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The Octagon

               

?? juli British Race Weekend, 
Zandvoort.

18 juli Oude Maasrit  door
H. van Wanrooij & E. Gommers

22 augustus Tourrit door MGATO & 
vriendengroep MG-Noord

 5  september MGATO BBQ-rit

11-12
september

British Cars and Lifestyle, 
Rosmalen

17 oktober Algemene Ledenvergadering, 
Austerlitz

28 november British Carparts Day, 
Houten

Om mij heen hoor ik dat velen inmiddels gevaccineerd zijn of daarvoor al een afspraak hebben 
gemaakt. Zelf heb ik de tweede Pfizer-vaccinatie eind mei ook al gehad. Eén en ander betekent 
dat het ‘normale’ leven zo langzamerhand op gang kan komen. Het bestuur van de MGATO 
maakt daarom al plannen om u weer ritten te kunnen presenteren.

Maar vooraleerst de MGATO-fotowedstrijd. Tot 21 juni kunnen leden nog hun voorjaarsfoto’s 
insturen om mee te dingen naar die bijzondere fles MG-wijn. Voor alle duidelijkheid nog even 
de voorwaarden op een rijtje: 1) de foto dient duidelijk de lente weer te geven en 2) uw MG 
of een deel daarvan (n.b. geen losse auto-onderdelen) dient ook goed zichtbaar te zijn en 3) 
mede prijsbepalend is de creativiteit waarmee uw foto gemaakt is. Een deskundig driemanschap 
onder voorzitterschap van onze vakfotograaf Ivo Hilgenberg zal de ingezonden foto’s beoor-
delen en de winnende kiezen. Deze verdient niet alleen de prestigieuze eer tot plaatsing in ons 
clubblad, maar zoals eerder gemeld ook een fles heerlijke MG-wijn. Een mooie verticale foto 
zou het zelfs kunnen brengen tot de voorpagina 'van 'The Octagon'! Inzendingen graag naar 
hanvolkers@gmail.com 

En dan nu de komende ritten. Om te beginnen hebben Hans van Wanrooij en Emiel Gommers 
voor 18 juli voor ons een fantastisch mooie rit uitgezet langs de Oude Maas. En ik weet niet hoe 
u dat beleeft, maar elke keer als ik langs een grote rivier rijd, denk ik onmiddellijk terug aan mijn 
middelbare schooltijd en het aardrijkskundeboek dat in de derde klas behandeld werd. Op de 
omslag stond een grote foto van een brede rivier en op de binnenzijde het begin van het gedicht 
‘Denkend aan Holland, zie ik breede rivieren, traag door oneindig, laagland gaan’. En nu krijgen 
we dus opnieuw de mogelijkheid om, bij het zien van de Oude Maas, even weg te zwijmelen bij 
dit schitterende gedicht van Hendrik Marsman. 

Op 22 augustus volgt vervolgens, samen met de ‘Vriendengroep MG Noord’, een bijzonder 
mooie rit door Friesland, die zal starten in Wijnjewoude. Zelf zit ik er aan te denken weer een 
B&B in het Gaasterland te boeken en daar dan al vanaf zaterdag tot dinsdag te verblijven. En 
dan zondagochtend in drie kwartier naar de startlocatie te rijden en begin van de avond weer 
terug naar de B&B. Het Jopie Huisman Museum in Workum staat nog steeds op mijn to-do-
lijstje. Twee jaar geleden is dat er niet van gekomen. En wederom het buitenterras van café ‘De 
Visserman’ (anno 1777) in Stavoren aandoen, met direct uitzicht op de haven en het ‘Vrouwtje 
van Stavoren’ en daar genieten van een latte machiato met een ambachtelijk stuk appeltaart. Of 
toeren over smalle wegen, door de pittoreske dorpjes en langs de boorden van het IJsselmeer… 
Friesland, here we come… 

En natuurlijk volgen we de traditie dat een heerlijke fles wijn zal worden aangeboden aan het 
MGATO-lid dat, gerekend vanaf het woonadres tot aan de startlocatie, de meeste kilometers 
heeft moeten afleggen. En dan wel gerekend via de snelste ANWB route. Omrijden via een 
enorme omweg biedt dan geen zicht op die fles wijn.

Maar één ding is in ieder geval zeker: in Friesland zullen straks vele Friezen, vakantiegangers en 
dagjestoeristen bewonderd kijken naar die fantastisch mooi gelijnde klassieke sportauto’s van 
het merk MG met de zo kenmerkende Octagon op de grille.

 
Han Volkers 
Voorzitter MGATO

Voorpagina:
       MGA Jaques de Leeuw

Over the bonnet
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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!



De eerste projectgedachten
Paul Mol en Peter Verboven zijn al jaren vrienden en beiden ook MG-rij-
ders. Paul als technisch MG-specialist en genieter en Peter alleen als genie-
ter... dus zonder veel technische kennis. Tijdens een borrelsessie is het plan 
opgepakt om samen een auto te gaan restaureren. In eerste instantie was 
het de wens om een MGB om te toveren in een echte V8. Het 3500 cc blok 
werd gekocht en er werd gezocht naar een mooie body. In deze zoektocht 
kwam Paul geen body tegen van een MGB, maar van een MGA bij een van 
de MGATO leden, een auto die nog in een ‘projectfase’ verkeerde. Er werd 
overlegd en nagedacht en uiteindelijk besloten om dan toch maar eerst een 
MGA te gaan restaureren. Het project was een MGA MKII uit 1961 van 
Deense afkomst. 

Deze Scandinavische schoonheid kreeg de voorkeur boven het V8 pro-
ject! Het V8 blok staat nog in de hoek van de garage!
 
