
Voorwoord

Het onderstaande is een uittreksel uit het archief van het
forum van de Spitfire website, uit de jaren ’99 - ’01 en
het lopende forum, sindsdien, t/m juli 2005. Aan de
inhoud kunnen geen rechten ontleend worden en nie-
mand is aansprakelijk voor de inhoud. Deze samenvat-
ting is slechts gemaakt, om de in het forum verzamelde
wetenschap, ervaring en kennis voor iedereen makkelijk-
er toegankelijk te maken.
Bij het maken van dit overzicht van de technische inhoud
van het forum, is het me opgevallen dat er heel veel
nieuwelingen het forum raadplegen, voor problemen die
ze hebben met nog maar pas aangeschafte Spitfires. 
Er is de vereniging veel aan gelegen teleurstellingen te
voorkomen. Het gebruik van de aanwezige ‘know how’,
wordt dan ook op prijs gesteld.
Nogal eens betreft het hardnekkige strubbelingen. De
gedachte komt dan op, dat de gekochte Spitfires bij
liefhebbers vandaankomen, die niet klaargekomen zijn
met het oplossen van een probleem en de auto maar
hebben weggedaan. Ze hebben het laten afweten. Dat
moet toch voorkomen worden!
Soms is de oplossing van een probleem ook vergezocht;
wat denkt u van de klacht, dat de Spit ineens begon te
pingelen. Bekende oorzaak is een te arm mengsel. In dit
geval ontstond dat, doordat het slangetje vanaf de vlot-
terkamer naar de sproeier niet meer sloot in zijn zitting,
waardoor het vacuum boven de sproeier valse lucht aan-
zoog, inplaats van benzine! Heeft u daarvan terug?
Veel voorkomende euvels vind je terug in dit overzicht en
de verschillende benaderingen geven je in het algemeen
een goed inzicht, in wat er aan de hand kan zijn, hoe je
dat vaststelt en wat je eraan doen kunt. Ervaringen van
zeer vele liefhebbers vind je hier terug. 

Als je de antwoorden bij een onderwerp volledig leest,
zul je merken dat ook dwalingen worden opgehelderd.
Niet gehinderd door kennis, kun je dwaze veronder-
stellingen maken.
Het forum; daar kan geen werkplaatshandboek tegenop.
Vooral, omdat daarin toch een meer professionele
benadering wordt verondersteld.
Opmerkelijk is ook, dat er veel Belgische liefhebbers de
forumpagina’s hebben bezocht. Hier en daar heb ik hun
verwoording wat aangepast, wanneer dat voor lezers die
alleen Nederlands kennen verwarrend zou kunnen zijn.
In het archief waren verschillende bijdragen in het
Engels, gemakshalve zijn die vertaald in het Nederlands.
Het is een goede zaak dat nu eens al de vragen en
antwoorden die de laatste jaren aan de orde kwamen in
het forum, gerubriceerd zijn en toegankelijk gemaakt zijn
voor degenen die tobben met een probleem. 
Want, is het niet een heerlijkheid als je het opgelost hebt
en kunt genieten van je autootje.
In de -inmiddels- zeven jaar dat het forum loopt, heeft
het 500 pagina’s relevante tekst opgeleverd voor de
problemen die je kunt tegenkomen bij het ‘dagelijks’
gebruik, onderhoud en opknappen van je Spitfire. Doe er
je voordeel mee, maak gebruik van de wijsheid die een
grote groep van liefhebbers uit ons taalgebied intussen
heeft bijeeengebracht. 
Het was me een genoegen dit overzicht te mogen
samenstellen. Weet je weetje. Nog even een
verontschuldiging: Nu ik de inhoud van dit boek een aan-
tal malen heb gelezen, wil niet zeggen dat ik de materie
beheers. Als ik iets weten wil, moet ik het ook even
opzoeken.

De samensteller; Wim Fournier.
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De vraagstelling in het forum richt zich in de eerste plaats op het opheffen van storingen. Het blijkt daarbij dat de
koeling nog al eens parten speelt. De jongste Spitfire’s zijn onderhand 25 jaar oud en als intussen het koelsysteem
niet eens een keer heel goed schoongemaakt is, merk je bij de koeling het eerst de tekortkomingen van de ontstek-
ing en de carburatie. Ja, inderdaad het gevoeligste punt van de Spitfire.
Daarom begint het overzicht met ‘koeling’. Vervolgens, problemen met starten, lopen en afslaan. Waardoor je vanzelf
terecht komt bij de brandstofvoorziening: Carburateurs, carburateurafstelling en carburatieproblemen. De volgende
bron van storingen is de ontsteking, wat deel uitmaakt van het electrisch systeem. 
Het wordt ernstiger als je aan de kwalen van motor en transmissie komt, de wielophanging, het remsysteem. Het
wordt dan; ‘repareren’, ‘reviseren’, of ‘restaureren’ geblazen. Tot slot zijn er dan nog een boel algemeenheden op te
sommen. Voor de toegankelijkheid van deze veelheid aan informatie is achteraan een trefwoordenlijst in alfabetische
volgorde gegeven.



Hoofdstuk 1

K O E L I N G

Koeling
Ik rijd een ’79 1500 met een 70.000 km op de teller.
Verbruik en prestatie zijn in orde. De temperatuur schom-
melt rond de 90' C bij gebruik in de bebouwde kom en
op landweggetjes., zelfs bij warm weer. Maar als ik de
snelweg opga en boven de honderd rij loopt de temper-
atuur zomaar op tot boven het kookpunt. Daarom heb ik
een oliekoeler geinstalleerd en een geforceerde koeling,
maar met nauwelijks merkbaar resultaat.
Re: Heb je al een brede radiator geprobeerd? Ik heb er
zo een en de temp. meter gaat nooit voorbij de helft van
de schaal. (Of, bedoel je dat met ‘geforceerde’ koeling).
Re: De 1500 TC (en bij een beetje pittige 1295 cc) is de
koeling maar net toereikend als gevolg van een
gebrekkig ontwerp van de radiator. De oplossing is een
dichter of breder radiatorelement te monteren, of je kan
de radiateur van een Citroen Visa aanpassen. Die is
gemaakt van een goede legering en plastic. Maar kijk in
elk geval naar je thermostaat of die goed opengaat, door
hem in een pan water te leggen die je aan de kook
brengt. En spoel de radiateur die je nu hebt eens goed
door (tegenstroom), zodat het bezinksel er uitkomt. En
blaas de troep tussen de radiatorpijpjes en -plaatjes uit,
zodat de wind er ongehinderd door kan.
Re: Ik zie drie mogelijkheden: 1) je hebt misschien een
thermostatisch inschakelende ventilator, wanneer de
thermostaat het niet doet komt de ventilator niet in
verbinding met de waterpomp en geeft die geen koeling.
Oudere Spitfires hebben vaste ventilatoren en daar kun
je beter van opaan. 2) De koelwater thermostaat is stuk
en de koelvloeistof komt de radiateur niet in, dus wordt
het niet gekoeld. Je kunt de thermostaat testen door hem
in water te leggen wat je aan de kook brengt. Voordat
het water kookt, moet hij opengaan. 3) De koelpijpjes in
de radiateur zijn verstopt, waardoor de vloeistof niet vri-
jelijk kan doorstromen, of, de watergangen in het blok
zijn verstopt. Het ergste wat je overkomen kan, want je
moet het hele systeem dan zorgvuldig schoonmaken.
Maar, kijk eerst eens of je ventilator het wel goed doet.
Re: Mijn Spit heeft een ‘visco fan’, dat lijkt op een ther-
mostaat gestuurde ventilator. Naar mijn idee werkt dat
goed. Ik zal dat nog eens controleren. Ja, hij doet het. Ik
ben van plan een ‘body off’ restauratie te doen. Bij die
gelegenheid zal ik ook zorgvuldig mijn radiateur en de
koelingskanalen in het blok schoonmaken. Als dat effec-
tief is. Laat ik het weten.
Re: Het kan ook zijn dat je -gewoon- met een ‘arm’
mengsel rijdt. Benzine heeft ook een funktie in het koe-
len van de motor. Rijd je met een arm mengsel, dan ver-
hoogt dat ook de bedrijfstemperatuur van de motor. Dat

kan ook aan de soort brandstof liggen. Het is bekend dat
benzine met loodadditief beter koelt dan de nieuwe ben-
zines, vooral die, ook nog met lager octaan.

Koeling 
Van het voorjaar een nieuwe radiateur -over de volle
breedte- in mijn Spit gebouwd. Loopt de temperatuurme-
ter niet meer in het rode, dat was de bedoeling. Vandaag
met mooi weer in mijn Spit gereden, staat de temperatu-
urmeter nog in het rode vlak. Meestal, als ik stilsta bij
een verkeerslicht. Ik krijg niet het idee dat het koelwater
kookt. Ik zit nu te denken of de meter wel goed is ofzo?
Of zijn er nog andere oorzaken waar deze hoge temper-
atuur vandaan komt. Een electrische fan inbouwen? 
Re: Die meter is niet nauwkeurig, maar als die hoger
aangeeft dan normaal, loopt de temperatuur wel op.
Probleem met de viscose koppeling is toch, dat je niet
optimale koeling hebt als je motor langzaam draait. En
als je stilstaat. Een electrische fan werkt onafhankelijk
van de motor en is een betere oplossing. Ik heb zelf mn
viscose koppeling en fan vervangen door een electrische
fan, maar dat kwam omdat de viscose koppeling het
begaf en de fan zich in mijn radiateur boorde. Dus moest
toch iets doen. Maar bevalt prima. Ik heb een fan van
een Nissan Micra. Kostte geloof ik 15 euro, inclusief
relais. Ik heb het relais aangesloten op een knop binnen
+ een thermische schakelaar die in de radiator zat (de
radiator is een Renault 12 radiator). Hij schakelt automa-
tisch in en draait bv nog een paar minuten na een rit bij
extreme hitte. Maar ik kan hem dus ook al preventief
inschakelen. Jij kan dit dus ook doen, kost dus vrijwel
niets en als je het netjes doet, kan je hem altijd nog
demonteren (stel je verkoopt je auto en iemand wil hem
in zo orgineel mogelijke staat). Oliekoeler, is ook een
optie. Beter zelfs, maar meer gedoe en duurder. 
Ohja, heb je je thermostaat wel eens gecheckt? Die zit
bovenaan. De mijne werkte niet goed (getest in een pan
water) en dus een nieuwe gekocht. Die kan je dan weer
in verschillende temperaturen kopen, maar volgens mij
moet je gewoon de std hebben, want een thermostaat
die eerder open gaat (bv 72 graden) zorgt er dus voor
dat je blok te koud blijft. Dat is de verkeerde manier om
evt oververhitting te voorkomen. Thermostaat kost je ook
iets van 10-15 euro. 
Re: De opmerking m.b.t. de thermostaat temperatuur
vind ik nogal interessant, want overal waar ik
nagevraagd heb, krijg ik te horen dat er een thermostaat
van 72?C gemonteerd zou moet worden, terwijl de stan-
daard 82?C zou moeten zijn. Mijn idee was ook, dat
daardoor de effectiviteit van de motor negatief beinvloed
zou worden en ook het brandstofverbruik. De
amerikaanse/canadese uitvoering hadden zelfs een ther-
mostaat van 88?C af fabriek!
Re: Ik heb een aantal jaren geleden een brede radiator
ingebouwd en een vaste fan (en pomp) van een MK III



