ik alle onder-
delen zelf moest bedenken, 
uitprinten met de 3D printer 
en samenbouwen. Daarna 
bouwde ik een 4-cylinder so-
lonoid-motor (daarover een 

artikel in de volgend Octagon).  En toen? 
Ah, mijn MGA-model. Ik ergerde mij al een tijdje aan mijn 1 op 16 schaal-
model van de MGA. Een mooi schaalmodel, echter met een Twin cam-
motor en ik zou er graag een 1600 motor in hebben.

  
Helaas kun je zo’n motor niet 
even met de 3D printer ma-
ken. Dus foto’s en tekeningen 
erbij halen, meten aan het 
motorblok en al die gegevens 
in een computerprogramma 
zien te krijgen, om ze om te 
kunnen zetten in een te prin-
ten onderdeel.
Daarbij loop je tegen het feit 
aan dat heel veel onderdelen 
bij deze schaal te klein blijken 
om ze te kunnen printen. De 
bougies moesten bijvoor-

beeld 2 mm groot worden en de bouten en moeren minder dan 1 mm. 

Deze onderdelen moesten 
allemaal met de hand uit alu-
minium plaatmateriaal (afval) 
gezaagd, gevijld en vaak nog 
gepolijst worden. Dat kostte 
mij in totaal ruim 120 uur! 
Niet erg hoor, want ik had tijd 
genoeg. En het is hobby, toch?
Tot slot wilde ik de motor nog 
eens elektrisch laten draaien 
en waar vind je nou weer zo’n 
piepklein elektromotortje? 
In een oude telefoon! De tril-

functie van dat apparaat is een elektromotortje van slechts 12 bij 3,5 mm 
groot en past mooi in het cilindergedeelte. Nu draait de ventilator nog eens 
netjes rond ook.
Beste MGA-vrienden: Hou vol!

Siegfried de Blieck

Een bijzondere MGA motor  

ROB HAFKAMP
TAXATIES

BIJ ONS:  
BIJ U:      
(elke volgende auto 100 euro)

100 EURO incl. BTW 
140 EURO incl. BTW

PROJECTS BV

U KUNT HEM VINDEN OP
WWW.HAFKAMPPROJECTS.NL

EN 06-53110231

LID MGATO EN KNAC
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Dit verhaal begint met een mailtje van Jeroen Pluimgraaff, brandweerman/
duiker bij de brandweer in Delft, dat via via bij mij terecht kwam. Duikers 
bij de brandweer moeten minstens één maal per jaar een nachtduik maken 
naar een wrak. Hiervoor wordt in Delft meestal gebruik gemaakt van de 
Zuidkolk, een verbreding in de Delftse Schie waar grote boten een haakse 
bocht kunnen maken. Hier in de Zuidkolk ligt al zo’n 30 jaar een prachtige 
witte tjalk te schitteren. 
  

Het geheim van de Zuidkolk zit echter onder water. Jeroen Pluimgraaff 
vond schuin onder de talk, vlak naast de vaargeul, een wrak. Omdat Jeroens 
vader in het bezit is van een MG TD en Jeroen zelf ook interesse heeft in 
oldtimers, bekeek hij het wrak iets nauwkeuriger. Ondanks het troebele 
water en de nachtelijke omstandigheden dacht Jeroen aanvankelijk, ge-
holpen door een klein zaklampje, dat het om een modern type voertuig 
ging. Hij kwam tot die conclusie omdat hij vaag twee kleppendeksels kon 
onderscheiden. Na een wat grondiger onderzoek wijzigde hij het idee van 
de moderne auto en begon aan een MGA Twin Cam (TC) te denken. Hij 
tastte verder in het duister aan het chassis en dacht spaakwielen te voelen. 
Terug naar voren ontwaarde hij de stuurstang met daarop een deel van het 
stuur. Hij wist met zijn grote handschoenen de stuurstang van het wrak los 

te wrikken en nam die mee uit het water. 
De dop op het stuur was nog aanwezig 
en na enig poetswerk werd het bekende 
MG-logo zichtbaar. De stuurstang werd 
terug in het water gegooid. 

  
Na wat e-mailcontact over de combi-
natie Twin Cam en spaakwielen, werd 
besloten het wrak bij de volgende nacht-
duik door de Delftse brandweer nader te 
onderzoeken. 

Omdat ik als sportduiker beschik over een onderwatercamera, gaf ik die 
mee aan een van de brandweerduikers. Ook hier het probleem: klein zak-
lampje, troebel water en nachtelijke omstandigheden. De beelden waren 
troebel en onduidelijk maar op één van de foto’s zijn duidelijk de twee klep-
pendeksels van het Twin Cam-blok te zien.
  

Op mijn verzoek werd 
de stuurstang weer uit 
het water gehaald en 
bracht een van de dui-
kers nog twee delen van 
de MG boven water: het 
oliedruk/watertempera-

tuurklokje en een bevestigingsstrip voor een van de accu’s, nog voorzien 
van de rubberen bekleding en een zoetwatermossel!
  

Al bij al voldoende be-
wijzen om vast te kun-
nen stellen dat hier in 
Delft ca. 4 m onder het 
wateroppervlak van de 
Zuidkolk een MGA 
Twin Cam ‘geparkeerd’ 
staat!
Omdat de auto de 
doorvaart voor gro-
tere schepen bedreigt 
is reeds gesproken over 
het lichten van het wrak, 

een actie die door de brandweer moet worden uitgevoerd. Ik blijf in con-
tacht met de Delftse brandweer en hou jullie op de hoogte van de verdere 
ontwikkelingen rond deze geheimzinnige MGA Twin Cam.
Ik heb de eigenaar van de tjalk aangesproken en hij kon zich niets herin-
neren van een sportwagen die in het water was gereden in de lange tijd dat 
hij daar al lag.