De RDW voorbeschouwing
De auto werd opgehaald in het hoge noorden en naar de garage in 
Terheijden (bij Breda) gebracht. Iedereen was direct erg gelukkig met de 
aankoop. Natuurlijk is het slim als je een investering hebt gedaan in een pro-
ject, om het ook veilig te stellen voor de uiteindelijke kentekenregistratie. 
Een voorschouwing door de RDW is dan ook een goede investering. Drie 
labels aan de auto, één voor het chassis, één voor de body en één voor de 
motor, om aan te geven dat deze drie bij elkaar horen, zorgen ervoor dat de 
keuring straks eenvoudiger gaat verlopen.

Het begin van de restauratie 
De body werd direct gescheiden van het onderstel, zodat het chassis goed 
onder handen kon worden genomen. Nieuwe vloerplaten, nieuwe schokbre-
kers, nieuwe verflagen, alle leidingen opnieuw aanleggen en alles controleren. 

De body ging naar de spuiter, waarmee al 
snel vriendschap werd gesloten. Zes weken 
lang was er een vaste afspraak met de spuiter 
om alle body delen die ‘strak’ waren gemaakt, 
weer te monteren en zo te controleren of ze 
daadwerkelijk goed pasten. Voor deze gang 
van zaken was gekozen om er zeker van te zijn 
dat de delen uiteindelijk weer gedemonteerd 
konden worden voor het spuitwerk. 
Hierdoor was zeker gesteld dat alles goed zou 
passen nadat alles in de originele kleur Oriënt 
Red was gespoten. Achteraf viel dit proces erg 
tegen en duurde het vooral heel lang. 
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Een duo-restauratieklus 



De opbouw
Langzaam werd alles weer opgebouwd en veel tegenslag was er eigenlijk 
niet. Dat kwam zeker door de brede kennis van Paul, die de meeste za-
ken uit zijn hoofd kon benoemen en bovendien kon aangeven hoe alles 
weer moest worden opgebouwd. Omdat we al veel ervaring hadden met 
MGA’s werd besloten om de auto direct uit te rusten met een Ford 5-bak, 
voorzien van een ombouwkit van Hi-Gear Enginering. 

Dat is een echt feestje, rijden in een MGA met een 5-bak! Het was eigenlijk 
best een makkelijke klus. Er zijn ook MG-rijders die de auto origineel wil-
len hebben en daarom blijft ook de 4-bak bij de auto. 

De motor
De verkoper had verteld dat het motorblok in Denemarken was gere-
viseerd, maar tijdens het vullen met de vloeistoffen begon er toch wat te 
lekken bij het blok. Het vlakken van de kop en een nieuwe koppakking ver-
hielpen het probleem. 

 De vrijdagactiviteiten
De verdere opbouw kon beginnen. Daar gaat wel heel veel tijd in zitten. 
De vrijdagen waren onze bouwdagen. Soms stonden er drie onderwerpen 
in de planning maar was het uiteindelijke resultaat slechts één gerealiseerd 
punt. Hierbij was genieten wel onze drijfveer. Het was gewoon gezellig wer-
ken en tijdens al onze dagen die we samen aan deze klus werkten is er nooit 
ook maar één onvertogen woord gevallen.   
 

Het dashboard was écht een leuke klus. Voor de bedrading was het eenvou-
dige schema op de site van MG Guru een prima hulpmiddel. Verder in het 
traject moest er af en toe nog wel wat worden uitgezocht, omdat niet alles 
direct werkte. Alles moest dan opnieuw worden doorgemeten en gecon-
troleerd, waarbij een kapotte knipperlichtschakelaar dan niet fijn is. Ook de 
aarde naar het dashboard kostte enige tijd!.

Het afbouwen
De laatste klussen worden nu aangepakt en vandaag, 12 maart 2021 is de 
auto gestart. Tenminste, er is een poging gedaan om hem aan de praat te 
krijgen. Helaas was de Deense dame nog niet van plan om haar hart voor 
ons te laten kloppen. Een lege accu betekende uiteindelijk het einde van de 

poging. Maar, het komt zeker goed. We gaan nog 
even door met bouwen en hebben gepland om 
er in mei mee te gaan rijden. Omdat we beiden al 
een A hebben, is het nog onzeker wat er met de 
auto gaat gebeuren, maar verkopen is zeker een 
optie. Zo ontstaat er een nieuw beginkapitaal 
om weer een ander project te kunnen beginnen. 
Voor meer informatie over het project van 
Paul  en Peter, kijk je op: www.just4classic.nl.

 Paul Mol & Peter Verboven

5

The Octagon



6

The Octagon

          

In The Octagon No.2/2021 was ik met mijn miniatuur MGA gekomen tot een 
rollend chassis. Hieronder ga ik verder met de opbouw daarvan.

Het afbouwen van de carrosserie
Na het voltooien van de carrosserie-opbouw heb ik de delen van de 
onderzijde van de carrosserie onderling verbonden door middel van 
deurdorpels en de voor- en achterzijde (onder de bumpers). Tevens 
heb ik de stuurstang en pedalen ingebouwd. Daarna volgden de door-
voeren voor de benzinevulleiding, de ventilatie van de motorruimte en 
de voorruit-bevestiging. 

        De deuren van 0,2 mm plaatwerk

 

De delen van de 
onderzijde van de 
carrosserie werden 
onderling verbon-
den

Deuren 
De deuren zijn van 0,2 mm plaatwerk, gevormd met de juiste passing 
in de deurstijlen. Dat was een precies werkje, omdat de deur aan de 
(ronde) voorzijde in het voorspatbord valt en ook naar binnen draait 
als de deur geopend is. De binnenzijde van de deuren heb ik er in gesol-
deerd. De kaartenbakken werden uitgeslepen. Daarna werd een 1 mm 
opstaand randje aangebracht, om de lederen bekleding egaal te kunnen 
inlijmen. De scharnieren van een sigarenkistje werden gesplitst om te 
kunnen gebruiken als deurscharnieren.

 

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 3 



Afwerking van de deuren
Vervolgens werden de deuren, na correcte passing, geheel afgewerkt, 
inclusief de deursluitingen. Hiervoor werden kleine boutjes en moer-
tjes gebruikt. De deuren werden nog niet gemonteerd, om zodoende 
ruimte te houden voor de latere afwerking van de binnenzijde.
         