ipv de fan met viscokoppeling. Het zorgt er op zich goed
voor dat het koelwater (tijdens het rijden) op de juiste
temperatuur bleef, alleen, wanneer je na een lange rit op
een zomerse dag voor het stoplicht komt te staan, dan
zie de temperatuur stijgen en wat nog veel erger is, de
olietemperatuur loopt ook gigantisch op, waardoor de
oliedruk ook inzakt bij stationair toerental. Ik heb sinds
vorig jaar een oliekoeler gemonteerd en ik heb nu geen
enkel probleem meer. Koelwater blijft stabiel, olietemper-
atuur blijft heel erg stabiel (± 85 gr.) en daardoor de druk
ook. Thermostaat is orgineel. Inbouwen valt reuze mee,
alleen even 2 goede beugels maken, want de orgineel
meegeleverde zijn kl**te (lees verder de handleiding
goed, zodat je de oliekoeler goed plaatst, het artikel dat
laatst in ‘The Spitfire’ stond over oliekoeler, sloeg op dit
punt de plank redelijk mis! 
Re: Een oliekoeler is natuurlijk beter. Maar de goedkoop-
ste oplossing is naar mijn mening een electrische fan.
Die kan je voor je radiator plaatsen en is gemakkelijk in
te bouwen. Overal op de sloop te krijgen. meteen het
relais meenemen en de bekabeling is simpel. Grootste
voordeel is, dat je nu extra koelingscapaciteit hebt als je
stilstaat. Dan heb je het ook het meeste nodig en dit is
het heikele punt bij een Spit. Er is al veel over
geschreven, maar over het algemeen is iedereen het er
over eens, dat de Spit standaard van de fabriek af niet
een optimale koeling heeft. Zeker als je bij warm weer in
de file staat. Daar komt nog bij, dat de koelcapaciteit
natuurlijk ook altijd iets afneemt, omdat bv een radiator
langzaam wat dichtslibt. De oplossing om een andere
thermostaat te monteren, lijkt mij onjuist. Je houdt de
motor dan bewust op een te lage temperatuur. Dus ook
als je er op een winterdag mee rijdt. Goed, het is natu-
urlijk niet echt dramatisch, het gaat maar om een paar
graden, maar het is ook geen oplossing. Als je auto niet
genoeg koelcapaciteit heeft, dan heeft zo’n thermostaat
die eerder open gaat (of zelfs geheel verwijderen van de
thermostaat) ook geen zin. Maar controleren van je ther-
mostaat heeft natuurlijk wel zin. Die wordt vuil en gaat
misschien niet meer goed open, of te laat. Simpel te ver-
vangen, alhoewel je dan wel even ook je pakking moet
vervangen. Ik heb trouwes ook nog de nummerplaat
voor, iets lager gemonteerd. Dus niet aan de bumper,
maar onder het grilletje. Hierdoor heb je meer rijwind. 
Re: Thermostaat is reeds vervangen. Het probleem van
de olietemperatuur en druk herken ik. Als de motor warm
wordt, loopt de oliedruk zeer sterk terug. Misschien is
zo’n oliekoeler nog geen gek idee. Een ding snap ik niet,
hadden die Spitjes daar 30 jaar geleden dan geen last
van? Het is toch niet warmer geworden in Nederland. 
Re: Sommigen zeggen dat de omstandigheden wel
veranderd zijn. Nu rijd je soms in het dagelijks verkeer
120 en dan sta je weer tijden stil. Je zou ook nog
broeikaseffect kunnen zeggen. Maar volgens mij heeft
het meer te maken met dat de Spit destijds eigenlijk niet

zo’n goede auto was. Vergelijk een Spit eens met andere
auto’s van de jaren 70. Het was gewoon een achter-
haalde auto. Die viscose koppeling, geen zelfdragend
chassis, maar ook de talrijke smeernippels en het vele
onderhoud dat de auto toch wel nodig heeft. Sinds de
eerste Spit zijn er veel zaken verbeterd, maar de tijd ging
toch wel sneller en eigenlijk is de Spit toch voor een
groot gedeelte gelijk gebleven. De grotere motor zorgt
alleen nog maar voor nog meer koelproblemen, net als
de andere neus met de hoge bumper die de luchtstro-
ming in de weg zit. Maar ik wil de Spit niet afkraken, het
is gewoon een lol auto. Alleen ik hoor niet tot de groep
die hem persee orgineel wil houden. Met kleine verbe-
teringen heb je er gewoon meer aan. Grotere radiator,
electrische fan, evt een Bosch dynamo, wat verbeterin-
gen in de zekeringen en bekabeling. Evt betere stoelen,
siliconen remolie en koppelingsolie, oliekoeler, al dat
soort zaken. Overigens had de US versie van de Spit wel
al een electrische fan.
Re: Wat er ook aan de hand kan zijn, als er te weinig
koeling is, is dat er div, waterkanalen verstopt raken in al
die jaren. Oplossing: tap het gehele koelsysteem af,
spoel hem een keer door met gewoon water en tap hem
weer af. Koop in de supermarkt een litertje schoon-
maakazijn, gooi dit in het koelsysteem, vul hem af met
water en laat de motor goed op temperatuur komen, tap
het systeem weer af en er zal heel veel vuil uitkomen.
Nog een keer aftappen en spoelen met water en het sys-
teem vervolgens weer vullen met koelvloeistof. Dit is
bijna het zelfde als het koffiezetapparaat ontkalken. 
Re: Dit kan ik bevestigen. Na de volledige revisie van de
motor en het koelsysteem van onze MK III, heb ik geen
koelproblemen. Bij de motorrevisie was duidelijk te zien
hoe de koelwaterkanalen vervuild waren, de ruimte (sys-
teeminhoud) is nu beduidend meer als voor de revisie.
Bij extreem heet weer en zware belasting is in ongun-
stige omstandigheden, -file e.d.- wel wat verhoging waar
te nemen, maar dit is zeker niet verontrustend. Dus eerst
koelsysteem reinigen, lijkt me een goed begin. 

Koelslangen 
Ik ben van plan om alle koelslangen te gaan vervangen
van mijn GT6. De radiateur laat ik reviseren. De slangen
moeten denk ik op maat gemaakt worden. Heeft iemand
een tip of een adresje waar ik dit kan laten doen of zijn
er kant en klare sets? 
Re: Bij de diverse handelaren, voor adressen zie ‘The
Spitfire’, zijn alle modellen leverbaar. Sommige kan je
zelf maken, maar andere modellen moet je gewoon
bestellen.

Koeling problemen 
Na even de snelweg opgereden te hebben, ging mijn
koelwatertemp. omhoog. Bleek dat mijn opvangflesje
helemaal vol was geraakt en de rest via het ontluchting



tegen de motorkap was gespoten. Mijn koelwater is hele-
maal bruin geworden, in plaats van doorzichtig blauw. Na
de inhoud van het flesje weer in de radiateur gede-
poneerd te hebben en wat extra erbij gedaan, weer naar
huis gereden. De volgende dag weer het zelfde op de
weg. Heeeellllluuup.
Ik denk aan een lekke kop! Is dat een dure reparatie! (ik
bedoel, dat vlakken van de kop?) Of is het alleen de
pakking vernieuwen van de kop. Demonteren en mon-
teren moet niet moeilijk zijn. Maar voor ik daar aan ga
beginnen. Kan dit ook nog een andere oorzaak hebben? 
Re: Als de koppakking lek is, moeten er luchtbelletjes in
het koelwater te zien zijn met de motor op temperatuur
en de radiateurdop voorzichtig verwijderd. Ook kan men
met een passende sleutel aan de voorste krukasmoer
draaien en de mate van compressie van de cylinders
onderling vergelijken. Het doeltrefendste is met een
meter de compressie in elk van de vier cylinders te
meten. 
Re: Een andere mogelijkheid bij een lekke koppakking is,
dat er water in de olie gekomen is. Dat is dus afhankelijk
van waar het lek zit. Als er echt koelwater in de warme
motorolie is gekomen, dan is de olie niet zwart meer,
maar begint beige tint aan te nemen. Is het echt fout,
dan is de olie gewoon egaal beige. 
Of je de kop moet vlakken, is eigenlijk alleen maar
afhankelijk van hoe fors het opblazen is gebeurd. In het
verleden gehad, dat de motor regelmatig hoestte. Mee
naar de garage geweest. Hoop geld gekost, niks
opgelost. Twee jaar later, koppakking defect. Bij het
openmaken bleek er echt een spoortje te zitten. Dus
moest de kop gevlakt worden. Bij mijn dealer kost het
kopvlakken 35 euro. De ene dag brengen, de andere
dag ophalen. Koppakkingsetje kost ook zoiets. Dus duur
hoeft het niet te zijn. Het is niet verplicht de kop te
vlakken. Men doet het altijd. (Oei veel discussie nu). Ik
heb in 30 jaar bij mijn vorige auto’s 5 keer de koppakkin-
gen vervangen en slechts 1 keer gevlakt.
Re: Veel werk is het echt niet. Koelwater aftappen (denk
aan het kraantje aan de zijkant van de motor).
Kleppendeksel er af. Moeren kop losnemen volgens
schema. Kop lostikken met een houten lat en pakking
vervangen. Doe dit wel met beleid en geduld. Het kan
handig zijn de kleppentuimelaars er ook af te halen. Let
wel op, dat de stoterstangen weer op dezelfde plek
terugkomen. O ja, je moet wel even een pakking kopen.
Het vlakken is meestal niet nodig, want de pakking is
zodanig gemaakt dat kleine krasjes worden opgevuld.
Zorg er wel voor, dat er niets in de cylinders valt en
maak de beide vlakken goed schoon. 
Re: Het kan ook zijn, dat je een hele oude, gare radiator
hebt, die helemaal verstopt is, omdat je autootje al een
tijdje stil heeft gestaan, of gewoon, weet ik veel. Nieuwe
radiator en het probleem was bij mij gefixed. Maarja, mijn
koelvloeistof werd ook niet bruin... . 

Re: Ik had exact hetzelfde probleem als jij omschrijft. Het
was bij mij gewoon een niet goed werkende radiateur-
dop. Het mechanisme in de dop werkt als volgt. Bij over-
druk perst hij koelvloeistof naar het expansievat en bij
onderdruk zuigt hij het weer terug door een “ventiel”-
werking van het middenstukje in de dop. Als dit nu een
beetje roestig wordt, kan het terugzuigen wellicht niet
goed meer werken. Van iemand kreeg ik een leendop en
het probleem was weg. Voor nog geen 5 euro heb ik een
nieuwe dop gekocht. Het is de moeite van het proberen
waard, voordat je onnodige werkzaamheden aan de kop
gaat verrichten. Je koelvloeistof is nu weliswaar bruin. Dit
komt door de roest in je koelsysteem. Als je bij ‘het
Kruidvat’ 5 flessen koelvloeistof haalt (fluoriserend groen
van kleur), kan je ook nog je systeem verversen. Kost
nog geen 7.50 euro denk ik.

Koelprobleem opgelost
Na vele uren in de garage, is het koelwaterprobleem
opgelost. De kop is niet gevlakt, alleen de pakking
vernieuwd. Alles wel goed schoongemaakt. Ook de vries-
plaatjes verwijderd en het binnenste van de motor gere-
inigd. Pomphuis gestraald en weer in de 2-comp. verf
gezet. Alles wat los gemaakt werd, goed nagekeken en
weer als nieuw erop gezet. Alleen nog de kop natrekken
morgen en de kleppies weer afstellen en hij is weer rijp
voor de Haarzuilen-rit. Temperatuur is weer -en blijft- nor-
maal! En dat op de heetste dagen van het jaar! Kwam
wel een heleboel troep uit het blok (roest en dergelijke).  

