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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

Het zal u niet ontgaan zijn dat zich half juli een ramp voltrokken heeft in Limburg en aangren-
zende delen van België en Duitsland. Veel Nederlanders, Belgen en Duitsers, die langs deze ri-
vieren wonen kregen te maken met woest kolkende watermassa’s en overstroomde huizen en 
gebieden. Menigeen moest huis en haard verlaten om het vege lijf te redden. En al het overtollige 
regenwater moest uiteindelijk via de Maas het land verlaten.

In dit scenario stond bij de MGATO op zondag 18 juli jongstleden de ‘Oude Maas Rit’ op de 
agenda. Het zou de eerste MGATO-rit sinds 15 september 2019 worden, toen in Monster de 
jaarlijkse BBQ-rit werd afgesloten met een fantastisch feestmaal bij de familie Zuiderwijk. Door 
stijgende waterstanden echter vielen rivierpontjes uit en werden de door het water verzadigde 
dijken langs de Maas afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Slechts twee dagen voor de 18e 
werd duidelijk dat de geplande rit hierdoor niet door kon gaan. Maar Hans van Wanrooij heeft 
op het allerlaatste moment een alternatieve route op papier gezet. Dat zijn slaap hiervoor moest 
wijken was voor Hans geen enkel probleem. De naam voor de nieuwe route is ‘Het Alternatief ’ 
geworden. Elders in dit nummer een verslag van deze dag van Jaap de Wijs. Maar hulde en lof 
voor de ritorganisatoren Hans en zijn team bestaande uit Chris en Emiel!

Er moet me nog wel een ding van het hart. Tijdens het rijden van de rit werd ik tot twee maal toe 
door fietsers met een armgebaar gemaand vaart te minderen. Nu sta ik weliswaar bekend als een 
vlotte rijder, maar op dat moment reed ik echt bijzonder rustig en was er werkelijk geen enkele 
aanleiding te veronderstellen dat ik bij hen de vouwen uit de broek zou rijden. Wat hebben som-
mige fietsers toch, menen zij op mooie zondagen het alleenrecht op binnenwegen te hebben? 
Of is het een opkomend gevoel bij mensen dat milieuvervuilende klassiekers de bron vormen 
van overstromingen en natuurrampen? Of zouden deelnemers vóór mij daar wél hard gereden 
hebben? Of … het antwoord op die vraag zal ik waarschijnlijk nooit krijgen. 

Na het succes van deze eerste rit sinds bijna twee jaar, volgt op 22 augustus aanstaande, samen 
met de ‘Vriendengroep MG Noord’ en een aantal deelnemers van de Austin Healeyclub, een 
bijzonder mooie rit door Midden Friesland en Drenthe. Deze rit, de ‘Midden Friesland Rit’ 
gedoopt, zal starten in Donkerbroek. Zelf heb ik ‘mijn’ B&B in het Gaasterland al geboekt. En er 
hebben zich tot nu toe al 12 MGATO-leden als deelnemer aangemeld, waarvan een groot deel 
er ook één of meerdere dagen in Drenthe of het Gaasterland ‘aan vastgeplakt hebben’.
Op 5 september verzorgen Aad en Trees Zuiderwijk een BBQ in hun tuinderij in Monster. Dat 
wordt vast weer een heel gezellige boel met heerlijk vlees van de keurslager. Hieraan voorafgaand 
volgt eerst een rustige rit door het Westland, die start bij Cees en Anneke Eekhout in Kwints-
heul. Noteer deze datum alvast in uw agenda! Meer info krijgen jullie later via de Nieuwsbrief.

Maar één ding werd bij de rit in Brabant wederom duidelijk. Ondanks enkele ‘obscure’ fietsers 
keken vele Brabanders bewonderend 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:
       Geertje & Ger van der Peet
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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!



Onze voorzitter Han Volkers is bevriend met de Amerikaan Ron Bissland uit Kenosha in de Amerikaanse staat Wisconsin. Dit leidde er onder meer toe 
dat Ron in 2019 een MGATO-rit in West Nederland heeft mee gereden in de MGA Gentlemans Racer van Frans Feyts, en ook naderhand aanwezig was 
op de BBQ bij Aad en Trees Zuiderwijk. Ron heeft een bijzondere MGA en hier volgt zijn inzending voor publicatie in ‘The Octagon’. 
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Een Amerikaanse MGA met een Engels nummerbord 

Amerikaanse MGA 1500 uit 1956 met Engels kenteken RXH200
Dit verhaal gaat over een Amerikaanse gevechtspiloot, die vloog in een 
F-84 Thunderstreak, en zijn broer die navigator was in een B-29 Super-
fortress bommenwerper. Mijn oom Donald Bissland vloog met de Thun-
derstreak en mijn vader Alexander Bissland zat in de bommenwerper. Ze 
gingen ergens in 1952 naar Engeland om de RAF te ondersteunen. In 1955 
crashte mijn oom met zijn auto en moest een nieuwe kopen. Hij keek wat 
rond en besloot uiteindelijk een MGA te kopen. Hij had niet veel geld, dus 
leende hij wat van een vriend. Hij kreeg wat folders van de lokale MG-dea-
ler (Nuffield Exports LTD) om er achter te komen wat hij wilde. Hij be-
sloot er een te bestellen omdat ze het model waarop zijn keuze was gevallen 
niet op voorraad hadden. Op 2 maart 1956 bestelde hij een ‘Glacier Blue’ 
MGA met ‘Ice Blue’ kap en zwart interieur. Hij ging ook nog voor de opties 
banden met witte flanken, spaakwielen en een ruitensproeier. De prijs voor 
de auto, inclusief de opties, bedroeg $ 1.785,85. Om de auto in Engeland te 
kunnen bestellen moest hij echter wel toestemming krijgen van een instan-
tie in de VS.  