 
 
 

                                               Afwerking van de deuren

Motorkap en kofferdeksel
Met karton heb ik afdrukken van de motorkap en kofferdeksel gemaakt, 
om de juiste passing te krijgen. Vervolgens werd de bolling van het plaat-
werk gevormd en op de juiste maat afgeknipt/geslepen. Daarna werd 
de scharnierophanging bevestigd. Dat was geen eenvoudige klus, omdat 
de kap bij opening de carrosserie niet mag raken. Na afwerking werden 
beide onderdelen nog niet definitief bevestigd vanwege de latere afwer-
king van de koffer- en motorruimte.

                    

Bevestiging van de motorkap: geen eenvoudige klus

  

                          

                             
Chromen onderdelen

Chromen onderdelen
Alle chromen onderdelen zijn gemaakt van rvs:
- de voorbumper is gemaakt uit een vlakke plaat. De profielen zijn
  uitgeslepen en inwendig gesoldeerd;
- de achterbumper is gemaakt uit de bovenzijde (felsrand) van een 
  schaaltje;
- de grill is geslepen uit een grote dikke lepel. Voor de spijlen gebruikte
  ik naalden, die ingesoldeerd werden;
- het kofferrek werd gemaakt van rvs, 1 mm rond; 
- het frame van de voorruit is van rvs, 1 mm hoekprofiel;
- het Moto-Lita-stuur had als basis een vlakke plaat die bewerkt werd;
- de ringen rond de koplampen werden ook van rvs gemaakt;
- de ventilatieroosters van de motorkap werden ingeslepen. Die zijn
  dus daadwerkelijk open.

  

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 
In de laatste Octagon van 2020 heb ik uitgelegd waarom ik zelf auto’s bouw. In 
de eerste twee Octagon’s van 2021 ben ik begonnen met de beschrijving van het 
project waar ik momenteel mee bezig ben, het MG AM project. Hier het vervolg 
van deze beschrijving.

Waterdicht 
Nu de bekabeling er compleet inzit en bij het uittesten alle schakelaars 
en relays prima functioneren, ga ik verder met het plaatwerk onder de 
buitenschaal. Het hele onderstel moet goed water- en luchtdicht wor-
den, dus ook de nu te maken binnenschermen moeten goed aansluiten 
op het reeds aanwezige plaatwerk. Het moet niet zo zijn dat, als ik straks 
door een plas water rij, ik natte voeten krijg of bij een hoosbui een natte 
broek!

Motorkapsluiting
Maar voor ik verder ga met de vier binnenschermen heb ik eerst nog de 
sluiting van de motorkap afgewerkt. De motorkap van een MGA heeft 
één veiligheidshaak, maar deze motorkap krijgt er twee, één aan elke 
kant. Dit voor extra veiligheid omdat de kap een stuk groter is dan de 
standaarduitvoering van de MGA. Verder heb ik een steun gemaakt die 
de motorkap bij het openen in twee verschillende standen kan fixeren: 
een stand op 45 graden en een op 90 graden. De sluiting van de motor-
kap kan nu met een knop onder het dashboard worden ontgrendeld..

Binnenschermen
Daarna ben ik begonnen met het maken van de binnenschermen die 
ook geheel van aluminium worden vervaardigd. Hiervoor zijn diverse 
stukken aluminiumplaat op maat geknipt, dit volgens het kartonnen 
sjabloon dat van te voren precies op maat is uitgetekend en uitgeknipt. 
Daarna zijn de delen gebogen, op maat geklopt en voor proef in het 
buizenframe geschroefd. Als alle delen dan goed passen worden ze met 
elkaar verbonden door middel van diverse laspropjes. Nadat ze dan weer 
zijn uitgebouwd worden alle naden helemaal afgelast; de ontstane lasna-
den zijn daarna grotendeels gladgeslepen.

Aan het raamwerk aan 
de voorkant moest nog 
een verandering worden 
aangebracht, want bij het 
scherp indraaien van de 
wielen raakten de banden 
het nieuw gemaakte bin-
nenscherm.

 
Door het aanpassen van het raamwerk ontstond 2 cm meer ruimte, 
waardoor een kleinere draaicirkel mogelijk is zonder dat de wielen het 
binnenscherm nog raken.

De binnenschermen
De binnenschermen van de achterwielkasten worden op dezelfde wijze 
gemaakt als de voorzijde, ook van een aluminium plaat. 

Achter de achterste wielkasten komt aan beide zijden nog een alumini-
um bak die met vier schroeven op het raamwerk wordt bevestigt. Deze 
dienen straks als een kleine opslagruimte voor de krik en een zwengel, 
een verbanddoos en wat gereedschap.

Als alles dan goed past 
zijn de vier schermen 
voorzien van een kleur-
loze epoxy laag en daarna 
nog van een laag kleur-
loze 2K lak.

De binnenkant van de 
schermen is nog van een 
extra, tegen steenslag be-
schermende en geluids-
isolerende, coating voor-
zien. Daarna is alles met 
diverse afdichtrubbers 
op zijn definitieve plaats 
gemonteerd. Nu dit weer allemaal zit kan ik beginnen met het uitteke-
nen van de buitenbeplating. Eerst die van de achterkant, daar waar de 
uitlaat uit de carrosserie komt en de verdieping voor het nummerbord 
zit. Verder zijn er nog schetsen en constructietekeningen gemaakt van 
een open dak! Ik zit nl. te denken aan een paneeldak dat gedeeltelijk of 
geheel kan worden geopend, dit in verband met de warmte in de cabine 
van een coupé-uitvoering in de zomer, een probleem dat ik met mijn 
MGA GR (Gentlemens Racer) coupé al ondervond bij diverse tochten 
in een zomers Frankrijk.
Ik blijf steeds nog iets aanpassen op het oorspronkelijke idee en zoek 
naar oplossingen die toch steeds weer een keer opduiken!
Maar zo gaat het project ook niet vervelen… toch!