Koeling 
Ik was al een tijdje niet tevreden over de koeling van
mijn motor. Tijdens het rijden ging het wel, maar als je
even stilstond liep de warmte behoorlijk op. Een paar
weken terug had ik al een hulp-ventilator bijgezet. Het
werd wel wat beter, maar nog niet goed. Nu heb ik mijn
koelsysteem doorgespoeld en sommige slangen losge-
haald en er kwam een behoorlijke laag bagger uit van-
daan. Vooral de leiding die door je carb.loopt naar het T-
stukje en naar onder, zat helemaal vol. Dus de carb.
kreeg zo ook geen koeling en nu is het koeling probleem
dus helemaal opgelost.
Re: Ik ben al een tijdje op zoek naar leerboeken voor
monteurs uit de zeventiger jaren, waarin methodische
benaderingen gegeven worden voor het opzoeken en
verhelpen van storingen. Dit is typisch weer zo’n voor-
beeld. Fijn dat je er nu een extra ventilator op hebt, maar
het was niet nodig. Je had gewoon twintig jaar troep in je
systeem. Het  buisje door het inlaatspruitstuk achter de
carburateurs is trouwens voor verwarming, zodat de boel
niet bevriest bij koud weer. Ijsafzetting in de carburateur-
mond zou het mengsel bederven. 
Re: Toen ik afgelopen winter het motorblok er uit ging
halen, ontdekte ik dat het buisje wat achter de uitlaten
langs loopt naar de waterpomp bij de T-splitsing hele-



maal verstopt was. Dit is wel een paralel buis, maar geeft
toch aan dat de totale doorstroming niet optimaal meer
is. Bij mij was het zelfs geen slurry meer, maar een
opgedroogde klont die alleen aan het begin nat was. Dus
die buis moet al wel heeeel lang verstopt zijn geweest.
Bij het demonteren brak de buis zelfs af. Er zit nu een
nieuwe rvs buis in. Overigens had ik geen koelproblemen
en merk ook geen verschil.

Koelwater slangetje verstopt 
Ik ben bezig met de motorblokrevisie. Ontdekte dat er
een slangetje van het koelwater helemaal verstopt zat
met van die bruine drab. Het is het slangetje dat zit bij de
carbs linksonder. Daar zit een buisje met T-stuk dat
achter de uitlaat langs loopt en van de koelwaterpomp
komt, of er naar toe loopt. Het is het slangetje dat daar
aan de voorzijde uitkomt en naar boven loopt naar dat
andere T-stuk boven bij de carbs, waar ook de kachel-
slang aan vast zit. Nou die slang van 12 cm zat helemaal
dicht. Wat is het doel van dat slangetje als de motor
verder zelfs in de brandende zon netjes op temperatuur
blijft. Dan heb ik de kachel ook niet aan. Ik kan nog niet
vatten hoe het koelwater dan loopt. Als het al loopt, want
de andere kant gaat via inlaatspruitstuk ook weer naar
de koelwaterpomp. Het lijk wel of het dus gewoon stil
staat en daardoor kan daar die drab zich daar ophopen
en dik worden. 
Re: Het slangetje dient als omloopleiding, als de
kachelkraan dicht staat. Het slangetje zal wel niet hele-
maal verstopt zijn geweest, anders was er geen circulatie
van het koelwater geweest. Dan was de motor wel aan
de kook gekomen. Mijn voorstel is dat je de radiateur
doorspoelt in tegengestelde richting, dus van onder naar
boven. Daarna motorblok en radiateur vullen met een
oplossing van soda en warm water en dit een dag laat
staan. Daarna weer doorspoelen met schoon (warm)
water.

V-snaar-probleem?
Betreft Spitfire 1500 ‘77. Ik hoor een sterk gierend geluid
bij onbelast draaien. V-snaar opnieuw gespannen.
Probleem blijft. Normaal rijdend en bij trekkende motor,
geen geluidje te horen. Wie weet wat?
Re: Er is een spuitbus te krijgen met een speciaal
smeermiddel voor V-snaren. Dit middel zorgt zowel voor
een betere grip van de V-snaar (geen slip meer), als voor
een soepelere V-snaar. M.n. de wat oudere V-snaren
hebben nog wel eens de neiging om lawaai te maken. Je
zou bijv. kunnen kiezen voor “V-snaar anti slip” van het
merk ‘Loctite’. In 9 van de 10 gevallen voorkomt dit mid-
del de slip en de bijgeluiden.
Re: Is het wel de V-snaar? Een V-snaar jankt bij
optrekken als hij te los ligt. Check de waterpomp en
dynamo door er een slang tegenaan te houden en aan
de andere kant te luisteren. Het kan zijn dat je lagerprob-

lemen hoort. Veel succes.
Re: Juist. Hoe oud is die dynamo? Klinkt eerder als een
drooggelopen lagertje.

G e l e i d e s c h o t t e n

Geleideschotten
Ik ben op het moment bezig met de restauratie van het
motorblok, Maar toen ik het koelsysteem eraf haalde,
bleek dat de twee aanzuigplaten voor de radiateur hele-
maal verteerd waren. Nieuwe vind ik eigenlijk te duur,
weet iemand misschien hoe je deze zelf kunt maken?
Re: Om spraakverwarring te voorkomen: ik vermoed dat
je de kartonnen schotten met aflopende voorkant
bedoelt, die links en rechts van je radiateur in de richting
van de claxons staan? (Als dat zo is: allereerst een
opmerking: ze horen ook naast de motor. Je hebt er dus
4 onder de motorkap). De voorste schotten geleiden de
lucht naar de radiator. En twee aan de achterkant van de
radiator, naast de motor. Alleen worden ze daar veelal
motorschotten genoemd.
De schotten kun je prima vervangen door bijvoorbeeld
aluminiumplaten. De Gamma of Formido verkoopt dat in
verschillende diktes. Neem het niet te dun, anders trilt
het sneller en geeft resonanties. Ik heb de oude schotten
nagetekend en met een decoupeerzaag uitgezaagd. Dat
wijst zich vanzelf. De randen afwerken is moeilijker. Ik
heb daarvoor een plastic strip gebruikt die in de auto- en
bootstoffering wordt gebruikt. Zacht materiaal aan de
buitenkant, met een soort metalen ‘tandjes’ aan de bin-
nenkant die zich goed hecht aan het materiaal.
De schotten zitten vast met bouten en moeren. De
moeren heb ik vervangen door vleugelmoeren. Makkelijk
als je er bij moet ... . Bij mij is alles aluminiumkleurig
gebleven. Schilderen of spuiten met bijvoorbeeld
Hammerite kan ook.
Re: Prima , maar ik heb die schotten aan de zijkant van
mijn moter niet (nooit gehad). Ik heb niet de afmetingen
en heb ook geen idee waar de bevestigingspunten zitten.
Re: Eerst even kort het nut van de schotten aan weerszi-
jden van de motor en voor de radiateur. Ze geleiden de
opgevangen rijwind en koellucht van de ventilator hele-
maal naar achteren, zodat ook aan het einde van het
blok nog (relatief) koude lucht stroomt. Zonder deze
schotten, kan de koellucht direct weg en bereikt het
uiteinde van het blok niet. Je zult het waarschijnlijk niet
merken aan de temp.meter. Allereerst is die niet zo
nauwkeurig, maar de zender zit ook aan de voorkant.
Koellucht (voor zover die van invloed is bij dit onderdeel)
stroomt daar nog wel. Een prettige bijkomstigheid is de
beschermende functie van de schotten. Straatvuil ed.
komt niet bij de motor, maar wordt tegengehouden door
de schotten.
Het makkelijkst is het om naar een TAC-meeting ofzo te
komen. Daar staan de nodige Spits en GT6-en bij elkaar.



Kun je rustig kijken hoe het zit. Neem een rolmaat mee.
Patroonpapier of oude kranten zijn ook handig, kun je ze
overtekenen.
Re: Uiteraard zijn de reacties op jouw vraag handig! Let
wel, het gaat om USA-uitvoeringen van de Spit: er zijn
detailverschillen met de Europese Spit.
Ik begrijp dat je de platen niet meer in zodanige staat
hebt dat je ze kunt gebruiken als voorbeeld. Zoek eens
op: www.enteract.com/~vmichael/airdeflect.html daar
vind je het model. Via
www.enteract.com/~vmichael/tech.html kan je ook de
tekeningen vinden van de motorzijschotten en nog veel
meer. Let op dat de tekeningen gebasserd zijn op het
originele materiaal, ofwel, dat er randen aanzitten die
omgebogen dienen te worden. Die kun je bij aluminium
of triplex weglaten. Je moet in de lijst om de radiator
openingen vinden, waar boutjes ingezeten hebben, waar
het spul mee vastgezeten heeft. Ik heb zelf de voorste
schotjes vastgepopt en de motorschotten met borgpen-
netjes vastgezet, waardoor die schotten snel uitneem-
baar zijn. 
Re: Ik heb zelf een aluminiumplaat staan om de schotten
te gaan maken. Ik heb er nu nog noodvoorzieningen in
van hardboard. Deze gaan ook al 5 jaar probleemloos
mee. Let er wel op, dat de kabelboom naar het linker-
scharnierpunt van de motorkap niet in het gedrang komt.
Ik had het eerste proefmodel, zonder voorbeeld, te lang
gemaakt, waardoor de kabelboom na enige tijd schade
opliep en mijn grootlicht plotseling uitviel.
Re: Orginele platen vind je te duur. Bij de club kan je ze
in een duurzame zwarte kunststof aanschaffen, compleet
op maat, met de bijbehorende roestvrij stalen beugeltjes
voor nog geen 45 euro. Ze worden precies op maat ver-
vaardigd door Paul Kleijssen die bij de Tecnische Advies
cie zit.
Een bedrag waar je ze zelf niet voor kan maken en wat
je een hoop gefreubel en ergernis bespaard.
Re: Ik heb ze zelf gemaakt, van aluminium van de
Gamma, met als leidraad de maten van de Franse web-
site.  Moest wel aardig wat aanpassen, maar het resul-
taat is boven verwachting. Het is nu natuurlijk wel aardig
fris buiten maar het scheelde zeker een graad of tien.
Vooral als ik hem aardig de sporen gaf. Dus ik ben er erg
tevreden over.