Hij leverde op de basis de benodigde documenten in en wachtte. Zijn 
auto werd geproduceerd op 7 maart 1956 en stond op 17 maart van dat 
jaar klaar om afgeleverd te worden. Op 22 maart 1956 betaalde hij de auto 
en hij kon hem een week later ophalen. Op 17 april 1956 ging hij met zijn 
bommenwerper op een oefenmissie die de naam ‘Throwing Bombs’ kreeg. 
De F-84 werd voorzien van een grote bom waarmee op ongeveer 15 meter 
boven boomtoppen moest worden gevlogen. Daarna werd de F-84 in een 
steile klim gebracht, waarin ze de bom moesten loslaten om hem daadwer-
kelijk op het beoogde doel te gooien. Nadat ze de bom hadden gelost, zou-
den ze een lus maken om zo weer op de oorspronkelijke route terug te ko-
men. Nadat mijn oom de bom had gelost maakte hij dus zijn lus en begon 
te duiken om weer op zijn oorspronkelijk route uit te komen. Daar ging er 
echter iets mis. Toen zijn wingman uit de wolken kwam na het gooien van 
de bom, was de F-84 van mijn oom nergens meer te bekennen. Hij stortte 
neer in het Kanaal en van het vliegtuig en zijn bemanning is nooit iets te-
ruggevonden. De US Air Force (USAF) en de kustwacht hebben uitgereid 
gezocht, maar tevergeefs.



Met mijn vader werd contact opgenomen op zijn USAF-basis, iets ten 
noorden van Shepherds Grove, VK. Na de uitvaartceremonie ging mijn 
vader naar de basis van de gevechtsgroep van mijn oom om de eigendom-
men van zijn broer op te halen en deze terug te sturen naar de Verenigde 
Staten. Hij nam contact op met de vriend van mijn oom die hem het geld 
had geleend om zijn MGA te kunnen betalen en betaalde die schuld af (ik 
heb het briefje van die vriend waarin staat dat de lening is afbetaald!). 

Nu begint het plezierige deel van het verhaal, omdat mijn vader met de 
MGA van oom Don ging rondrijden. De auto ging van het Verenigd Ko-
ninkrijk mee naar Japan en kwam vervolgens naar de Verenigde Staten. Ik 
herinner me dat ik in die auto ergens in 1968 op eekhoornjacht ging. Mijn 
twee broers zaten op de passagiersstoel en ik zat bovenop de tunnel voor de 
aandrijfas. Het was mijn taak was om de versnelling van de auto te bedienen 
terwijl mijn vader reed. In 1971 ging mijn vader naar Vietnam als comman-
dant van een gevechtsbasis. In 1975 keerde hij terug en in 1979 overleed 
hij. Na 1971 was er nooit meer in de MG gereden. Hij stond buiten en ging 
de garage van mijn moeder in toen de kap slecht werd. In 2010 vroeg mijn 
moeder me of ik de auto wilde hebben omdat mijn twee broers geen inte-
resse hadden. Ik zei dat ik hem graag wilde hebben, leende een autotrailer 
en reed van Wisconsin naar New Jersey om hem op te halen. 
Na de ophaalactie stond de A twee jaar in mijn garage en in 2012 ben ik 
begonnen met restaureren.
  

Ik dacht niet dat de auto in slechte staat was totdat ik de dorpels, deuren 
en spatborden verwijderd had. De vertikale delen van de F-secties zagen er 
nog redelijk uit, behalve bij de aansluiting aan de horizontale balk. Van de 
horizontale balk was niet veel metaal meer over!

Nadat ik al het benodigde plaatmateriaal had besteld, begon ik al het ver-
roeste metaal te verwijderen en dat was veel! Ik liet de carrosserie op het 
chassis terwijl dit allemaal werd gedaan. Het kostte me de hele winter om 
de benodigde delen op maat te krijgen en terug in de constructie te lassen. 
  

Toen heb ik de body van het chassis gehaald. Vervolgens heb ik de motor 
uitgebouwd en die naar een revisiebedrijf gebracht. Slechts enkele delen 
van de motor waren nog bruikbaar: het blok, de krukas en de kleplichters. 
Alle andere onderdelen moest ik nieuw kopen. De kop was op acht plaat-
sen gescheurd maar ik vond nog een origineel exemplaar in Canada. De 
carosserie ging naar de spuiter. Het kostte me in totaal zo’n zeven jaar om de 
restauratie af te ronden. Alle onderdelen in deze auto zijn origineel. 
  

Vervolg op pagina 6
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De bumpers en de voorruitlijst werden opnieuw verchroomd. Ik heb ori-
ginele Lucas PL700 koplampen, Lucas mistlampen en achteruitrijlampen 
gemonteerd. Het chassis werd gepoedercoat en ik deed al het andere werk 
zoals interieur, versnellingsbak, stuurhuis en aandrijflijn zelf. Alle serienum-
mers zijn matching

Ik heb de zeer vroege meters in mijn dashboard en ze 
werken allemaal perfect. Ik heb de Engelse nummerpla-
ten op de auto, ‘RXH200’. De plaat is speciaal omdat de 
‘RXH’ staat voor ‘Purchased by US military North Ame-
rica bound’ en er is geen BTW over betaald. Er zijn er 
200 uitgegeven.