Frans Feijts

9

The Octagon

Waarom bouw ik zelf een auto ? Deel 4 



The Octagon

Deel 2 Ontwikkeling 
              verbrandingsmotoren
Inleiding
In deel 1 heb ik de historische ontwikkeling laten zien van de verbran-
dingsmotor met als belangrijkste uitvindingen de Lenoir motor en Flug-
kolben motor. In dit artikel bekijk ik de uitvinding van de 2-takt en 4-takt 
motor, 2-takt en 4-takt dieselmotor en de gloeikopmotor.

Eerste 4-takt motor van Nikolaus Otto en Eugen Langen
In 1862 werkt Nikolaus Otto reeds aan zijn idee voor een praktische 
4-takt machine. In 1867 ontwikkelde Nikolaus Otto samen met Eugen 
Langen de 4-takt verbrandingsmotor gebaseerd op het 4-takt proces naar 
een idee van Isaac de Ravaz uit 1811 en een beschrijving van het gehele 
4-takt proces door Beau de Rochas uit 1862.

Afbeelding 1

In afbeelding 1 is het viertakt principe te zien waarbij tijdens de eerste 
neergaande inlaatslag en geopende inlaat klep lucht en brandstof wor-
den aangezogen. Hierna sluit zich de inlaatklep en tijdens de opgaande 
compressieslag wordt het mengsel gecomprimeerd. Juist voor het berei-
ken van het einde van deze compressieslag wordt het brandstofmengsel 
ontstoken waardoor de zuiger zich tijdens de arbeidsslag naar beneden 
beweegt. De uitlaatklep wordt op het einde van deze slag geopend en de 
zuiger beweegt zich tijdens de uitlaatslag weer naar boven waarbij de ver-
brande gassen worden uitgedreven. Dit is het einde van de 4-takt cyclus 
waarna deze zich weer kan herhalen.

Afbeelding  2 

Eerste 4-takt motor van Nikolaus Otto en Eugen Langen is te zien op 
afbeelding 2. Het is een één cilinder motor die op stadsgas loopt. Op 
de cilinderkop zijn de in- en uitlaatklep gemonteerd die door nokken 
bediend worden. Deze “nokkenas” wordt door middel van een tand-
wieloverbrenging door de hoofdas aangedreven. Deze motor was ook 
voorzien van een vlam ontsteking , een snelheidsregeling door middel 
van een centrifugaal regelaar.

 Afbeelding  3

Afbeelding 3 laat de doorsnede van de Otto motor zien. Deze werkt 
als volgt: Via een haakse tandwieloverbrenging wordt een ‘nokkenas’ 
aangedreven door de as G (onderste as in figuur 2). Deze ‘nokkenas’ 
bedient (geheel links in figuur 2) door middel van excentriek H en ver-
bindingstang J de gecombineerde inlaatschuif en vlamontsteking B. De 
‘Auslass’-nok bedient de uitlaatklep. De ‘Einlass’-nok bepaalt de gastoevoer 
die geregeld wordt door de centrifugaal regelaar.

Deze uitvinding zou de toekomst van de verbrandingsmotor bepalen.
Deze motor is de standaard geworden voor al onze huidige benzine en 
dieselmotoren.
Gebruik onderstaande link voor een filmpje over een draaiende Otto-
motor. https://www.youtube.com/watch?v=MH3U49n4g2M

2-takt motor uitgevonden door meerdere personen
Zoals gezien in deel 1 zijn de Lenoirmotor en de Flugkolbenmotor beiden 
2-takt motoren waarbij het mengsel niet in de cilinder wordt gecompri-
meerd zoals bij de 4-takt motor het geval is. Hierdoor bleef het vermogen 
en efficiëntie laag ten opzichte van de 4-takt motor. Om dit te verbeteren 
ontwikkelde verschillende uitvinders een 2-takt motor met compressie in 
de cilinder. Een van de eerste 2-takt motoren met in-cilinder compressie is 
uitgevonden door de Schot Dugald Clerk, die hiervoor een patent kreeg 
in 1881. De motor had, in tegenstelling tot de latere 2-takt motoren, een 
afzonderlijke compressiecilinder. De Engelsman Joseph Day was de eer-
ste die gebruik maakte van de ruimte onder de zuiger (in het carter) voor 
aanzuigen en comprimeren van het brandstofmengel voor het vullen van 
de cilinder.
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Parallel aan de vindingen van Clerk en Day ontwikkelde de Duitse uit-
vinder Karl Benz in 1880 een 2-takt gasmotor, waarvoor hij in 1880 een 
Duits patent kreeg. Benz begon in 1883 in Mannheim met het bedrijf 
Benz & Co om industriële machines te produceren. Daar ontwikkelde 
hij diverse 2-takt- en later ook 4-takt motoren. Het vermelden waard is de 
verdere ontwikkeling van een werkelijk praktisch bruikbare 2-takt motor 
door Afred Angas Scottt. Hij startte in 1908 de productie van een 2-cilin-
der, watergekoelde 2-takt motor voor motorrijwielen.

Op afbeelding 4 zijn de vier fases van een 2-takt motor getekend. Deze 
werkt als volgt:
Fase 1: bij opgaande zuiger wordt het mengsel boven de zuiger gecompri-
meerd en wordt vers mengsel via de inlaatpoort aangezogen. 
Fase 2: na het ontsteken van het gecomprimeerde mengsel beweegt de 
zuiger neerwaarts en wordt het aangezogen mengsel gecomprimeerd in 
de ruimte onder de zuiger (dus in het carter). Wanneer de zuiger ver ge-
noeg naar beneden is opent zich de uitlaatpoort en worden de verbran-
dingsgassen via de uitlaatpoort naar buiten afgevoerd.
Fase 3: kort daarna opent de spoelpoort, waardoor het in het carter ge-
comprimeerd mengsel de cilinder instroomt en de uitlaatgassen verder 
verdrijft. Dit wordt het spoelen van de cilinder genoemd.
Fase 4: de spoelpoort wordt gesloten en kort daarna de uitlaatpoort waar-
na de cyclus opnieuw begint.