Luchtgeleideplaten bij motor 
Bij mijn Spit ontbreken de geleideplaten naast de motor.
Het valt nog niet mee om nieuwe zomaar te monteren.
Wie weet hoe dat moet, is er een speciale instructie of
bepaalde volgorde? Moeten er nog onderdelen gede-
monteerd worden om deze platen aan te kunnen bren-
gen? 
Re: Gefeliciteerd met je goede besluit om (weer) geleid-
platen te plaatsen! Eerder is op dit forum al een verhitte
discussie geweest over het nut. En dat ze nuttig zijn

heeft bijv. ons aller Piet Julicher in het verleden uitgelegd
en aangetoond. Op zichzelf moet het een simpel karwei
zijn, of... ontbreken er wat dingen? Op de plaatsen waar
ze vastgezet worden, zitten aan het brandschot
(plaatwerk tussen motorruimte en inzittendenruimte)
plaatjes waar je een bout doorheen kunt steken (zelf
gaten maken in de geleideplaten). Aan de voorkant zitten
er plaatjes vlakbij de radiator. Voor alle duidelijkheid: de
plaatjes zitten in de lengterichting van de auto. Dan schi-
jnt er ook nog verschil te bestaan in de vorm van de
plaat aan de kant van de carburateur(s): auto’s uit de
USA zijn veelal uitgerust met 1 carb. De geleideplaat
heeft bij deze auto’s een andere vorm dan die bij
Europese (grofweg ter hoogte van de enkele carb zit een
soort deuk naar beneden, die onder het luchtfilter valt).
Dus, even controleren. Nog even dit: een van de
charmes van een Spit is de waanzinnig goede bereik-
baarheid van alles, niet in de laatste plaats door de ver-
wijderbare geleideplaten; zittend op je voorwielen kun je
uren klussen. Je kunt dat nog handiger aanpakken door
bijv. bouten met een vleugelmoer te gebruiken bij het
monteren van de geleideplaten.
Re: Bij mij zitten ze er ook niet meer. Heeft iemand een
maatschets van deze dingen. Ik heb al verschillende
mensen gesproken hierover, maar de meesten hebben
de maten van de oude overgetrokken. Als het kan ook
van de platen die voor de radiator zitten. Ik weet van de
meeste van onze trouwe en bekende leveranciers ze
hebben, voor rond de 50 euro (zwart kunststof), maar ik
wil ze zelf maken. 
Re: Probeer het hier eens: http://teglerizer.com/triumph-
stuff/spitenginepanels.htm Verder is het juist leuk om dat
met een mal van karton zelf te gaan proberen! (Vind ik).
Nog een opmerking: tijdens de laatste tech. meeting was
er iemand met een witte Spit. De eigenaar van deze Spit
had metalen geleideplaten gemonteerd, die erg mooi
afgewerkt waren: een soort metalen kraalranden die
langs de randen van de platen keurig met popnagels
waren vastgezet. Gezien het fraaie werk kan hij vast nog
een zinnige bijdrage leveren aan dit onderwerp! 
Re: Voor de kosten hoeft men het niet te laten. Bij een
plaatselijke metaalhandel, of bedrijf dat bijv. luchtkanalen
fabriceert, is het materiaal te kopen. Voor mijn auto, in de
maat van 80x40 cm op maat gesneden, was ik 7 euro
kwijt. Vervolgens heb ik wat boor- en snijwerk verricht
om ze passend te maken met behulp van de voor-
noemde link. 
Re: Die witte Spit is van mij en ik had ook geen platen
toen ik de auto kocht. Ik heb een mal gemaakt van kar-
ton (oude doos), heb ik een hardboard plaat gekocht en
met de decoupeerzaag op maat gemaakt. Het geheel
met zwarte spuitlak gespoten. Hoekprofieltjes voor en
achter en een rond profiel aan de bovenzijde. Met pop-
nagels vastgezet aan het board. Deze profielen geven
wat meer stevigheid. Het is inderdaad wel een priegelk-



lus, maar het resultaat is mooi.
Re: Mocht je geen zin hebben in al het gehobby; er zijn
zwarte kunststof platen te koop in de clubshop. Ze wor-
den ook voor de handelaren gemaakt door TAC-lid Paul
Kleyssen. Een en ander is met de bijgeleverde hoek-
beugeltjes makkelijk te bevestigen, zelfs zonder gebruik-
saanwijzing. Je boort de gaatjes in het kunststof precies
op de plaats waar ook het gaatje in het beugeltje zit om
ze op maat bevestigd te krijgen.
Re: Kan ik een paar foto’s maken van de beroemde plat-
en? Zoals jullie al kunnen raden ontbreken ze bij mijn
Spitje ook. Bij de huidige temperaturen krijgt hij het
aardig benauwd. Ik heb een MK IV, maar onder de
motorkap is het meer een late USA 1500. Radiateur
schuin voorover en een electrische ventilator. Misschien
zijn de platen voor dit type anders? Afgelopen weekend
heb ik uit voorzorg een paar keer de kachel aangezet om
de motortemperatuur wat omlaag te brengen en dat
werkt prima, alleen krijg je het zelf dan wel erg warm.
Maar beter warme voeten dan een oververhitte motor,
toch?
Re: Een goede truc overigens, dat kachel aanzetten. De
geleideplaten hebben een effect, wat volgens metingen
van de TAC vooral een positief effect op de temperatuur
van de olie in je versnellingsbak heeft. De lucht die door
je grill onder de motorkap binnenkomt, wordt weliswaar
naar de radiator en verder naar je transmissie geleid, wat
op beide een positief effect teweegbrengt. 
Re: Bij een USA Spit ziet het er allemaal wat anders uit,
maar het werkt allemaal hetzelfde. Overigens heeft
Triumph die radiator niet voor niets zo geplaatst: ze wis-
ten van de warmteproblemen van de Spit. Anders
gezegd: een USA Spit in de specificatie zoals jij die hebt,
moet het allemaal wel onder controle houden! Per slot
van rekening zijn het de Europese Spits die de grotere (=
USA) radiator en de elek. fan plaatsen! (Terzijde:
Triumph heeft de koelperikelen van veel modellen nooit
echt onder controle gehad: TR3A, 2500, Stag... allemaal
zorgenkindjes!). Als geleideplaten niet afdoende zijn,
denk dan aan de volgende mogelijkheden: -ouderdom
koelwater, -ontstekingafstelling, -(on)nauwkeurigheid van
je temp.meter/zender, -wat is voor jouw ‘benauwd’;
oplopende meter of tegen de gevarenzone voor overver-
hitting, -voltstabilisator die niet nauwkeurig werkt (kun je
zien aan de benzinemeter die er ook een potje van
maakt), -verstopte radiator/koelwaterkanalen in het blok
(zijn evt. reinigingsmiddelen voor te koop), -enz.
Lekker simpel beginnen: eerst de geleideplaten, want die
zaten er niet voor niets op en als je dan niet tevreden
bent, de volgende stap. Ik zou de radiator eens door-
spoelen. Als laatste: een Spit is natuurlijk wel voor een
tijd gemaakt, dat het verkeer anders was dan nu, ook in
de USA. En ja, koelproblemen kwamen meer voor dan
nu. Dus als je Spit met deze temp. niet tip-top in orde is
qua koeling, merk je het nu wel. (met 5 liter koelvloeistof

achterin: Triumphs uit de jaren ’50 hadden geen gesloten
systeem!).
Re: Mijn warmteprobleem is opgelost. Voor de
Haarzuilensrit ging ik nog even olie peilen enzovoort en
heb ik gelijk eens gekeken hoe de luchtstroom naar de
radiateur eigenlijk loopt. Ik kwam tot de conclusie dat het
meeste toch door de grille moet komen, maar daar hing
de nummerplaat voor! (overigens de originele plek). Ik
heb de nummerplaat nu onder de grille gehangen en
gelijk geen centje pijn meer, blijft keurig halverwege de
meter staan. Ik zag trouwens dat vrijwel alle Spits de
nummerplaat niet meer op de originele plek hebben,
behalve dan de MK I en MK II, maar daar hing ie niet
voor de grille.
Re: Zijn deze platen nog te koop, zie ze namelijk niet
onder het linkje clubshop staan. 
Re: Deze zijn te koop bij ons TAC lid Paul Kleijsen.
Verdere gegevens zie clubblad. 
Re: Luchtgeleide platen. Bij Standard/Triumph/Rover,
noemen ze dit een ‘Ductscreen’. Dit zijn de panelen die
zich tussen de grille en de radiator bevinden om de
luchtstroom te kanaliseren. Dit omdat anders de radiator
te weinig koellucht krijgt. Normaal zit de radiator (=
warmte wisselaar) direct achter de grille. Koellucht is dan
geen probleem. Bij de Spitfire echter niet. Vandaar de
luchtgeleide platen. 
De schermen (platen) die jij bedoelt, zijn volgens
Standard/Triumph/Rover motorschutborden. Deze zijn
bedoeld om, zoals de naam het zegt, de motor te
beschutten. Waarvoor? Spatwater e.d.. Met luchtgeleid-
ing hebben ze niets van doen en met koeling nog min-
der. Wie deze naam ervoor bedacht heeft, weet ik niet,
maar wat ik wel weet, is, dat (de)ze bij de Spitfireclub
een eigen leven zijn gaan leiden. Lucht volgt net als alle
andere mediums de weg van de minste weerstand.
Wanneer je kijkt onder de motorkap en je gewoon je ver-
stand laat werken, is het denk ik niet zo moeilijk te
bedenken dat de zgn. koellucht voor de versnellingsbak
alle kanten opgaat, behalve door de door isolatiemateri-
aal afgedekte opening tussen de tunnel en de ver-
snellingsbak. Wanneer je zonder deze panelen rijdt, zal
je nooit problemen krijgen met koeling van wat dan ook.
Echter, wanneer je het gehele jaar door rijdt, kan het zijn
dat je door vervuiling problemen krijgt met je elektrische
installatie. Optisch gezien, zie ik persoonlijk liever een
Spitfire met, dan zonder motorschutborden. 
Re: Bij experimenten is gebleken dat de temperatuur in
de bak lager bleef als de schutplaten gemonteerd waren.
Er onstaat een soort geleiding die er voor zogt dat de
weg van de minste weerstand ook langs de bak gaat. 
Re: Hoe de lucht loopt, is ook zelf makkelijk te onder-
zoeken; knip allemaal stukjes wol van 10 cm. Bevestig
deze met plakband over de hele motor heen en over de
versnellingsbakdelen, waar de lucht langs kan. Maak dan
een foto met draaiende motor zonder beplating en een



foto met draaiende motor met beplating. Je zal zien dat
met beplating de luchtstroom constanter is naar achter
en oa de 4e cylinder beter wordt gekoeld.
Re: Dat, als bijkomstigheid, de temp van de versnelling-
bak lager blijft, is leuk meegenomen. Wat deze schotten
met de koeling van de 4e cylinder te maken hebben, is
mij een raadsel. De motor in mijn Spitfire heeft nl.
waterkoeling. Als deze cylinder slechter gekoeld wordt
dan de andere, heeft dit alles te maken met het ontwerp
van het koelsysteem. Of dit inderdaad zo is, zou ik niet
weten, want de enige plaats waar bij mij de koelwater
temperatuur gemeten wordt, is bij de motor thermostaat.  
Re: Ah... grappig, de meeste motoren hebben olie-koel-
ing, maar om de cylinders op een constantere temper-
atuur te houden, wordt waterkoeling toegepast, rond de
cylinderwand. De rest van de motor (kop, krukas, drijfs-
tangen, stoterstangen, enz) is allemaal olie-koeling. Dus
ook de carterpan, vol met warme olie, wordt aanges-
traald door de uitlaat. Het motorgedeelte, achter deze
hete uitlaat, kan dus vaak wat extra koeling gebruiken en
koele lucht die daar langsstroomt is dan erg handig.
Re: Oliekoeling? Kom nou toch! Natuurlijk heeft olie ook
een koelende werking, maar het belangrijkste medium is
de koelvloeistof en uiteindelijk de lucht die door de radia-
teur stroomt! De koelvloeistof stroomt ook door de kop,
omdat juist daar de meeste warmte gegenereerd wordt.
Zoals terecht opgemerkt, heeft lucht die langs een
watergekoeld motorblok stroomt, nauwelijks invloed op
de bedrijfstemperatuur. 
Re: We hadden het niet over koeling van het motorblok,
maar over de temperatuur van de versnellingsbak. De
langsstromende lucht is de enige koeling die dat ding kri-
jgt. Als het door de schotten in de richting gestuurd wordt
en daardoor effectiever is, is dat toch mooi
meegenomen.

Zijschotten
In dit forum is al eens het adres van een site genoemd
waar de exacte maten staan van de zijschotten van een
Spitfire MK IV en 1500. Ik kan deze niet meer terugvin-
den. Wie heeft het adres voor me?  
Re: www.enteract.com/~vmichael/tech.html. Hier heb ik
een tekeing voor mijn MK II gevonden. zie motorscher-
men last updated 27/11/2000. 
Re: Als je de plaat op maat knipt, geeft dat (misschien)
scherpe randen. Ik heb niet het gereedschap om dat
allemaal mooi glad af te werken. Daarom heb ik bij een
autostoffeerder zwarte plastic strip gehaald met een
profiel erin. Dat kun je op maat knippen en precies in de
vorm buigen van de contouren van de plaat. 