In 2019 was de auto klaar. Ik zei tegen mijn moeder dat, als ze naar Wiscon-
sin kwam voor mijn 60ste verjaardag, ik hier met haar een ritje zou maken. 

 Ze kwam en op 5 juli 2019 nam ik haar mee voor een ritje. Onderweg 
begon ze te huilen; ik vroeg haar wat er aan de hand was. 

Ze zei dat ze in 1968 de laatste keer in deze auto zat met mijn vader achter 
het stuur en hier nu in dezelfde auto te rijden met haar zoon was voor haar 
bijzonder emotioneel. 
Een ding dat ik vergat te vermelden is dat ik, samen met mijn zoon ergens 
in 2013 terugging naar het huis van mijn moeder. Ik vroeg haar toen of ze 

dat kluisje van oom Don nog had, dat mijn vader in 1956 had ingepakt en 
ze antwoordde bevestigend. Ze zei dat het nog steeds gesloten was en nooit 
geopend. Ik vroeg haar of ik het mocht openen en dat mocht. We hebben 
het slot doorgeslepen en het kluisje geopend. Het was net een soort tijd-
capsule. 

We vonden het briefje waarin stond dat hij de lening, die destijds voor de 
auto was afgesloten, had afbetaald en we vonden het originele bestelformu-
lier waarmee hij de auto had besteld, evenals het eigendomscertificaat en 
de garantiedocumenten.
In 2019 nam ik de MGA mee naar zijn eerste autoshow. De auto werd 
beoordeeld en kreeg de eerste prijs in zijn klasse. Helaas waren er geen au-
toshows in 2020. In 2021 heb ik twee autoshows bezocht. Eén in Wiscon-
sin en daar kreeg ik ook de eerste prijs. Daarna ging het naar de grootste 
MG-autoshow in Noord-Amerika. GT46 International MG-autoshow in 
Atlantic City, New Jersey. Ook hier ook first place, BEST IN SHOW voor 
klasse,’1500 with Wire Wheels'.

Dit was de grootste overwinning die ik kon behalen. We rijden nu overal 
heen met onze MGA en ze vindt het geweldig. Dat is het verhaal van mijn 
MGA uit 1956. De auto zal nooit verkocht worden. Zoals hij van mijn va-
der naar mij kwam, zal hij naar mijn zoon gaan en daarna naar zijn zoon. Ik 
heb voor deze auto veel geld kunnen krijgen, maar vertelde de man dat hij 
niet te koop is en dat nooit zal zijn. Hij zei tegen me: "Je kunt van alles kopen 
met het geld dat ik je net heb geboden". Ik wees naar mijn auto en zei: "Maar 
dat kon ik nooit kopen". Het is onbetaalbaar.

Ron Bissland
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Eindelijk was het dan zover! Op zondag 18 juli kon de eerste rit van de 
MGATO weer verreden worden na alle ellende van het coronavirus en 
de domme streken van Rutte, waar ik geen actieve herinnering meer aan 
heb. De laatste rit die in clubverband werd gereden, was de BBQ-rit van 
15 september 2019, dus bijna 2 jaar geleden!
Het plan was om op 18 juli ‘De Oude Maas Rit’ te gaan rijden, midden 
tussen de grote rivieren met de mooie vestingsteden en forten. Maar 
toen ging het klimaat zich ermee bemoeien en brak de hemel open bo-
ven het zuiden des lands. Grote wateroverlast, erger dan in ’93 en ’95. En 
al dat water moest uitgerekend op 18 juli door de Maas naar zee.
Dus de oorspronkelijke route kon niet gereden worden, omdat daarin 
meerdere keren gebruik moest worden gemaakt van pontveren en die 
waren allemaal uit de vaart.
De uitzetters Hans van Wanrooij en Emiel Gommers zijn razendsnel 
aan de slag gegaan en hebben in één nacht tijd een alternatieve route ge-
creëerd met de toepasselijke naam ‘Het Alternatief ’. Ze hadden zelfs tijd 
om iedereen een GPX bestand van deze route te sturen. Ga er maar aan 
staan met plus aan de massa!
Geen tijd om de route na te rijden, wel om een rallyboekje te maken 
met de hele rit in Bolletje-Pijltje uitvoering. Ook nog de afstanden en de 
straatnamen erbij vermeld. Verdwalen leek uitgesloten. Handig hierbij 
was de app ‘Rally Tripmeter’, nadrukkelijk een aanrader.
Er hadden zich 21 equipes aangemeld en het was stralend mooi weer, 
dus alle randvoorwaarden voor een geslaagde rit waren aanwezig. 
   

De parkeerplaats van ‘Het Oude Tramstation’ te Elshout stroomde vol 
met een bonte verzameling van glimmende MGA’ s. Op het terras was 
er koffie met appeltaart. 

Han heette ons welkom en was blij dat, na het afblazen van de beurs in 
Houten, twee toerritten en de Autojumble in Waalwijk, deze rit nu kon 
doorgaan.
Toen ging de rit van start. Deze voerde naar Oisterwijk, Drunen, Boxtel, 
Vught, Vlijmen en weer terug naar Elshout. 
Prachtige weggetjes, rustieke landschappen en erg veel drempels. 
   