Afbeelding  4 

Dit zeer succesvolle 2-takt principe wordt nog steeds onveranderd toepast 
op allerlei kleinere verbrandingsmotoren voor bromfietsen, grasmaaiers, 
buitenboordmotoren, etc.

4-takt diesel principe uitgevonden door Rudolf Diesel (1882)
In 1882 was het Diesels idee om lucht tot een dusdanig hoge druk te 
comprimeren dat in die gecomprimeerde en daardoor zeer hete lucht 
ingespoten brandstof zonder ontstekingsmechanisme tot ontbranding 
zou komen. In 1892 werd hiervoor een patent verleend. Door het succes 
van zijn uitvinding raakte Diesel betrokken in verschillende patentdispu-
ten, mede door overeenkomsten met een door Herbert Akroyd Stuart in 
1890 uitgevonden machine. Na lange juridische strijd haalde Diesel zijn 
gelijk en werd zijn uitvinding bekend als de dieselmotor. Diesel zocht 
firma's en fabrieken die zijn motor zouden bouwen. Met de hulp van Mo-
ritz Schröter en Max Gutermuth slaagde hij erin zowel Krupp in Essen 
als de Maschinenfabrik Augsburg te overtuigen. Een belangrijke mijlpaal 
werd gehaald in 1894 toen het eerste prototype van Diesels motor, een 
één cilinder 4-takt, voor het eerst liep gedurende ongeveer één minuut 
met 88 omw/min. Dit eerste prototype was ruim 3 meter hoog en haalde 

een compressie van 80 atmosfeer. Na een tweede prototype werd een ver-
beterd en derde prototype gebouwd in 1897 in de Machinefabriek Augs-
burg Neurenberg. Dit gebeurde in opdracht van Diesel met een ontwerp 
van Imanuel Lauster. Deze motor werd op 17 februari 1897 getest door 
Moritz Schröter en bleek de belangrijkste test van de dieselmotor. De mo-
tor had een nominaal vermogen van 13,1 kW met een effectief rendement 
van 26,2% (zie afbeelding 5).

In 1898 fuseerden de Maschi-
nenbau-AG Nürnberg en de 
Maschinenfabrik Augsburg tot 
de Vereinigten Maschinenfabrik 
Augsburg und Maschinenbau-
gesellschaft Nürnberg A.G. In 
1908 werd de naam veranderd 
in Maschinenfabrik Augsburg 
Aktiengesellschaft (M.A.N.). 

                                

                              Afbeelding  5 

MAN zou een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van de 
dieselmotor en de toepassing in de automobielindustrie. En deze rol 
speelt MAN tot op de dag van vandaag nog steeds.

Werking en toepassing 4-takt dieselmotor
Dieselmotoren werken door alleen lucht samen te persen. Dit verhoogt 
de luchttemperatuur in de cilinder zo hoog, dat verstoven brandstof die 
in de verbrandingskamer wordt geïnjecteerd spontaan ontbrandt. Diesel 
experimenteerde met diversen soorten brandstof maar na experimenten 
met poederkool, pindaolie en dierlijk vet bleek de dieselmotor het beste 
te draaien op petroleum en later op een speciaal ontwikkeld aardolieraf-
finaat, dat dieselolie genoemd zou worden.
De injectie en regeling van de brandstoftoevoer was primitief en niet ge-
regeld waardoor de motoren alleen op een vast toerental draaiden dus al-
leen geschikt waren voor stationaire toepassing, bijvoorbeeld in fabrieken 
en de mijnbouw. Een dieselmotor zuigt altijd de maximale hoeveelheid 
lucht aan en het koppel dat een dieselmotor produceert, wordt geregeld 
door de lucht-brandstofverhouding (λ) te manipuleren. In plaats van de 
inlaatlucht te smoren, reageert de dieselmotor op het veranderen van de 
hoeveelheid brandstof die wordt ingespoten. Hierbij is de lucht/brand-
stofverhouding meestal hoog. Dankzij de ontwikkeling van de regelbare 
inspuitpomp in het begin twintiger jaren van de vorige eeuw door Robert 
Bosch, was het mogelijk om de hoeveelheid ingespoten brandstof te re-
gelen en het tijdstip waarop dit gebeurde. Hierdoor kon de dieselmotor 
ook worden toegepast voor niet-stationaire toepassingen. Gaandeweg 
ontwikkelden fabrikanten kleinere, lichtere en motoren met meer cilinders 
die minder trillingen en geluid produceerden en daardoor geschikt waren 
voor toepassing in voertuigen. In 1924 werd deze ingebouwd in een MAN 
vrachtwagen waarna Mercedes-Benz, vlak voor de Tweede Wereldoorlog, 
de eerste dieselpersonenauto presenteerde.

Vervolg op pagina 12
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2-takt dieselprincipe uitgevonden door Hugo Güldner (1899)
Hugo Güldner was een voormalig medewerker van Rudolf Diesel. Wan-
neer we in afbeelding 4 de bougie vervangen door een inspuiting hebben 
we een 2-takt diesel. Helaas kan op deze manier niet voldoende lucht wor-
den aangezogen om de diesel naar behoren te laten functioneren. Daarom 
hebben alle 2-takt dieselmotoren een mechanische aangedreven blower of 
zoals later het geval is, een turbocompressor aangedreven door de uitlaat-
gassen en is de uitlaatpoort vervangen door uitlaatkleppen 
(zie afbeelding 6). 