R A D I A T E U R

Radiator
Ooit heb ik een Spit gezien die uitgerust was met een
radiator met elektrische fan, compleet met ther-
moschakelaar afkomstig van een Renault 5 van een
bepaald bouwjaar, die precies paste. Wie weet welk type
Renault 5, van welk bouwjaar de donor was?

Aftapplug; waar zit dat ding 
Het mooie weer komt er weer aan. Tijd voor een nieuwe
en grotere radiateur.Ik wil deze gaan installeren, maar
kan nergens de aftapplug vinden om het koelwater te
laten weglopen. Waar zit die? 
Re: Helaas voor jou is deze vaak niet aanwezig en kun
je volstaan om de onderste radiateurslang los te halen. 
Re: De aftapplug zit aan de rechterzijkant van het motor-
blok, op ongeveer een-derde van achteren. Hij ziet eruit
als een vleugelmoer waar een pijpje doorsteekt.
Slangetje op het pijpje en de vleugelmoer losdraaien.
Niet alle koelvloeistof loopt eruit, het laatste beetje blijft
onderin het systeem zitten, als je de slangen van de radi-
ateur losmaakt, komt daar nog wat uit. Zet voor je begint
de kachel aan en als je de dop van de radiator losdraait,
loopt hij sneller leeg.
Re: Het is duidelijk dat alleen de oudere types dit aftap-
kraantje hebben.

Aftapplug koelvloeistof
Het mooie weer komt er weer aan. Tijd voor een nieuwe
en grotere radiateur. Ik wil deze gaan installeren, maar
kan nergens de aftapplug vinden om het koelwater te
laten weglopen. Waar kan ik deze vinden?
Re: Helaas voor jou is deze vaak niet aanwezig en kun
je volstaan om de onderste radiateurslang los te halen.
Re: De aftapplug zit soms aan de rechterzijkant van het
motorblok, op ongeveer een-derde van achteren. Hij ziet
eruit als een vleugelmoer waar een pijpje doorsteekt.
Slangetje op het pijpje en de vleugelmoer losdraaien.
Niet alle koelvloeistof loopt eruit, het laatste beetje blijft
onderin het systeem zitten, als je de slangen van de radi-
ator losmaakt, komt daar nog wat uit. Zet voor je begint
de kachel aan en als je de dop van de radiator losdraait,
loopt hij sneller leeg.

Radiator, grote
Heb sinds kort een GT6 MK III US. Ik ben op de hoogte
van de koelproblemen die kunnen ontstaan bij het file rij-
den. Nu ben ik benieuwd of er op de modellen voor
Californië standaard al grotere radiators gemonteerd zijn.
Re: Voor de Spitfire is wel een andere radiator geleverd.
Groter oppervlak en ook nog een periode een schuin
geplaatst type. Om de koeling te verbeteren let op de
volgende zaken:
* Plaats nummerbord



* Type thermostaat (neem die van 76 ipv 82 graden)
* Lucht geleidingsplaten naast de motor (Tenminste
verkrijgbaar voor de Spit op onderdelendagen)
* Is je radiator goed doorgespoeld?
* Staat je ontsteking goed?
Zo houd ik mijn Spit voldoende koel (ook in de file). Je
zou nog verder kunnen gaan met een extra electrische
fan en een oliekoeler. De GT6 ken ik niet in detail, maar
neem eens een kijkje op www.gt6.com

Oververhit
Ik heb een probleem met mn Spit 1500TC. Hij wordt
veels te snel warm. Ik heb de radiator al vervangen door
een 22 inch, maar de radiator wordt niet warm. De tem-
peratuurmeter gaat heel snel naar 3/4 of zelfs naar het
allerhoogste en de auto is dan ook zeer warm. Snel stop-
pen dus, voordat de koppakking er uit ligt. Nu lijkt me,
dat ‘t vier dingen kunnen zijn; 
- Radiator. De oude lekte, maar deze is goed. 
- Thermostaat. Die heb ik dus gedemonteerd. In een pan
met kokend water gehangen en hij gaat inderdaad open
(niet echt ruim of zo). 
- Waterpomp. Geen idee hoe ik kan checken of die
werkt, maar hij lekt niet of zo. 
- Lucht in systeem. Ik heb ‘m volgens het boekje gevuld.
Dan inderdaad 3 minuten stationnair laten lopen en dan
bijvullen. Hoe kan ik zien of er nog lucht in zit?
Re: Ik zou de thermostaat vervangen bij twijfel, kost niet
veel en kan een hoop problemen voorkomen. Neem
meteen een van 74 graden. Die opent wat sneller dan de
standaard 82 graden. Als proef kan je hem ook even
weglaten, de radiator moet dan zeker warm worden. De
waterpomp checken, weet ik niet zeker. Mijn tip zou zijn,
bij een koude (!) motor de radiatordop verwijderen en
wanneer je de thermostaat verwijderd hebt, moet vanaf
het begin meteen een stroming in de radiator te zien zijn.
Verder kan je ontsteking wat verlopen zijn. Niet het
eerste waar je aan denkt, maar het is zeer belangrijk dat
deze goed staat. Het scheelt echt een slok op een borrel
en je temperatuurmeter kan dan zeker een kwart verder
oplopen dan normaal.
Re: Ik heb hetzelfde probleem met mijn GT6 gehad.
Alles vervangen wat er te vervangen viel (incl. cylin-
derkop), maar het probleem bleef. Uiteindelijk bleef er
niets over als het nogmaals vervangen van de radiateur.
Ik had deze reeds eerder vervangen door een exemplaar
dat van een andere rijdende auto af was gekomen. Deze
zou in principe goed moeten zijn, maar bleek dus ver-
stopt. Bij mij werd de radiateur plaatstelijk niet warm en
er ontstond lucht in het koelsysteem. Het gevolg was, dat
de temperatuur tijdens het rijden enorm schommelde en
uiteindelijk het rood in ging. Inmiddels zijn alle problemen
opgelost! Aangezien jouw radiateur niet warm wordt,
duidt dit op een slechte doorstroming van het water.
Waarschijnlijk een dichte radiateur of een andere ver-

stopping. Het waterkanaal door het inlaatspruitstuk schi-
jnt ook nog wel eens te willen verstoppen, maar dit zou
geen direkte gevolgen voor de motortemperatuur mogen
hebben, volgens mij.
Re: Controleer je koelwater in de vulhals. Doe de dop er
af en laat de motor warm draaien. Je zult waarschijnlijk
lucht of beter gezegd uitlaatgas zien borrelen. Je hebt nu
waarschijnlijk al een lekke koppakking t.g.v. te weinig
koelmiddel. Verlies door lekke radiateur. Je thermostaat
moet bij 72 graden openen.
Re: Bleek dat vervangen van thermostaat de uitkomst
was. Toch maar weer een 82 graden gemonteerd, want
ben met de nieuwe radiator niet zo bang voor oververhit-
ting.
Nog een tip: Er zit nu een radiator van een Renault in.
Weet niet welk type. Past precies in het U-frame (dus 22
inch breedte) en slangaansluitingen zitten op de perfecte
plek. Je kan evt ook nog de el. fan van Renault mon-
teren (wij niet gedaan) en het Renault expansievat (wij
wel gedaan, op orginele plek). Kosten 25 euro bij sloop.
Verder 2 nwe slangen nodig.

Koelvloeistof, overlopen
Na een ritje met de Spitfire 1500, zag ik dat er wat
koelvloeistof gelekt was. Eerst dacht ik dat de radiator
een lek had, maar bleek nu na nog een tijdje rijden dat er
gewoon koelvloeistof uit de bus vooraan komt, de bus
loopt ahw over. Is er teveel vloeistof in, of heb ik een
ander probleem? De temperatuur komt niet hoger dan
1/2, dus ik denk niet dat de motor warm loopt.
Re: De bus vooraan moet ongeveer de helft gevuld zijn
als de Spit een tijdje heeft stilgestaan. Die bus noemt
een ‘overflow bottle’ en dient dus om overtollige vloeistof
uit het koelcircuit op te nemen. Als je die volledig vult, zal
het water uitzetten en dus overlopen in de bus. Als je die
de helft vult voor je vertrekt, mag die niet overlopen!
De eenvoudigste oorzaak waardoor de inhoud van de
radiator overloopt in de bus is natuurlijk de radiator dop.
Deze dop mag pas vloeistof doorlaten als er een
bepaalde druk is overschreden. Als de motor niet te heet
wordt, dan is er dus ook niet voldoende druk om de dop
te openen. Gebeurt het toch, dan is de radiatordop dus
defekt en heb je een nieuwe nodig met de juiste druk.
Re: Het flesje is een open expansievat. Ook bij een radi-
atordop die niet kapot is, zal er altijd koelvloeistof in het
flesje stromen. Als de vloeistof heet wordt zet het uit en
zal, bij een bepaalde druk door de dop worden afgelaten
in het flesje. Als de motor later weer afkoelt krimpt de
vloeistof weer en wordt de vloeistof weer teruggezogen
in het systeem.
Re: Bedankt voor de reacties, bus was blijkbaar te veel
gevuld. Heb na tweemaal overlopen geen verlies van
koelvloeistof meer.   



Radiator tip
Een Renault 12 radiator past precies in het orginele U
frame en heeft de connecties voor de slangen op de
zelfde plek. De radiator heeft behoorlijk wat meer
capaciteit en is vrijwel gelijk aan de aftermarket full-size
radiatoren die overal aangeboden worden. Makkelijkste
is om het Renault expansievaatje ook te gebruiken. Je
kan zelfs de electrische fan monteren (aan de ‘ver-
keerde’ kant) voor extra koeling (heb ik niet gedaan).
Mocht je toevallig in Roemenie komen, daar kan je deze
radiatoren nieuw op elke straathoek kopen (voor 25
euro) dankzij de Dacia. In NL is het uiteraard wat meer
zoeken. Andere Renault radiatoren passen soms ook.
Andere merken zijn allemaal lastiger, omdat ze te hoog
zijn (bv Lada) of de slangconnecties verkeerd zitten (bv
Peugeot). Verder heb ik zelf ook de Nr plaat wat lager
bevestigd, zodat ie niet meer de luchtinlaat blokkeert.
Re: Ik heb op jouw aanraden een Renault 12 radiator
besteld bij de Renault 12 club. Vandaag opgehaald,
maar ik moest helaas vaststellen dat de afmetingen van
deze radiator gelijk, zo mogelijk nog iets kleiner, waren
dan de standaard Spit radiator. Bij welke Renault 12 ver-
sie hoort jouw radiator? Kijk ook eens op de site van
ml/nederlands/selectoption.htm http://taste.web.shphost-
ing.com/taste_cdml/nederlands/selectoption.htm Als je
even zoekt, vind je allerlei radiators met maat en al.
Re: De R12 is waarschijnlijk met verschillende radiatoren
geleverd (ook met verschillende motoren). Ik wist dat ik
een Renault radiator had en die dingen die ze in
Roemenie overal hadden, bleken precies ‘t zelfde te zijn
als de mijne. Mijn excuses als je nu met een verkeerde
radiator zit. Ik weet dat een radiator uit een type R5 ook
past, maar erg klein is. En ja er zijn zat andere oplossin-
gen maar die zijn natuurlijk allemaal duurder.
Ik heb er eens over nagedacht, maar ik blijf het toch raar
vinden. Waarom worden tegenwoordig alle Spit’s te
warm (incl. de mijne). Volgens mijn bescheiden kennis
presteert iedere motor het best bij een bepaalde temp.
Je mag er toch van uitgaan dat ze bij British
Leyland/Triumph niet helemaal achtelijk zijn en de Spit
motor zo hebben gebouwd, dat deze optimale motor
temp. bereikt wordt (niet hoger, maar ook niet lager). Als
we met z’n allen grotere radiatoren gaan plaatsen (incl.
de mijne) wordt de motor dan niet ‘te koud’? (0f maak ik
mezelf nu volstrekt belachelijk?).
Re: Op zichzelf klopt je redenering volgens mij wel.
Maar, er is meer aan de hand. Een paar jaar geleden
stond er in Triumph World een artikel over hetzelfde
onderwerp. Allereerst is de motor van een 1500 het laat-
ste stadium van een doorontwikkelde motor uit het begin
van de jaren ’50, waar steeds maar weer aan geschaafd
is, tot de uiteindelijke uitvoering die in een 1500 zit. Deze
doorontwikkeling was bedoeld om gelijke tred te houden
met de verkeersontwikkeling vanaf de jaren ’70 en
verder. Ten tweede: Triumph gaf zelf eigenlijk al impliciet