In Oisterwijk waren in het centrum tal van terrassen om de lunch te ge-
bruiken in een mooie omgeving. Iets ten zuiden van Oisterwijk was een 
mooie gebied met bossen en vennen. Wij hadden alle tijd om daar een 
mooie wandeling te maken.
Om half vijf zat eenieder weer op het terras in Elshout en werden de eer-
ste schnitzels geserveerd. Specialiteit van het huis.
   

Daarna keerde iedereen huiswaarts, zelfs onze 
speciale gast, en kon worden teruggekeken op 
een zeer geslaagde dag!!
Nogmaals met veel dank aan Hans en Emiel!!

Jaap de Wijs 

‘Het Alternatief ’ is het alternatief voor ‘De Oude Maas Rit’
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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
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Deel 3 Ontwikkeling 
              ontsteeksystemen
Inleiding
In deel 2 heb ik de ontwikkeling laten zien van de 2-takt en 4-takt motor, 
2-takt en 4-takt dieselmotor en de gloeikopmotor. In dit artikel gaan we 
wat verder in op de ontsteeksystemen zoals de in deel 1 en 2 aangeven 
vlamontsteking en andere vormen zoals gloeibuis, gloeikop, etc. Daarna 
gaan we de ontwikkeling van de elektrisch ontsteeksystemen wat nader 
bekijken

Ontwikkeling van de ontsteeksystemen
De Lenoirmotor was de eerste motor voorzien van een elektrische ontste-
king met bougie. Maar vanwege betrouwbaarheid werd die niet toegepast 
in de latere Fulgkolbenmotor en de eerste 4-takt motoren. Deze motoren 
maakte gebruik van een ‘vlamontsteking’ of ‘gloeibuisontsteking’.
Opmerking: de elektrisch ontsteking van Lenoir werkte op een 2-takt 
motor zonder compressie terwijl de 4-takt motor van Otto werkt met 
compressie, waardoor het waarschijnlijk is dat het door Lenoir toegepaste 
systeem te weinig energie leverde voor het ontsteken van een gecompri-
meerd mengsel. Voordat de elektrische ontsteking voldoende betrouw-
baar was om toegepast te kunnen worden, werd gebruik gemaakt van niet-
elektrische ontsteeksystemen zoals vlamontsteking, gloeibuisontsteking, 
gloeikopontsteking en dieselontsteking. Hieronder een overzicht van de 
toegepaste systemen.

• Vlamontsteking, mechanisch getimed, vlam brandt continue en geen  
    voorverwarming noodzakelijk.
• Gloeibuisontsteking, timing afhankelijk van plaats ‘hotspot’ en lengte  
    buis, vlam brandt continue. Ontsteking tijdens compressie en voor het  
   opstarten eerst de buis opwarmen. 
• Gloeikopontsteking, timing afhankelijk van de gloeikop temperatuur. 
    Voorverwarming m.b.v. een brander is alleen nodig voor opstarten. 
   Ontsteking tijdens compressie en niet door inspuitmoment zoals bij 
    diesel motoren.
• Dieselmotoren, ontsteking door sterke opwarming van de lucht door 
   de hoge compressie en het inspuiten van brandstof op het gewenste 
   ontsteekmoment. Gloeiplug of ontsteeklont zorgt voor het opstarten bij 
   koude motor.

Vlam ontsteking
Er zijn vele uitvoering van de vlamontsteking maar ze werken bijna al-
lemaal volgens hetzelfde principe. Otto gebruikte een extra schuif in de 
uitlaatschuif van zijn eerste 4-takt motor.
In onderstaande afbeelding 1 is links een mechanisch bediende klep te 
zien met de openingen K en V en een bovenste ruimte met een opening 
die in verbinding staat met een continue brandende vlam. Deze klep is ge-
tekend in de rustpositie. Rondom deze klep is een ruimte die verbonden 
is met de verbrandingsruimte. Tijdens de compressieslag komt het verse 
mengsel via opening K in de holle ruimte van de klep. Door de continue 
brandende vlam wordt dit mengsel ontstoken en er ontstaat een vlam in 

de klepruimte. De opening K is zo klein gekozen dat de vlam niet naar 
buiten komt. Op het gewenste ontsteekmoment beweegt de klep zich 
snel naar beneden, waardoor opening K en de opening die in verbinding 
staat met de continue brandende vlam worden afgesloten en opening V 
vrijkomt. Het gevolg is dat de inwendige vlam in de klepruimte het meng-
sel in de verbrandingsruimte zal ontsteken. De rechter afbeelding laat deze 
ontsteekpositie zien. Het voordeel van het systeem is, dat het gewenste 
ontsteekmoment ingesteld kan worden door het bedienmoment van 
deze klep te wijzigen.  
                         

  1- Vlamontsteking
Gebruik onderstaande link voor een filmpje over de werking van een 
vlamontsteking. https://www.youtube.com/watch?v=PgKwEozVg3A

Gloeibuisontsteking
Bij en gloeibuisontsteking is in de cilinderkop een buis gemonteerd, waar-
van de holle binnenzijde in direct contact staat met de verbrandingsruim-
te, terwijl de buitenzijde van de buis verwarmd wordt door een op gas, 
benzine op petroleum gestookte vlam. De buis wordt opgewarmd totdat 
deze rood/oranje (800/900°C) gloeit. Tijdens de compressie wordt een 
vers brandstofmengel in de buis geperst. Afhankelijk van de temperatuur-
verdeling in de buis zal het verse mengsel verder of minder ver in de buis 
gaan totdat het tot ontsteking wordt gebracht. Zodoende wordt ook het 
brandstofmengel in de verbrandingsruimte ontstoken. De timing is afhan-
kelijk van plaats van de ‘hotspot’, temperatuur en de lengte van de buis. De 
vlam brandt continue. Er zijn vele varianten op dit type ontsteking. Op 
afbeelding 2 is een systeem van Daimler te zien.