2-takt dieselmotoren werden en 
worden nog steeds vaak gebruikt in 
locomotieven, schepen, voor energie-
opwekking, etc. Voor kleinere toepas-
singen zoals vrachtwagens en auto’s 
worden 4-takt dieselmotoren gebruikt.
Een sprekend voorbeeld van een 
2-takt diesel toepassing in de scheep-
vaart is de grootste dieselmotor ter we-
reld, ontworpen en gebouwd in 2008 
door de Finse firma Wärtsilä-Sulzer. 
Deze motor van het type RT-flex96C 

                        Afbeelding 6                          wordt onder andere gebruikt in een 
van de grootse containerschepen ter wereld de Emma Maersk 
(zie afbeelding 7). Deze gigantische dieselmotor heeft 14 cilinders met 
een cilinder diameter van 960mm met een slag van 2500mm, is 27m 
lang en 13,5m hoog en weegt ca 2300 ton. De motor levert een maximaal 
vermogen van 84.42 Megawatt (114.800 bhp) bij een toerental van 22-
102 omw/min.

                                                                      Afbeeldig 7
2-takt gloeikopmotor uitgevonden door Herbert Akroyd Stuart 
(1886)
Het eerste patent stamt uit 1886. In tegenstelling tot de dieselmotor, waarbij 
het ontstekingstijdstip bepaald wordt door het moment van inspuiten, is 
dit niet het geval bij de gloeikopmotor. Hier wordt brandstof ingespoten 
tijdens de compressieslag en op nagenoeg het einde van de compressie-
slag wordt het mengsel ontstoken door de verhitting door compressie én 
de hete cilinderkop. Voor het starten moet de cilinderkop namelijk met 
behulp van een brander voorverwarmd worden. De compressieverhou-
ding is bij de gloeikopmotor (3:1/5:1) veel lager dan bij een dieselmotor 
(16:1/20:1). Deze motor kan wel gebruik maken van aanzuiging via het 
carter omdat hiervoor niet zoveel lucht nodig is.

Dit type motoren liep op nagenoeg alle brandstofsoorten zoals petroleum, 
dieselolie, afgewerkte olie, walvisolie en zelfs op zware stookolie. Toepas-
sing meestal als stationaire motor op tractoren en kleine schepen. Bekend 
voorbeeld hiervan is de Lanz Bulldog tractor met een 2-takt gloeikopmo-
tor. Op onderstaande afbeelding 8, van een Kromhoutmotor, is te zien dat 
lucht wordt aangezogen via de carteropeningen (F) die zijn voorzien van 
zelfsturende inlaatkleppen (snuffelklep). Tijdens de compressieslag wordt 
brandstof in de verbrandingsruimte gespoten (D) en op het einde van de 
compressieslag wordt het mengsel ontstoken in de gloeikop (C). Deze 
gloeikop is vaak inwendig voorzien van een ‘hotspot’ zoals een gloeiplaat 
(zie rood aangegeven onderdeel) of een uitstulping om het ontsteken te 

vergemakkelijken. Deze ‘hotspot’ 
wordt door middel van een 
brander (B) tijdens het opwar-
men heet gestookt. Het toerental 
kan worden geregeld door de 
capaciteit van de inspuitpomp aan 
te passen. De motor kan niet lang 
onbelast draaien omdat anders 
de temperatuur van de gloeikop 
te laag wordt, waardoor de motor 
stopt. Gebruik onderstaande link 
voor een filmpje over het opstar-
ten van een Lanz Bulldogtractor 
met  gloeikopmotor. 
https://www.youtube.com/         

                                        Abeelding 8                      watch?v=3j6Q1cpRO9o f
                                      
De brandstof, voorbereiding gasmengsel en ontsteking
Alle vroege motoren, behalve de diesel- en gloeikopmotor, waren zoge-
naamde gasmotoren. Hierbij werd gas uit bijvoorbeeld steenkool of water-
stof gebruikt voor de verbranding. Om de verbrandingsmotoren te kunnen 
inzetten in zowel stationaire als mobiele toepassingen was de ontwikkeling 
voor het gebruik van vloeibare brandstof noodzakelijk. Belangrijk in deze 
ontwikkeling zijn de uitvinding van de oppervlakte-carburator in 1826 en 
de verstuiver-carburator in 1885 (Daimler en Maybach). Maar in 1893 
vond Janos Csonka samen met Donat Banki de eerste carburateur uit 
waarbij het brandstof/luchtmengsel constant bleef, onafhankelijk van de 
hoeveelheid aangezogen lucht. Door deze uitvinding kwam de toepassing 
van de vloeibare brandstof (benzine, petroleum) in een stroomversnelling. 
Hierdoor werd de eerste goed werkende benzinemotor in ca 1900 een 
feit. De eerste 2-cilinder benzinemotor werd gepatenteerd in 1901 door 
Delamare en De Bouteville. Ook de heren Daimler en Benz hebben een 
enorme bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de benzinemotor. 