aan dat ze de koelcapaciteit van de 1500 te klein hadden
gemaakt: op bepaalde USA-modellen leverden ze de
Spit met een grote radiator (van het type dat veel
eigenaren nu allemaal zo graag willen hebben). Ten
derde: Triumph en koeling is altijd een moeilijke relatie
geweest. Dat begon al met de TR3. Uit documentatie
blijkt, dat er toen ook al koelproblemen waren. Veel
eigenaren van TR’s weten daar nog steeds over mee te
praten. (Even de fan vervangen voor een elektrische is
bij een TR behoorlijk moeilijk: de originele fan dient als
een soort balansgewicht om ervoor te zorgen dan de
krukas niet in onbalans raakt...). En vergeet niet de Stag:
berucht om zijn fatale koelproblemen. 
Re: De temperatuur van je blok wordt vooral geregeld
door de thermostaat. Dus een grotere radiator hoeft er
niet voor te zorgen dat de motor te koud zou blijven. Hij
zorgt er alleen voor dat je je max. koelcapaciteit ver-
hoogt. Hetzelfde geldt voor het plaatsen van een extra
fan of verplaatsen van het nummerbord of plaatsen van
een oliekoeler. Je kan wel een thermostaat aanschaffen
die op een lagere temperatuur opengaat (bv 75), maar
dat zal ook niet helpen als ‘t te warm is. Overigens
waren mijn koelproblemen al een heel stuk opgelost toen
ik de thermostaat vernieuwde, want de oude ging niet
goed open. (test in een pan met water op ‘t gas en een
thermometer).
Re: Ik heb een 1500 en ook nog nooit problemen gehad
met de temperatuur. Maar als ik de temp.sonde
vernieuwde, ging het wijzertje van 1/4 naar 3/4. Met een
zomerthermostaat net iets beter. Ik ga nu gewoon niet
meer rijden als het boven 30 graden is. Wijzertje staat
tussen 1/2 en 3/4 en alles loopt erg vlot.
Re: Dat is natuurlijk onzin. Als je op vakantietocht bent,
dan zul je af en toe moeten rijden, ook boven 30 gr. Ik
heb de radiator van mijn US Spit laten vernieuwen (Tardy
zwolle) en heb een elctrische fan gemonteerd met een
sensor in de bak van de radiator. Deze schakelt in bij ca
90 gr. Ik kan hem handmatig overbruggen, om in situ-
aties die je vroegtijdig aan ziet komen, al op voorhand
maatregelen te treffen. De vaste fan heb ik gedemon-
teeerd. Veel stiller nu en meer vermogen op toeren.
Sinds deze mutaties heb ik de afgelopen hete periode
geen enkel probleem gehad. Ook niet bij lange tochten.
(behalve dat je voeten en benen zo heet worden). Tot
slot: de meter is indicatief en zegt niets over de feitelijke
temperatuur. Na het monteren van een zomerther-
mostaat, geeft hij een hogere temperatuurstand aan dan
daarvoor. Dat kan natuurlijk niet. Na rijden bij normale
temperaturen, weet je wel wat de normale waarde moet
zijn.

Radiator, passende
Past de radiator van een MK IV/1500 in een MK III?
Volgens de catalogus van Nico Baas zijn alle radiators
van een late MK I t/m de 1500, m.u.v. late USA types,



alle uitwisselbaar. Sommige leveranciers maken geen
onderscheid, andere (bv Anglo-parts) dan weer wel.
Heeft iemand reeds een radiator van een ander model in
een MK III ingebouwd?
Re: In de Spitfire MK I, II en III werd een radiator over de
volle breedte geplaatst, in de late MK III, IV en 1500 is
een smaller exemplaar met 2 zijschotten geplaatst. Beide
(inclusief de zijschotten) zijn uitwisselbaar, waarbij je
natuurlijk wel rekening moet houden met het koelend
vermogen. Ik heb een R12 radiator. Doet het ook prima.
Weinig aanpassingen nodig en genoeg capaciteit.
Eindelijk van koelproblemen af. Wel even opletten want
de R12 is met verschillende radiatoren geleverd en ze
passen niet allemaal. Meten is weten.
Re: Ik heb op 3 slopen alle schappen langsgelopen en
heb ook een keer een niet passende radiator gekocht
(van Lada). Renault heeft als een van de weinige
merken de slangenaansluitingen hetzelfde als de Spit.
Met veel gebeun past ook een radiator van een 205
(staat ergens op internet) maar dat raad ik je niet aan.
Re: Terwijl mijn originele radiateur (grote) in de herstel
was bij Tardy in Zwolle heb ik een tijd gereden met een
radiator uit een Skoda Fabia. Met enige aanpassingen,
o.a. een overdruktankje uit een Renault, deed hij het
prima. Het is een moderne uitvoering, die meer warmte
afgeeft dan de ouderwetse Triumph radiatoren. Door de
kleine inhoud, werd de motor bij hogere temperaturen
toch warmer dan normaal.

Koeling, Middellandsezee 
Deze zomer gaan we met de Spit naar Italie. Ik ben aan
het overwegen om nog wat extra maatregelen te nemen
mbt de koeling. Op dit moment is de status als volgt:
Motorschotten geplaatst langs weerszijden van het blok.
72 graden thermostaat. Ontsteking, tijdstip juist
afgesteld. Blok en radiator zijn (in- en uitwendig) gere-
inigd tijdens restauratie. Nummerplaat laag geplaatst.
Op dit moment heb ik overigens absoluut geen koelprob-
lemen, maar in de bergen zal de motor meer moeten
presteren bij lagere snelheid. Nu de vraag: Wat levert
meer koeling op: Een extra ventilator, of een oliekoeler?
Met betrekking tot betrouwbaarheid, gaat mijn voorkeur
eigenlijk uit naar de ventilator. Als je oliekoeler lek slaat,
is volgens mij de ramp niet te overzien. Ook neemt deze
volgens mij weer wat koellucht weg van de (standaard)
radiator.
Re: Het is vooral de 1500 die koelproblemen heeft. De
antwoorden op je vraag verdelen Spitrijdend Nederland
al jaren in twee kampen: voor of tegen uitgebreide modi-
ficatie. Ik meen dat Piet J. ooit op dit forum schreef dat je
heel goed kunt investeren in een extra rij elementen in je
radiator (koelend vermogen stijgt dan behoorlijk) en dat
een zelfdenkende ventilator voor de radiator weer
behoorlijk veel koelend oppervlakte afdekt. Dus... . Aan
de andere kant, een zelfdenkende ventilator zorgt ervoor

dat de standaard fan weggelaten kan worden. Die draait
dus niet mee. Gevolg: vermogenswinst (theoretisch), dus
makkelijker de bergen over. 
Olie heeft een sterk koelend vermogen. Een oliekoeler is
wel een aanrader. Zo’n oliekoeler wordt onder de radiator
geplaatst. Ja een kwetsbare plaats, maar daar kun je
evt. metalen gaas omheen bouwen. De leidingen zijn van
zg. ‘braided hoses’ (gebreid metaal) te krijgen, hetzelfde
als bij remleidingen. Nou, als het goed genoeg is voor
remleidingen, zal het ook wel sterk genoeg zijn voor een
olieleiding.
Re: Toen ik zo’n 10 jaar geleden een Spit wilde kopen,
las ik ergens in een blad ook over de koelproblemen van
een 1500, met name over de koelproblemen van de
achterste cylinder: die zou te weinig koeling krijgen. Dit
(aldus het artikel) was al onderkend door de fabriek! Aan
de achterkant van het blok, ongeveer boven de brand-
stofpomp, zit daarom een bout in de cilinderkop
gedraaid. Daar kun je een zg. ‘oilfeed’ op aansluiten: een
leiding die loopt vanaf de (relatief koele) onderkant van
het blok, af te takken bij de oliedruksensor naar boven,
naar de cylinderkop. Zo voorkom je (blijkbaar) de koel-
problemen van de achterste cylinder. Sindsdien ben ik
wel die olieleiding tegengekomen. Je kunt ‘m bestellen
bij bijv. Imparts. Maar het verhaal zelf, heb ik nooit meer
gehoord. Of het klopt? Ik weet het niet.
Re: De vorige eigenaar van mijn Spit was een zeer tech-
nisch man, die extreem verre reizen maakte met zijn
auto. Vooral voor tochten naar Zuid Europa had hij maa-
tregelen genomen: radiator: Renault (groot opp.), zelf-
denkende fan: Renault, oliekoeler: ja. In NL verwijderde
hij altijd de standaard fan. Op zonnige vakanties mon-
teerde hij ‘m als hij wist dat’ie langdurig in stadsverkeer
of files zou rijden. Ook de vorige zomer was de zelfdenk-
ende fan voldoende om alles koel te houden.
Re: Op mijn Spit werd ooit door de vorige eigenaar een
oliekoeling gemonteerd. Vorige zomer, zelfs tijdens de
warmste dagen, geen problemen gehad qua koeling.
Een bijkomende ventilator zal ook zekerheid geven.
Re: Op mijn 1500 ’75 heeft een vorige eigenaar een
extra Kenlow ventilator aan de voorzijde van de radiator
ingebouwd. Dit samen met het behouden van de stan-
daard ventilator, heeft tot op heden de zaak koel
gehouden. De vorige eigenaar is met die Spit naar Zuid
Frankrijk geweest. Hij had hiermee geen problemen. Zelf
denk ik, dat een oliekoeler niet voldoende is. 
Tja, wat is wijsheid.
Re: Thermostaat vervangen door 72 graden, lijkt mij een
minder verstandig. Je laat dan altijd je blok niet helemaal
op temperatuur komen en bovendien zal het je niet echt
helpen. Je koelend vermogen is niet groter geworden.
Re: Koelvloeistof is bedoeld om het blok te koelen. Olie
om te smeren. De olietemperatuur moet binnen de gren-
zen gehouden worden om de smerende kwaliteiten niet
teniet te doen, d.w.z. onder de 120 graden. Het meeste