 

 

2- Gloeibuisontsteking  

Ontstekingssystemen van toen en nu  
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Diesel- en gloeikopontsteking
De werking van de diesel- en gloeikopmotor zijn al in deel 2 besproken. 
Maar samenvattend kan worden gezegd dat bij een gloeikopmotor vroeg-
tijdig brandstof wordt ingespoten, maar dat het mengsel dan nog niet 
wordt ontstoken omdat de compressie temperatuur te laag is. Pas op het 
eind van de compressie en in combinatie met de cilinderkop temperatuur, 
vindt de ontsteking plaats. Het is duidelijk dat de timing van het ontsteek-
tijdstip sterk afhankelijk is van de gloeikoptemperatuur. 
Bij een dieselmotor vindt ontsteking plaats door sterke opwarming van 
de lucht door de hoge compressie en het inspuiten van brandstof op het 
gewenste ontsteekmoment. Dus timing van het ontsteekmoment kan 
aangepast worden door het inspuitmoment. Een gloeiplug of ontsteek-
lont helpt bij het opstarten van een koude motor.

Ontwikkeling van de elektrische ontsteeksystemen
Door de vraag naar steeds sterkere en sneller lopende motoren werd ge-
zocht naar een betrouwbare elektrische ontsteking met een nauwkeurige 
timing en verstelling van het ontsteektijdstip.
Sinds 1877 deed Otto experimenten met een gloeibuisontsteking en 
een elektrische ontsteking maar zonder veel succes. Pas in 1884 ontdekte 
hij de oplossing: een anker dat tussen de polen van een magneet draait, 
genereert een stroom die wordt geleid naar een contacthendel in de ci-
linderkop. Op het punt van ontsteking wordt het anker versneld, wordt 
de hendel opgetild en de resulterende boog ontsteekt het mengsel. Het 
geheel werd via een koppeling gesynchroniseerd met de rotatie van de 
motoras. Dit werk werd uitgevoerd parallel aan het werk van Gottlieb 
Daimler en Wilhelm Maybach, die ook een magneet-ontstekingssysteem 
ontwikkelden, dat later de basis vormde van de magneet van de Robert 
Bosch Corporation.

Inductieve ontstekingssystemen
De Lenoirmotor maakte voor het eerst gebruik van een elektrische ont-
steking met bougie. Voor het opwekken van de vonk integreerde hij de 
vonkinductor van Heinrich Rumhkorff. Later bekend als trembler of buz-
zerspoel. Dit systeem was het eerste inductieve ontsteeksysteem en zou 
later bepalend worden in alle elektrische ontsteeksystemen.
Alle inductieve systemen maken gebruik van de opgeslagen energie in 
een spoel (inductor). De spoel is niets anders dan een met draad omwik-
kelde ijzeren kern. Deze spoel heeft een zogenaamde zelfinductie (L) die 
bepaald wordt door de magnetische eigenschappen van de kern en het 
aantal wikkelingen om de kern. 
Wanneer men nu een stroom door de spoel laat lopen zal in de spoel een 
hoeveelheid (magnetische) energie worden opgeslagen. Als de stroom 
wordt onderbroken, veroorzaakt dit een plotseling wegvallen van het 
magnetische veld De spoel reageert hierop door het genereren van een 
inductiespanning van 200 – 400 volt. Deze zelfinductiespanning is afhan-
kelijk van de inductiviteit (L) van de spoel en de snelheid van de verande-
ring van de stroom. 
De eerste betrouwbare inductieve ontstekingssystemen werden toepast 
op auto’s en motoren vanaf ca. 1900. De eerste ontsteeksystemen waren 
laagspanningssystemen die gebruik maakten van een zogenaamd Ignitor-
systeem.
 

Ignitor laagspanningontsteking
Dit is een combinatie van een spoel (inductor) die aangesloten wordt op 
bijvoorbeeld een accu of een generator in serie met een onderbrekercon-
tact dat zich in de verbrandingsruimte bevindt.
Het onderbrekercontact wordt op het gewenste ontstekingstijdstip ge-
opend door bijvoorbeeld de zuiger of een klep. Op het moment dat het 
contact opent ontstaat er een vonk tussen de contacten door de zelfin-
ductie van de spoel en zal het mengsel ontsteken. Later, na de uitvinding 
van de eerste commerciële bougie, gecombineerd met een magneetont-
stekingssysteem door Gottlob Honold in 1896, zorgde externe contacten 
voor het verbreken van de stroom, met als gevolg een vonk over de bou-
gie. Op afbeelding 4 zie je twee uitvoeringen van het ignitorsysteem met 
accu en op afbeelding 3 een ignitorsysteem met een magneet.