Volgend deel
In het volgende deel van deze serie ga ik wat verder in op ontsteeksystemen 
zoals, de eerder genoemde vlamontsteking en andere vormen zoals gloei-
buis, gloeikop, etc.
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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Armand Pierre Fernandez was geen jonge man meer, toen bij hem het idee 
opkwam dat hij maar eens een auto moest aanschaffen. Deze midden der-
tiger kwam uit Nice, waar zijn vader een antiekwinkel had. Hij had kunst 
gestudeerd en opende in 1960 de galerie ‘Iris Clert’, die hij vol met oude 
rommel vulde. Dit als provocatie en groet aan zijn vriend Yves Klein omdat 
die twee jaar daarvoor een tentoonstelling met de naam ‘De Leegte’ had 
geopend, een tentoonstelling waar helemaal niets te zien was.
Arman, zoals hij zich nu liet noemen, kende Yves Klein vanaf zijn negen-
tiende. Beiden uit dezelfde stad, beiden geïnteresseerd in Boeddhisme (als 
tegenhanger van de Rozenkruisers) en samen in een klooster bij Parijs in de 
leer van ‘De ontwikkeling van de mens’, die ze volgden bij Lloyds Wright en 
Katherine Mansfield.
Armen en Klein waren samen weer terug naar Duitsland gegaan, waar 
Kleins werken in mei 1957 in Düsseldorf tentoongesteld werden. Ze had-
den tevens de Duitse kunstenaars Heinz Mack en Otto Piene leren kennen 
(de grondleggers van de Zero-kunst) en ook Günther Uecker, wiens zus-
ter Rotraut bij Arman in Nice kindermeisje was geweest. Rotraut en Klein 
werden verliefd en trouwden niet veel later met elkaar. Zo kwam het dat 
deze Parijse nouveaux réalisten steeds vaker in Düsseldorf te vinden waren. 
Wat er destijds (tussen 1957 en 1963) tussen Düsseldorf en Parijs en tus-
sen de zero-kunst en nouveau réalisme gebeurde, zou als volgt beschreven 
kunnen worden: in een tijd waarin ongeremde consumptie bizarre vormen 
aannam, politieke spanningen tussen de supermachten steeds heftiger wer-
den en het voorziene einde van de wereld door een atoomoorlog een ver-
schuiving naar de ‘Groenen’ in Duitsland bevorderde, verwisselden kunste-
naars hun penselen voor vlammenwerpers en hun beitels voor springstof.
Zo kreeg het schilderij van Otto Piene ‘de rode vuurvlieg’ vorm door de 
inzet van vuur en begon Arman met dynamiet te experimenteren. Hij blies 
koelkasten en andere soortgelijke objecten op en exposeerde daarna de 
overblijfselen. 

Maar… hij miste iets. Hij kwam er achter dat hij een auto nodig had! En 
dan niet een gewone auto, maar een die stond voor ‘het snellere leven’. 
Én, het zou een cabrio moeten worden. Een auto die snelheid, wind, ge-
luid en brandende hitte vertegenwoordigde en waarbij een chauffeur geen 
angst voor de dood heeft, maar zucht naar het avontuur waarin hij zich be-
geeft; een zogenaamd ‘leven zonder rolbeugel’.
Het woord cabriolet komt van het Franse woord ‘cabrioler’, dat ‘in de lucht 
springen’ of ‘ronddartelen’ betekent en dat precies vertegenwoordigt wat 
met een cabrio bereikt kan worden: niet het simpele vervoeren, maar ple-
zier beleven. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld zijn Brigitte Bardot in 
een Renault Floride en Alain Delon met Jane Fonda in een open Ferrari.

En er was iemand in zijn omgeving die zo’n wagen in zijn bezit had, name-
lijk Charles Wilp. Hij en zijn vriendin bezaten het mooiste wat de Britten 
aan niet al te grote sportwagens te bieden hadden: een witte MGA. 
Nu waren auto’s heel belangrijk voor kunstenaars omdat ze daarmee door 

heel Europa konden toeren en hun eigen werken mee konden nemen, zo-
wel naar exposities als naar klanten. Het waren voor hun geen statussymbo-
len, maar pure transportmiddelen voor hun kunstwerken.
Maar deze witte schoonheid was ondertussen al door menig kunstenaar 
(en aanhang) van de kunstgroep gebruikt, totdat hij uiteindelijk in handen 
kwam van Arman. En met al zijn ontploffende ideeën ontstond in 1963 
(tijdens een drankgelag) uiteindelijk het idee om die MGA te laten ont-
ploffen. 
In mei 1963 zien we dan ook in een filmopname Arman zijn wagen in een 
steengroeve neerzetten, waarna er enige tijd door meerdere mannen aan 
de auto gewerkt wordt. Dan zien we plotseling iemand hard wegrennen 
van de auto, waarna er een enorme knal volgt met heel veel stof. We zien 
dan nog heel even een bebaarde, ietwat grimmig kijkende, Arman en als al 
het stof is neergedaald, is de MGA van cabriolet omgetoverd in een waar 
kunstwerk dat de bijnaam ‘De Witte Orchidee’ kreeg.

  

Charles Wilp heeft deze geëxplodeerde MGA nog jaren thuis aan de wand 
gehad.

De directeur van het Frankfurter Museum heeft het werk later gekocht 
en aan verschillende musea uitgeleend. Zo gaat dat. Maar helaas, de witte 
MGA, die door menig persoon werd gebruikt, die ’s nachts door het Rijn-
land scheurde en waarin door volledig beschonken personen door Gelsen-
kirchen was geraced, werd nooit meer uitgeleend.
Misschien als auto onbruikbaar geworden, maar als waardevol kunstwerk 
was het nog wel verplaatsbaar gebleven.
Wat een schitterend einde voor deze cabriolet als kunstuitspatting.
Een video over de explosie is terug te vinden op:
 www.youtube.com/v/d3KFeiuduks.

Niklas Maak 
en vertaald door Siegfried de Blieck

De Witte Orchidee         
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Jaarlijks neem ik de vetspuit ter hand om de diverse vetnippels even door te 
pompen. Daarbij worden de nippels die achter het voorwiel verborgen zit-
ten niet vergeten. Ik haal de wielen los en plaats de auto op steunen zodat de 
draaipunten van de fusees onbelast zijn, waardoor het vet zich makkelijker 
in de lagerbussen laat persen. Ook omdat ik het vuil rondom de nippels 
nu goed weg kan halen en kan zien of het vet op de diverse plaatsen naar 
buiten komt.
Deze keer viel het mij op dat de rubberbussen waar de onderste draag-
armen in scharnieren, aan de bovenzijde dunner waren, een teken dat ze 
uitgesleten zijn. De functie van deze bussen is het dempen van trillingen 
die het wegdek veroorzaakt, maar ook zorgen voor een spelingsvrij en strak 
stuurgedrag. Het vervangen is in een paar uur te doen, dus ging ik meteen 
maar aan de slag. De voorzijde van de auto stond toch al op steunen. 
  

De grote veer drukte nu al de ophanging op het dikke rubber wat ook de 
eindaanslag is. Volgende stap is dan een krik onder de veerschotel plaatsen 
en iets opkrikken, zodat hij deze veer weer licht indrukt. 
  