effect op de motortemperatuur hebben dus de aan-
passingen aan het koelsysteem, grotere radiator en evt.
extra fan. Bij zware belasting loopt de olietemperatuur op
en krijgt dan pas behoefte aan koeling. In de bergen zou
dat dus ook best praktisch kunnen zijn.
Nadat ik mijn oliekoeler gemonteerd had kon ik in koel-
watertemperatuur geen verschil ontdekken, in hoogte of
in snelheid van opwarmen, dus verwacht daar niet veel
van. Voor een 1500 is een oliekoeler in het algemeen
wel aan te raden.
Wil je dus wat doen aan de koeling, zoek het eerst in het
vervangen of verbeteren van je radiator. Bijkomend
voordeel van een electrisch inschakelbare fan is, dat de
motor bij stationair draaien veel minder lawaai maakt,
behalve als de fan aanslaat.
Re: Ik raad je aan ‘snachts te rijden. Dat scheelt zo’n 25
graden. Nu serieus: mijn Spit had, toen ik haar kocht,
een oliekoeler voor/onder de radiator en een heeeeele
grote ventilator. Het schuine stukje beschermingsplaat
is zelfs weggebogen. Ik heb nergens schotten. De
afgelopen zomer heb ik me verbaasd over al die ver-
halen van veel te heet enz. enz. Zoals eerder vermeld,
olie is om te smeren en water cq koelvloeistof om te koe-
len. De ruimte om je cylinders is gevuld met water en
niet met olie. Olie wordt gewoon gekoeld om het
smerend vermogen te behouden en koelt je blok dus
niet. Wil je betere koeling, dan zal je dit via de radiator
moeten zien te realiseren. Is je radiator binnen goed
schoon? Is de koelruimte van je blok goed schoon?
Re: Het koelend vermogen van Water : Olie = 1 : 0,7.
Wanneer je een bredere radiator monteert met een zelf-
denkende ventilator, neem er dan een waar de ventilator
aan de achterkant zit. Houd je radiator aan de voorzijde
vrij, dus max koelend opp.. Met een kleine aanpassing,
kan je de radiator wat naar voren en wat lager zetten.
Anders kunnen er evt. problemen onstaan met de ruimte
tussen het blok en onder de motorkap. De originele,
vaste propellor kan je van de waterpomppoelie verwi-
jderen. Is dan niet meer nodig. Levert je extra (en niet
alleen theoretisch) vermogen op. Enkele Watt’s, dus erg
veel zal je er niet van merken.

Radiator
Onze 1500 TC radiator is lek. Komt omdat ophanging
aan een kant afgebroken is en daardoor schroeven de
radiator kapot hebben gestoken. Nou heb ik op verschil-
lende sites verhalen over de matige koeling gelezen en
onze eigen auto wordt ook altijd redelijk warm. Ook heb
ik ergens gelezen (www.spitfire.com) dat een Peugeot
205 radiator bijvoorbeeld, prima past als je de zijschotten
naast de radiator verwijdert. Verder zie ik veel plaatjes
van Spitfire’s met een bredere radiator.
Re: De orginele radiator meet 43 cm breedte, bij 35
hoogte. Zonder zijschotten, past er een radiator van
ongeveer 60 cm bij 35, wat een vrij std maat is. Uiteraard

moet de ruilradiator een koelingscapaciteit hebben die
(iets) hoger is dan het orgineel, in ieder geval niet veel
lager. En de afmetingen hoeven daarover natuurlijk niet
zo veel te zeggen.
Maar het zou wellicht voor ons een makkelijke/goedkope
oplossing zijn nu we de radiator toch moeten vervangen
Re: Wij hebben ook een Renault 205 radiator gehaald bij
de sloop, E  25. Er hoeft alleen een gat rechts onder in
de radiatorbeugel gemaakt te worden en dat is alles.
Re: Renault of Peugeot? En van welk type motor (1.1.,
1.4, etc)? Dit klinkt trouwens goed.
Re: ’tIs van een Renault 205. Motorinhoud weet ik niet
precies. Maar techniek van radiatoren van de 205 zal
wellicht een stuk beter zijn, dan die van Spitjes rond
1965, 1970, dus die radiator zal het vast wel aankunnen. 
ps. Neem gewoon rolmaat mee en ga meten bij de
sloperij, als je wat anders tegenkomt, met zelfde maten,
dan kan dat ook natuurlijk. Peugeot, Renault, Citroen
(Visa), eigenlijk maakt het niet zo veel uit: het zijn in
principe dezelfde radiatoren. Ga naar de Brezan en sla
het (ruil-)radiatorenboek er maar op na. Met een beetje
geluk, kun je op de sloop de elek.fan er direct bij kopen.
Re: Een andere optie is, om je in je orginele Spit-radiator
een extra rij te laten zetten. Een radiatorreperateur kan
je verder helpen. Dan nog over de zijschotten: het is een
fabeltje dat je die weg moet halen! Ze alle vier moeten
juist blijven zitten! De koellucht wordt op deze manier
langs de motor geleid en via (langs) de versn.bak
afgevoerd. Als je de schotten verwijdert, gaat de koel-
lucht langs de wielen weg. En juist bij de laatste cylinder,
heeft een Spit de meeste warmloopproblemen. Precies
de plek waar de koellucht niet komt als je de schotten
weghaalt.
Re: De radiatoren van 205 / Visa zijn wel anders. Ze
hebben een geheel gesloten systeem en zijn aan de
zijkant voorzien van een kunststof expansievat. Hoe
hebben degenen die deze radiatoren gebruiken de
aansluiting van hun overlooppotje geregeld? Of hebben
ze deze laten vervallen. Kan dat met de druk in het sys-
teem?
Re: Dat van dat gesloten systeem klopt. Mijn Spit 1500
TC heeft sinds het begin van de jaren ’90 (dus al 12 jaar
en vele km.’s) een probleemloze Renault-radiator-met-
gesloten-systeem. Je laatste vraag is dus beantwoord:
het Spit-systeem kan tegen de druk.
(Vanaf de bestuurdersplaats af gezien:) het expansievat
zit linksvoor, vastgebeugeld aan de grote u-vormige
beugel waar de radiator in hangt. Je moet het
motorschot links voor de radiator dus enigszins aan-
passen. Vanaf de radiator loopt er vanaf rechtsboven,
over de bovenkant v.d. radiator een slang naar de
aansluiting van het vat. Gewoon met beugels vast. Werkt
prima. Verder draai je het vat zodanig, dat je de woorden
‘min.’ en ‘max.’ kunt lezen.



Radiator vervangen
Onlangs een Spitfire MK III gekocht. De radiator is best
aan vervanging toe, denk ik.  Wat kunnen jullie mij aan-
raden? Bij het berichtje: ‘vervangende onderdelen’, wordt
naar een radiator van een R5 of een Citroën Visa ver-
wezen voor een 1500. Geldt dit ook voor een MK III? Is
dit makkelijk te vervangen? Hoort de ventilator daar ook
bij? Zijn er nog andere oplossingen. Bestaat er een site
of boek die daar meer informatie over geeft?
Re: Zelf heb ik 9 jaar geleden ook een MK III gekocht die
voorzien was van een radiator van een R5 met expan-
sievat en ventilator. In de zomer liep de motor heel snel
warm en kreeg ik ‘vapour lock’. De benzine in je leiding
wordt dan al min of meer gasvormig en met gasbelletjes)
wat tot nadeel had dat de Spit erg stokte tijdens het rij-
den.
Ik heb een originele MK III radiator ingebouwd met de
originele ventilator en dit werkt stukken beter. Je hebt
twee soorten maten in de radiator. De originele MK III en
de originele California radiator. De laatste heb ik en is
iets groter, waardoor die nog beter koelt. Mijn advies,
radiator vervangen door een originele California radiator
en de ventilator gewoon op de pulley laten zitten.
Re: Ik gebruik de radiator van een Citroen Visa, welke
gelijk is aan de Renault 5, met expansievat en de ventila-
tor van de Visa. Werkt prima, alhoewel ik vind dat de
thermostaat in de radiator de ventilator nogal vaak laat
aanslaan. Met enige handigheid is het zonder veel aan-
passingen in te bouwen.
Maar, als je gewoon een oude radiator van de sloop
haalt, kan deze van binnen verkalkt of verstopt zijn,
waardoor hij niet goed koelt.
Re: Wat betreft de radiator. Gewoon een originele plaat-
sen. Wat betreft R5 of Visa, men bedoelt daar (alleen) de
ventilator mee. Deze kan je als extra monteren op je
radiator voor betere koeling.
Op de Rimmer Bross site kan je alle onderdeelnummers
vinden. Deze staan ook in catalogie van de bekende
onderdelen leveranciers als Imparts, Nico Baas, etc, etc.
Zie voor een lijst het clubblad.
Re: Hou het altijd bij een originele radiateur. Of maak
gebruik van het ruilsysteem wat handelaren gebruiken.
Of laat bij een radiateurenbebrijf in de boven- en onder-
bak een nieuw koelblok monteren met een pijpenrij meer.
Zodoende heb je 1/5 meer warmteafvoer en toch een
originele, passende radiateur.

Radiator, inbouwen merkvreemde
Ik heb begrepen dat het mogelijk is om een radiator van
een vreemd merk in te bouwen en te gebruiken.
Daarnaast heb ik begrepen dat deze moderne radiatoren
een betere koeling verzekeren. Weet iemand welke
(moderne) radiatoren hiervoor gebruikt kunnen worden,
zodat ik op zoek kan gaan naar een vervanger. Indien er
ook iemand is die mij in lekentaal uit de doeken kan

doen hoe ik een electrische fan kan aansluietn (en welke
ik kan aanschaffen), dan ben ik weer helemaal blij! 
Re: Als je Spit last heeft van de warmte, moet je eerst
proberen om de oorzaak daarvan te achterhalen: zorg in
ieder geval voor een goed afgestelde (ontsteking ed.)
motor, geleideschotten langs het blok en een goed func-
tionerend koelsysteem; doorspoelen van de kanalen
helpt en goede koelvloeistof ook. Een grotere rad. en
een elek.fan zijn eigenlijk maatregelen die je neemt als
andere (lees: standaard-) zaken niet afdoende zijn. Een
Spit die warmer wordt in de file, is normaal: als je rijdt
moet de meter ongeveer halverwege blijven staan. Maar
goed, je vraag is duidelijk, dus daar gaat ‘ie: de rad. van
een Renault 5, Citr. Visa/BX past. In sommige gevallen
moet je de u-vormige houder enigszins aanpassen. Dit
soort rad. kun je nog steeds bij Brezan c.s. kopen. Het
belangrijkste is de maatvoering en de plekken waar de
slangen aangesloten moeten worden: ze moeten een
beetje op de plek zitten waar ze oorspronkelijk ook
moeten zitten. Je kunt ook in een orginele rad. een extra
koelrij laten plaatsen, toename van zo’n 30% (en je blijft
origineel). Een adres daarvoor is Tardy Service in de
Tuinstraat in Zwolle. Er is echter een reden om toch voor
een merkvreemde rad. te kiezen: moderne(re) rad.
hebben vaak al een aansluiting voor een temp.voeler die
de elek.fan aanstuurt. In sommige gevallen kun je miss-
chien al een goede tweedehands rad. met fan en
aansluitingen kopen/van een sloperij halen. De fan zit
dan al op de rad. gemonteerd! Als je een losse fan op de
rad. plaatst, moet je goed in de gaten houden hoe je ‘m
moet bevestigen: voor of achter (zg. ‘duwende’ of
‘trekkende’ fan) en hoe je de rad. vast moet krijgen aan
de rad./vlak bij de rad., want dat is het beste: de bladen
van de fan moeten zo dicht mogelijk tegen de koelribben
van de rad. zitten, om het koelend effect van de verplaat-
ste lucht zo groot mogelijk te maken! Er is overigens wel
een goed argument om met een trekkende fan te
werken: als je de fan voor de rad. monteert, neemt het
koelende opp. van de rad. weer af. (Volgens mij heeft
ons aller Piet J. dat een keer uitgelegd op dit forum!).
Een paar merken fans: Kenlowe is de bekendste
(www.ccee.nl bijvoorbeeld), maar een sloper van een
Citroen/Renault en BMW kan ook. 
Re: Je hebt het over ene koeling van een BMW, is dit
een redelijk nieuw type waarvan ik een koeling kan vin-
den op de sloop, of ook een ouder type? 
Re: Zelf heb ik een radiateur van FIAT (Ritmo). De orig-
inele was redelijk, maar totaal los van de ophanging. Het
werkt OK, maar is naar voren gekanteld om passend te
krijgen en de fan is nu aan de voorkant gemonteert (orig-
ineel op pomp is vewijderd). Voor de aansluiting voor de
waterslang onderaan heb ik  een wiskundig-wortel-teken-
vormige buis gemaakt en voor de bovenzijde heb ik een
waterslang van een Stag gebruikt. De bedrading moet
nog goed gedaan worden, nu werkt de fan alleen als ik