   3- Ignitorsysteem met laagspaningmagneet

   4- Ignitorsysteem met accu
 
Hoogspanning inductor volgens het Ruhmkorff inductor principe
De spanning opgewekt door de laagspanning inductor was aan de lage 
kant om gasmengsels onder hoge compressie betrouwbaar te kunnen 
ontsteken. Hier kwam de vonkinductor van Ruhmkorff om de hoek kij-
ken. Ofschoon Ruhmkorff vaak de eer kreeg voor de uitvinding van de 
vonkinductor, was deze in feite in 1836 uitgevonden door de Ierse priester 
Nicholas Callan. Ruhmkorff verbeterde echter het ontwerp (net als zo-
veel andere technici) door glas als isolatiemateriaal te gebruiken in combi-
natie met andere innovaties, om vonken te produceren van meer dan 30 
centimeter lang. Hij octrooieerde zijn inductor in 1851. 
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Deze vonkinductor is een inductor met een primaire (laagspanning) en 
een secundaire (hoogspanning) wikkeling. In afbeelding 5 is het principe 
van deze vonkinductor te zien.  
We zien de kern met de primaire wikkeling A met een laag aantal windin-
gen en hierover de secundaire wikkeling B met een groot aantal wikke-
lingen. Wanneer contact E gesloten is, zal er via accu G een stroom door 
de primaire spoel A lopen. Door deze stroom wordt de kern magnetisch 
en zal de plaat D aantrekken waardoor het veerbelaste contact E geopend 
wordt met als resultaat een opgewekte inductiespanning in primaire spoel 
A van 200-400V. Deze spanning wordt verhoogd met de verhouding van 
het aantal primaire A en secundaire wikkelingen B. Stel dat deze verhou-
ding 1:100 is dan zal de spanning, opgewekt in de secundaire spoel, op 
punt H ca. 20.000-40.000 volt zijn (bij hogere wikkelverhoudingen zal de 
uitgaande spanning evenredig hoger zijn). Over het contact E zit een con-
densator F om de vonkvorming over het contact te reduceren.
Na het wegvallen van de stroom door de primaire spoel zal het contact 
E zich weer sluiten, waarna de cyclus zich herhaalt. Het resultaat is een 
continue schakelen van het contact wat een reeks van vonken produceert 
over H. 

  

 
5- Ruhmkorff vonkinductor

Trembler- of trillingsspoel
Een trembler-spoel is eigenlijk een vonkinductor waarbij de hoogspan-
ningszijde is verbonden met de bougie. Deze vonkinductor wordt op 
het gewenste moment van ontsteking geactiveerd door het sluiten van 
een contact (Trip Switch). De vonkinductor veroorzaakt een snelle reeks 
vonken tijdens elke ontsteking. Het systeem stond ook bekend als ‘Model 
T-bougiespoel’ of ‘trillingsbobine’. 

6- Trembler- of trillingsspoel

De Benz Patent-Motorwagen en de Ford Model T gebruikten een tril-
lingsbobine-ontstekingssysteem. In het Model T had de viercilindermo-
tor een trilspoel voor elke cilinder. Een commutator (timer-geval) werd 
gebruikt als Trip Switch en schakelde op het gewenste ontsteekmoment 
spanning op de trembler-spoelen en na een reeks vonken werd de span-
ning weer afgeschakeld. Het Model T kon op de accu worden gestart, 
waarna werd overgeschakeld naar een dynamo. Deze systemen waren 

populair in auto's van vóór 1910 en ook in bedrijfsvoertuigen met grote 
motoren tot ongeveer 1925. 
Dit om het starten te vergemakkelijken.
  
 

 7- Trembler-spoel Ford Model-T

Van trembler naar bobine
De betrouwbaarheid van de trembler-spoel was slecht door de sterke slij-
tage van de trilcontacten, dus werd gezocht naar een andere oplossing. Die 
werd gevonden in de bobine zoals wij die nu kennen en is gebaseerd op de 
trembler-spoel waarbij het trilcontact is vervallen. In plaats van het interne 
trilcontact is er nu een extern contact dat normaal gesloten is, waardoor er 
een continue stroom door de primaire spoel loopt. Op het moment van 
het gewenste ontsteektijdstip wordt dit contact geopend met als gevolg 
een inductiespanning in de primaire spoel en door de secundaire spoel 
getransformeerd naar de hoge spanning van 20.000-40.000 Volt. De bo-
bine is de basis geweest voor de verdere ontwikkeling van alle moderne 
ontsteeksystemen.

Volgend deel
In het volgend deel 4 ga ik kijken naar een overzicht van de verschillende 
types betrouwbare inductieve ontsteeksystemen die vanaf ca. 1910 tot op 
heden ontwikkeld zijn, waarna we eerst de magneto-ontsteking in meer 
detail gaan bekijken.

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

Bert van Hemert, MGATO
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In het meinummer van The Octagon beschreef ik het afbouwen van de carros-
serie van mijn miniatuur MGA. Hieronder ga ik verder met het interieur en het 
motorcompartiment.

Na het praktisch (op montage na) afbouwen van de carrosserie, was de 
volgende stap om het interieur compleet te maken en volledig af te wer-
ken. Vervolgens heb ik dat afgedekt ter voorkoming van beschadigingen 
gedurende de verdere bouw van het model.

Dashboard
Het dashboard is gemaakt van 0.2 mm plaatwerk. Daarin werden gaten 
geboord voor de klokken en instrumenten. De chroomelementen wer-
den als ronde rvs randen en strips aangebracht. 
De klokken komen uit een horlogewijzerplaat. Alle knoppen zijn ver-
vaardigd van 1 mm (brillen-)boutjes. Het geheel is afgewerkt met zwart 
leer. 