Vervolgens kun je dan de splitpen verwijderen en de sleufmoer (52) van 
de onderste fuseepen/bout losdraaien en de dikke bout (61) eruit trekken. 
Daarna laat je de krik weer rustig verder zakken en omdat de ophanging al 
op zijn einde hangt, kun je de veer nu verder ontspannen en tenslotte de 
veer en de krik verwijderen.
Soms kan de stabilisatiestang in de weg zitten en zal je ook die bout los 
moeten maken bij het oog aan het uiteinde van deze stang. Nu zijn de 4 
boutjes (35 & 36) waarmee de veerschotel (33) vast zit aan de (wishbone) 
armen (34) aan de beurt. En dan kun je beginnen aan het verwijderen van 
de rubberen bussen (58), waar het uiteindelijk om te doen is! Dit kan door 
het verwijderen van de splitpen en dan het losdraaien van de sleufmoer 
(60), waardoor ook de grote stalen ring (59) vrij komt. Je kunt dan de ar-
men met de rubbers van de dikke pivotpen (54) trekken c.q. wringen. 

Vervolgens moet je beslissen welke type nieuwe rubbers je gaat gebruiken. 
Ik heb ze voor de duidelijkheid allemaal even op de foto gezet.

Er zijn grofweg drie modellen: 
1) De originele rubbers zijn soft, bestaan uit twee halve rubbers en zijn 
makkelijk te de- en monteren.
Bij het monteren gebruik je geen vet en let je erop dat je de originele dikke 
stalen ring goed op het pasrandje van de dikke pivotpin schuift. Monteer de 
sleufmoer, maar draai de boel nog niet te strak aan.
2) De stuggere MGBV8 rubbers hebben een veel langere levensduur. Het 
rubber is hier aan een stalen bus gevulkaniseerd en bestaat uit één stuk. 
Deze monteer je door hem eerst tussen de bankschroef in het oog van de 
losse arm te persen, zonder vet te gebruiken. Daarna schuif je dit geheel 
met een beetje kopervet op de pivotpin en ook hier er weer op letten dat de 
grote stalen ring op het pasrandje past, zodat deze later de stalen binnenbus 
goed vast klemt. Ook hier de sleufmoer nog niet volledig aandraaien.
3) De duurdere maar door velen geprezen polyurethaan rubbers die in di-
verse kleuren en bijbehorende hardheden te verkrijgen zijn. Sommige zijn 
uit één stuk, andere uit twee of hebben ook een metalen binnenbus. Het 
monteren gaat ook op de hiervoor beschreven manier.
Van belang is bij het monteren van alle drie versies, dat je het uiteindelijke 
aandraaien en dus opsluiten van de bussen pas doet als de auto weer op zijn 
wielen rust. Dat is de rijstand.
De bedoeling is hierbij dat het rubber of polyurethaan klemt aan de bin-
nen- en buitenzijde van de lagering en dus gaat torderen bij het bewegen 
van de onderste draagarmen als gevolg van oneffenheden van het wegdek. 
Dit heeft zowel invloed op stuurgedrag als het rijcomfort. 

Over het weer monteren wordt vaak gezegd dat dit het omgekeerde is van 
loshalen: je monteert na de bussen met de armen de veerschotel met de 
4 boutjes, draait deze nog niet helemaal strak, plaatst de veer en de krik, 
pompt de boel op spanning en manoeuvreer het onderste fusee weer tus-
sen de beide armen. Let daarbij op de stofringen en hoesjes en steek de 
pen/bout weer in het geheel.
De boel weer vastdraaien en alle splitpennetjes niet vergeten.
Je kunt het werk in een paar uurtjes klaren, maar soms zitten er onderdelen 
vastgeroest waardoor de klus dan een dag werk kan zijn, inclusief de nodige 
frustraties. Daarom is het leuker om de klus samen te doen met een MG-
maatje, want je weet ‘gedeelde smart is vaak dubbele vreugd’.

Cor Veerhuis

Een vergeten onderdeel.
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T  0594 - 516604               

T  0594 - 516604               

PRIJS: € 29.950,00   

Omschrijving
In 1996 uit VS geïmporteerd. 
2e eigenaar in Nederland. 
Regelmatig gebruikt en technisch en cosmetisch goed onder-
houdt. Diverse onderdelen recent vervangen. 1e Nederlandse 
eigenaar heeft auto deels gerestaureerd.
Bekleding (grijze) stoelen vernieuwd; voorzien van veiligheids-
gordels. Auto wordt altijd binnen gestald. Recent taxatierapport 
aanwezig. Info bij Joop van Beek, jmmvanbeek@hotmail.com, 

PRIJS: TE KOOP

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

€28.500,00           

           T  06 23632677         

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  0594-516604            

PRIJS:

PRIJS:

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

Omschrijving
Complete set nieuwe Hepolite zuigers voor MGA 1500 in 
originele verpakking. Maatvoering: 2.7/8”+ 040”, 73.025mm 
+ 1.016mm. 
Meer info bij Kees Struijk (lidnummer 1520) uit Assen, 
struijkk@gmail.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 

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 

€ 34.900,00                           

€28.500,00           

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

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

€39.000,00           

 

           T  06 53692142                

€195,00           

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

TE KOOP PRIJS: n.o.t.k.

Te koop aangeboden: 
5 stuks 48-spaaks velgen met 
banden. Velgen nooit gebruik
 (opnieuw stralen verdient 
aanbeveling i.v.m. kleine roest
vlekjes), banden (165 SR 15) 
moeten worden vervangen. Tevens tussenas MGA 1600 met 
nieuwe kruiskoppelingen en reparatie set onderste deel rechter 
achter spatscherm (met eventueel gestraald scherm). Over de prijs 
worden we het wel eens. 
Info bij Henk Damen, h.j.a.g.damen@kpnplanet.nl,
Tel.: 015 2566767 



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