Maar wie van onze leden kan helpen met het oplossen van de vragen: 
 - wie was de eigenaar van deze MGA Twin Cam?
 - hoe is deze auto midden in de Delftse Zuidkolk terecht gekomen? 
 - wanneer is de Zuidkolk de bijzondere parkeerplaats van deze auto 
   geworden?

Ongetwijfeld zal de politie in Delft ook geinteresseerd zijn in de antwoor-
den op deze vragen, nadat het wrak zal zijn gelicht.

Henk Damen

Opsporing verzocht…
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The Octagon Market Place

PRIJS: € 29.950,00   PRIJS: € 29.950,00   

T  0594 - 516604               

T  0594 - 516604               

PRIJS: € 29.950,00   

Omschrijving
Keurig in Oriënt Red gerestaureerde roadstar; fraaie chromen 
spaakwielen, bagagerek, grille en bumpers; interieur uitgevoerd in 
Tan; compleet met een tonneau cover, softtop en ook zijramen; 
uitgebreide fotorapportage van restauratie beschikbaar.Meer info 
bij Hofman Classics & Sportscars Leek, 
www.hofman.nl

PRIJS: TE KOOP

Merk:             MG 
Type :            MGA 1500  
Bouwjaar:  1959
Kleur:            Red 

€34.900,00           

           T  0594-516604          

TE KOOP

T  0594-516604                   

PRIJS:

Omschrijving
Afgelopen jaren in topconditie gerestaureerd (concours conditie). 
Rood leren interieur en rood tappijt. RetroTrip tripmaster 
gemonteerd. Voorzien van chromen spaakwielen en sportstuur 
met houten rand. Rijdt en stuurt perfect, dus klaar om met volle 
teugen van te genieten.
Meer info bij Imparts Ede, www.imparts.nl 

TE KOOP

T  026-4429937                 

PRIJS:

TE KOOP

TE KOOP

T 0594-516604             

T  06 23632677                 

PRIJS:

PRIJS:

Merk:               MG 
Type:                MGA 1500
Bouwjaar:    1959
Kleur:              Old English White 

Omschrijving
Auto komt uit VS. In NL slechts één eigenaar die de auto vol-
ledig heeft gerestaureerd. Interieur zwart met rood. Chromen 
spaakwielen. Een praktisch inzetbare klassieker en geschikt 
voor consequent gebruik!
Meer info bij Hofman Classics & Sportscars Leek,
 www.hofman.nl 

Omschrijving
In 1996 uit VS geïmporteerd. 
2e eigenaar in Nederland.
Goed onderhouden. Diverse onderdelen recent vervangen. 
1e Nederlandse eigenaar heeft auto deels gerestaureerd.
Bekleding (grijze) stoelen vernieuwd; veiligheidsgordels. 
Altijd binnen gestald. Taxatierapport aanwezig.
Info bij Joop van Beek, jmmvanbeek@hotmail.com,

Omschrijving
Roadster geïmporteerd uit Californië; optisch en technisch
aangepakt. Veel rekeningen aanwezig: compleet met goede
soft-top, zijruiten en tonneau.
Meer info bij Hofman Classics & Sportscars Leek, 
www.hofman.nl 

€ 27.900,00                           

€28.500,00           

Merk:             MG 
Type :            MGA  1500 
Bouwjaar:  1959
Kleur:           Geel   

Merk:             MG 
Type :            MGA  1500 
Bouwjaar:  1959
Kleur:           Geel   

Merk:             MG 
Type :            Magnette ZA, ZB        
                           of ZB-V 
 

€39.000,00           

Merk:             MG 
Type :            MGA  Coupé 1500  
Bouwjaar:  1959
Kleur:            Zwart 

Omschrijving
Wie heeft er een linksgestuurde MG Magnette ZA, ZB, ZB-V 
te koop, of weet er een te koop?
Wat achterstallig onderhoud is geen probleem, maar geen 
compleet restauratie-object.
Als u zo’n auto heeft of er één weet, neem dan contact op met 
Herman Rump, hermanrumpmg@gmail.com

TE KOOP GEVRAAGD

           T  06 25116067                

€34.900,00           



De specialist met ruim 10.000 onderdelen op  
voorraad. Direct leverbaar bij ons aan de balie  
of binnen 24 uur bij u op de mat.
www.imparts.nl

Bezoekadres: Bonnetstraat 33 in Ede.

Kom langs in onze showroom vol bijzondere klassiekers. U bent van harte welkom.

+31 (0)26 442 99 37 info@imparts.nl

impartsnl

Wij bieden u echt Full-Service: 
- onderdelen van topkwaliteit
- gespecialiseerde werkplaats 
- verkoop met volledige service

www.handashop.eu

Bezoek onze werkplaats en vraag vrijblijvend advies aan onze specialisten. 
U bent van harte welkom. Bovendien kunt u gebruik maken van onze gratis 
onderhoudscheck. Dan weet u direct waar u aan toe bent en voorkomt u  
verrassingen achteraf.

Behalve onderdelen, autohoezen en veel accessoires, leveren we ook een  
serie professionele producten die speciaal geschikt zijn voor de Rallysport. 
Deze producten kunnen we vanzelfsprekend ook voor u inbouwen. Samen  
bespreken we alle mogelijkheden, waarbij uw veiligheid voorop staat.

Bezoek onze 
webshop via
www.imparts.nl