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 4 
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Stoelen
De stoelen zijn gemaakt van epoxy en zijn neerklapbaar.
Ze zijn gegoten in een plaatwerkframe en zo uitgevoerd, dat ze kunnen 
neerklappen. De lederlook is gecreëerd door dunne reepjes schilders-
plakband te gebruiken, gefixeerd met blanke lak en vervolgens matzwart 
gespoten. Voor de piping werd rood garendraad gebruikt. 

Stoffering van de kuip
Voor de stoffering van de kuip werd op de bodem dun hout-fineer 
gelijmd. De zwarte matten werden op maat gemaakt en voorzien van 
het MG-logo. Ze liggen los bovenop de bodem. De onderzijde van het 
dashboard en de zijkanten werden afgewerkt met zwart leer. Achter de 
stoelen werd de bergplaats van de kap afgeschermd. Rondom de boven-
zijde van de kuip is een strip aangebracht die doorloopt over het dash-
board en de deuren (lederlook). Daarna werden de stuurinrichting en 
versnellingspook gemonteerd.

Motor en motorcompartiment
De volgende stap was het bouwen van de motor en de bijbehorende on-
derdelen, om alles onder de motorkap compleet te maken. Daarna werd 
alles weer afgedekt om beschadigingen tijdens de verdere bouw en de 
spuitwerkzaamheden te voorkomen.

Radiateur
De radiateur werd gemaakt van dun plaatwerk, gaas en koper.
 

 

De motor
De motor werd opgebouwd uit vier elementen van 0.5 mm plaat. Het 
kleppendeksel is van rvs als verchroomd element. Alle verdere appen-
dages zoals startmotor, dynamo, waterpomp, ventilator, starterkrans, bo-
bine, SU carburateurs, bougies, kabels, remoliereservoir, kachel/slang, 
koelslangen etc., zijn apart gemaakt en aangebracht in de motorruimte, 
na deze in de juiste kleuren gespoten te hebben.

In het volgende en afsluitende deel 5 zal het spuiten en de volledige 
afbouw van de auto aan de orde komen. 

Tekst en foto’s: Rob Meijboom
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Mijn MG AM project 
In de laatste Octagon van 2020 heb ik uitgelegd waarom ik zelf auto’s bouw. In 
de eerste drie 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.

Beplating 
Langzamerhand kan ik nu beginnen met het maken van de buitenbe-
plating.
  

De voor- en de ach-
terplaat ter hoogte 
van de bumper zijn 
de eerste plaatde-
len die ik passend 
heb geklopt op het 
framewerk. De ach-
terplaat is voorzien 
van een opening 

voor de uitlaat, die bestaat uit vier naast elkaar geplaatste platte pijpen. 
Deze zullen straks uit het midden van de carrosserie steken.  

Deze achterplaat wordt met schroeven bevestigd aan de carrosserie en 
niet gelast. Zo kan ik ze straks, voor een eventuele reparatie aan de uitlaat, 
makkelijk demonteren.
De andere plaatdelen worden later, nadat ze mooi strak geklopt en ge-
rold zijn, wel door middel van lassen tot één groot aluminium bodydeel 
verbonden.
De voorschermen zullen, net als de achterplaat, niet met lassen maar 
met schroeven op het raamwerk worden bevestigd. Dit met het oog op 
een makkelijke (de)montage en reparatie, indien nodig.

Achterschermen 
Maar nu eerst verder met de beplating aan de achterzijde. 
Boven de achterplaat met de uitsparing voor de uitlaat, wordt een vol-
gend plaatdeel op maat geklopt. Dit krijgt ook een uitsparing: een plaats 
voor de nummerplaat. De bovenkant van deze uitsparing krijgt in een 
later stadium nog de nummerplaatverlichting.Daarna komen de beide 
achterschermen aan de beurt. Elk scherm maak ik uit twee delen. 

Het voorste deel van B-stijl tot het midden van het achterwiel en het 
achterste deel van midden achterwiel tot aan de achterkant van de auto.
  

Probleemgevallen
Een nadeel bij de bouw van deze geheel naar eigen idee gebouwde car-
rosserie is, dat soms bedenksels die ik na veel denkwerk heb uitgewerkt 
in diverse tekeningen, bij de productie toch nog een probleem opleve-
ren. Dergelijke problemen moeten vanzelfsprekend alsnog worden op-
gelost, want hoe verder de productie vordert, des te moeilijker wordt het 
om constructiefouten te herstellen.
Een voorbeeld: de afwatering van het gootje van de kofferklep.
Water dat straks bij een regenbui tussen de carrosserie en kofferklep 
druppelt, loopt in een gootje. Tijdens het plaatsen van dit gootje bleek 
dat de schuinte van het dak ervoor zorgt dat het gootje niet in staat is on-
der alle omstandigheden (de stand van de auto: naar voor of naar achter 
hellend) al het water af te voeren, waardoor de kans bestaat dat straks re-
gen- of waswater naar binnen druppelt. Dus hier moet een betere afwa-
tering worden uitgedacht.  Dit probleem moet vóór de fabricage worden 
opgelost, en niet nadat alles klaar is!

Dakdelen
Als ook de achterste delen van de achterschermen klaar zijn, komen de 
twee delen van het dak aan de beurt. Deze lopen vanaf het bovenste 
scharnierpunt van de achterklep tot aan de plaat met de nummerplaa-
tinkeping. Als deze twee dakdelen mooi passen, worden ze eerst met 
parkers op hun plaats gehouden, waarna ze definitief aan elkaar worden 
gelast

Voor de achterlichten zijn er al idee-
en, de hoogte en de stand moet straks nog bepaald worden. 

Frans Feijts

The Octagon
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Waarom bouw ik zelf een auto ? Deel 5 



Omschrijving
Gloednieuwe aluminium Cross Flow radiator (passend op 
MGA) van Wizard Cooling (Amerika) voor de vaste (kost)
prijs.  Af te halen in Amstelveen. Transport in overleg. Ik heb er 
twee besteld , omdat de aanschaf van één stuks erg hoog was. 
Meer info bij Niek Cramer: nimacra@gmail.com

The Octagon
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Lidmaatschap 
€ 70,00 per jaar bij automatische incasso; met factuur € 75,00 per jaar. Opzegtermijn:1 maand 
voor het einde van het lopende jaar. Aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzingen aan de 
ledenadministratie via e-mail: gvdpeet@gmail.com. 

The Octagon
The Octagon is het cluborgaan van MGATO Holland. Uitgevers: MGATO Holland. Druk 
en verzending: KNAC, Den Haag. The Octagon verschijnt 6 x per jaar en is gratis voor leden 
en adverteerders. Uit The Octagon mag niets worden overgenomen gekopieerd of openbaar 
gemaakt, op wat voor wijze dan ook, zonder vermelding van bron, auteur en maker van de 
eventuele foto’s en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie van The 
Octagon. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor artikelen welke op persoonlijke 
titel zijn geschreven.  De redactie heeft het recht zonder opgave van redenen aangeleverde kopij te 
weigeren, te wijzigen en/of in een latere uitgave van The Octagon te plaatsen.

Advertenties
Octagonnetjes t/m 150 tekens zijn gratis; ook voor niet-leden mits gericht op 
MG A Type en/of Magnette. Toesturen van bewijsnummer (aan niet leden) € 9,95. Voor 
zakelijke advertenties graag contact opnemen met de redacteur.
Sluitingsdatum kopij en advertenties: 3 weken voor verschijningsdatum.
Verschijningsdata 2021: 11/10 en 10/12
Redactie/kopij adres/advertenties: h.j.a.g.damen@kpnplanet.nl

Colofon
The Octagon - Cluborgaan van MGATO
MG A Type en Magnette Owners Holland
Vereniging tot instandhouding en restaureren van MG’s,
in het bijzonder de MG A, ZA en ZB
www.mgato.nl
KvK Nr. 404 074 18. 
MGATO is aangesloten bij de FEHAC en is tevens vriendenclub van de KNAC.
Bank relatie ING bank, BIC INGB NL2A
Bankrek.: ING IBAN: NL25INGB0001490169

Voorzitter                                              Han Volkers - 06 53486586 - hanvolkers@gmail.com
Secretaris                                             Ger van der Peet  - gvdpeet@gmail.com
Penningmeester                              Theo Veenendaal - 06 51132768 - t.veenendaal@kpnmail.nl
Algemeen bestuurslid                  Henk Damen - 06 53692142  - h.j.a.g.damen@kpnplanet.nl
Redacteur                                              Henk Damen - 06 53692142  - h.j.a.g.damen@kpnplanet.nl  
Webmaster                                          Ger van der Peet - gvdpeet@gmail.com

Octagonnetjes t/m 150 tekens zijn gratis; ook voor niet-leden mits gericht op MG A Type en/of Magnette. 
Toesturen van bewijsnummer (aan niet leden) € 9,95. Octagonnetjes kunnen uitsluitend per e-mail worden 
doorgegeven aan de redactie.OCTAGONNETJES

The Octagon Market Place

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

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  0650420671                   

PRIJS:

Omschrijving
Totaal gerestaureerd en voor een 
heel groot deel nog origineel. Motor is wel gereviseerd. Nieuwe 
soft-top gemonteerd. Zwart leren interieur met rode biezen en 
een chromen kofferrek. Compleet met aluminium zijruiten en 
een tonneau-cover. Grijze spaakwielen. De MGA is zeer goed 
onderhouden. Een mooie en betrouwbare MGA.
Meer info bij Imparts Ede, www.imparts.nl 

TE KOOP

T  026 4429937                 

PRIJS:

TE KOOP

TE KOOP

T 020-6402975             

T  0594-516604            

PRIJS:

PRIJS:

Merk:               MG 
Type:                MGA 1500
                            Roadster
Bouwjaar:    1957
Kleur:              Rood 

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
Prachtige gerestaureerde roadster met donkerblauw nieuw in-
terieur. Restauratie recent afgerond. In juli 2021 op kenteken. 
Compleet met nieuwe zijruiten, tonneau, chromen spaakwie-
len, nieuwe banden en een Robbens-tonneau.
Meer info bij Frans Dessing 

Wegens overlijden te koop:
MGA die altijd veel liefde en aandacht heeft gehad. In uitste-
kende staat (taxatierapport juli 2021 opvraagbaar). 1600 MkII 
blok en 5 bak voor comfortabel rijden. Heeft extra koeler, 
nieuwe accu, lederen dashboard, verchroomde spaakwielen, 
softtop en boekjes, rekeningen, historie etc. zit er allemaal bij. 
USA import 1993. Meer info bij Marijke Hoogeland

€ N.O.T.K.                           

€27.900,00           

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

Merk:             MG 
Type :            MGA  1600 
Bouwjaar:  1960
Kleur:           Zilvergrijs 
 

Merk:             MG 
Type :            MGA  1500 
Bouwjaar:  1958
Kleur:           Rood   

€24.500,00           

           T  06-57340167                

€475,00           

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.



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