zelf een schakelaar overhaal. De ophanging van de rad.
is met zelf gemaakte beugels onderaan en de zijkanten
met plaatstaal - die ook nog de lucht in de rad. forceren.
Re: In de periode dat mijn radiator bij Tardy in Zwolle
was voor het opnieuw opbouwen met een groter koel-
blok, heb ik rondgereden met een radiator van een
Skoda Fabia. Deze paste niet precies, maar was geen
probleem om aan te sluiten. 
Re: Ik heb zelf een ventilator van een Xantia 1.8 bj ’93
ingebouwd. Dit is een duwende ventilator. Van het
startrelais een draad trekken, wel gezekerd met 30 amp.
In de radiator heb ik een ring laten solderen en een tem-
peratuurschakelaar van 83/87 ingebouwd. Bevalt me
zeer goed. Voor het bevestigen van de ventilator heb ik
een tekening gemaakt, zodat je hem voor de radiator op
het u-frame kan bouwen, zonder dat je gaten hoeft te
boren.
Re: Ik heb wel eens met de revisie mensen gesproken
en een stelling is: Als de versnelligsbak gemiddeld 10
graden koeler is, gaat de versnelligsbak 5 jaar langer
mee. Dus, alle varkensstaartjes vervangen door olie
koelers; zou ik zeggen. 
Zelf zit ik ook te denken aan een Lambda sonde. Het
grootste hitte probleem, is denk ik, een te arm mengsel.
Voor de keuring wordt hij armer afgesteld, maar mocht
hij daarna niet goed worden teruggezet, dan heb je al
dat hij te heet kan worden. Een lambda meter, vast inge-
bouwd (een soort temp metertje op het dashboard) kan
dan handig zijn om te controleren of het mengel niet is
verlopen (met geel stipje voor keuring en groen voor nor-
maal gebruik). Door de mechanische ontsteking te ver-
vangen door een electronische, zou dan het hele warmte
probleem op te lossen zijn, toch?. Controle op het
mengsel en een ontsteking die niet te laat kan komen te
staan.

Motorkap, problemen met de  
Ik ben net klaar met het reviseren van de motor. Daarbij
heb ik de motorkap van de Spitfire gehaald om de motor
makkelijk in en uit te bouwen. Het probleem is dat de
kap (die er nu weer op zit) en de radiator elkaar raken,
de dop om de koelvloeistof bij te vullen en de radia-
torslag van de waterpomp raken de kap. Kijkend naar de
voorbumper, zit de motorkap hoog genoeg erop. Kan
iemand mij helpen? 
Re: Waarschijnlijk heb je ook je radiator eruit gehad. Kijk
eens na of je hem op de juiste manier hebt teruggezet,
er zitten namelijk meerdere gaten in het u-frame of in de
radiator (dat weet ik zo niet uit m’n hoofd), maw je kunt
de radiator op verschillende hoogtes monteren en in de
hoogste stand raakt ie de kap (ik heb het ook eens
meegemaakt). 
Re: Weet je ook dat je de draaipunten van de motorkap
op hoogte kan instellen? Ik weet niet of je ze hebt losge-
had, anders moet je het inderdaad in de radiator zoeken.

Spetters, bruingele
Tegen de binnenzijde van mijn motorkap zitten spetters
(beige van kleur) in een soort ‘’waaiervorm’’, ik denk dat
deze vervuiling komt van de opening welke zich direct
achter de ventilator bevindt. Is dit een normaal verschi-
jnsel ?
Re: Ik zie ook spetters aan de binnenzijde van mijn witte
motorkap. Wordt veroorzaakt door vuil wat opgezwaaid
wordt door de fan. Het zou ook overloop van koelwater
kunnen zijn, dat als het koelwater niet meer helemaal
schoon is er ook een beetje beige uitziet. Dit is natuurlijk
eenvoudig te controleren door even de radiatordop te
verwijderen. Is het koelwater schoon, dan komt het
ergens anders vandaan.
Re: Het lijkt me koelvloeistof met een roestkleur uit je
radiateurvuldop.
Een goed afdichtende dop zou de remedie moeten zijn.
Zou dit kunnen gezien de plaats op de motorkap waar
zich de spetters bevinden?
Re: Inmiddels is het euvel verholpen. Het bleek een
defecte waterpomp te zijn. Waterpomp vervangen... .
Klaar is Kees.

T h e r m o s t a a t

Temperatuurcensor zit vast
Moet de koelvloeistof-temperatuursensor van mijn Spit
1500 vervangen, maar krijg de oude sensor niet los. De
kop is al flink beschadigd. Iemand nog een tip? Gaatje
boren en een linksdraaiende tap proberen?
Re: Demonteer het thermostaathuis. Zet dit vast in een
bankschroef. Wel met beleid. Zet een klemtang of grip-
tang goed vast op de kop van de censor. Maak met
behulp van een soldeertoorts het thermostaathuis warm.
Probeer nu de censor eruit te draaien. Als dit niet wil
lukken, boor de censor er dan tot bijna tegen de schroef-
draad uit. Het laatste stuk is er wel uit te halen.

Thermostaat kapot na vervangen waterpomp 
Onlangs heb ik van mijn MK III de waterpomp vervan-
gen. Nu heb ik mij laten vertellen, dat wanneer je de
waterpomp vervangt, het verstandig is om ook de ther-
mostaat te vervangen..., maar heb hier verder niet naar
geluisterd. Nu, een paar honderd kilometers verder, merk
ik dat mijn temperatuur erg ver oploopt (althans verder
dan ik gewend ben). Kan het zo zijn dat bovenstaande
stelling daadwerkelijk waar is en ik mijn thermostaat dien
te vervangen? Zo ja, welke thermostaat is aan te raden,
ik neem aan die met de standaard temperatuur van 82
graden? 
Re: Dat je thermostaat nu plotseling defect zou zijn, is
echt toeval. Je kunt het testen door hem in water te
leggen dat je opwarmt. 



Bij ca 80 graden moet hij zich openen. Ik gebruik het
hele jaar door een thermostaat van 77 graden. In de win-
ter rijd ik toch niet zo veel. Nooit problemen mee gehad.
Als je een 82 gr had, neem die dan weer. Overigens is
het verstandig om bij je setje reserveonderdelen; zoals
een verdeelkap, bougiekabel, condensator, ook een ther-
mostaat te stoppen voor onderweg.

Elektrische ventilator 
Wat is de temperatuur waarbij de ventilator voor de
motor moet inschakelen. Ik heb een 1500TC. 
Re: Welke vemtilator bedoel je? De mechanische of de
electrische? Dat hangt natuurlijk af van de thermostaat
die je koopt en die zijn er niet in alle graden. Bij mij is dat
voor de electrische geloof ik 86o.
Re: Ik heb een elektrische ventilator ingebouwd van een
Xantia en een thermostaat van een Volkswagen van 95
graden in de radiator geplaatst, maar deze is te hoog. 
Re: Ietsje warmer dan de thermostaat in het ther-
mostaathuis, lijkt me. Dus de 86 graden-thermostaat is
waarschijnlijk zo gek nog niet.
Re: Bij mijn verkenning vorig jaar, kwam min of meer
unaniem naar voren, om er een thermostaat van 74?C te
monteren en voor mijn ex VS ’79 1500 een thermische
schakelaar voor de ventilator met schakelpunten van
92/87?C.

Ventilator, electrische  
Ik heb er een thermostaat in van 76 gr. en de elctrische
vin via een thermische schakelaar van VW/Audi 89/94.
Gaat prima, hoewel ik toch die 94 wat hoog vindt. Ik
moet nog eens op zoek naar een lagere. Echter nog
nooit problemen gehad. Ook niet in de warme zomer van
2003.
Re: Ik neem aan dat de thermostaat inschakelt bij 89oC
en uitschakelt bij 94oC. Ik begrijp dat je dan nog nooit
problemen hebt gehad. Water kookt pas bij 100oC Atm.
Je koelsysteem staar onder overdruk, dus Atm. +. Dus?
Waarom op zoek naar een andere? 
Re: Je trekt verkeerde conclusies. De fan schaket in bij
94 en gaat uit als hij 89 bereikt heeft. Onder normale
omstandigheden zal een Spit, met vaste ventilator de
temperatuur van 94 graden nooit halen. Bijvoorbeeld: bij
het staan voor een verkeerslicht loopt de temperatuur
hoger op, omdat de fan pas later gaat draaien. Voordat
die warmte weer uit het blok is, ben je even verder. Als je
ooit in een Spit gereden hebt met mooi zomerweer en de
motor moet een graad of 10 kwijt, dan krijg je pas echt
warme voeten. Dat is niet echt comfortabel meer. De
contructeur heeft bij het bepalen van de warmtegraad
van de thermostaat ook bepaald binnen welk gebied de

motor het beste loopt. Dat ligt dus zo rond de 80 - 85
graden. Daar moet je dus bij in de buurt blijven. Ik kan
het ook merken aan het lopen van de motor zelf, dat hij
die hoge temperaturen niet fijn vindt. Hij levert dan voel-
baar minder prestatie. In dergelijke gevallen zet ik hand-
matig de fan aan, vanaf het dashboard. Dat vergeet je
ook wel eens... Ik heb gisteren een rally gereden, waarbij
de gemiddelde snelheid erg laag lag. Je krijgt dan bijna
geen koeling van de rijwind. Het weer was gelukkig
prachtig, dus liep de temperatuur regelmatig hoog op.
Dus: regelmatig even de schakelaar om. Het koken van
het water is gelukkig nooit een probleem. Als het dat
gaat doen (onder druk van het systeem bij ca 110 gr.)
dan heb je pas echt een probleeem. Ik hoop dat het je
nu wat duidelijker is geworden.
Re: Ik begrijp je verhaal helemaal. Uitgaande van natu-
urkundige wetten. Water kookt pas bij 100 graden
Celsius. Je motor thermostaat houdt je koelwater, vol-
gens jouw verhaal op 76 graden Celcius. Dit is erg laag.
Het kan zijn dat je een typefout gemaakt hebt, maar voor
zover mij bekend, is de laagste temp. therm.st. bij
Triumph 86 graden. De thermostaat van je radiator regelt
de temp in de radiator tussen 86 en 94 bij Atm. Dus
waarom een moeilijk verhaal schrijven om te bewijzen
dat de wet van Boyle-GayLussac niet bestaat?
Re: Er zijn normale thermostaten van Leyland van 82 gr.
Er zijn ook zomerthermostaten van 74 gr. Kijk maar in de
diverse catalogi. Jij kan ze wel erg koud vinden, maar ze
zijn er wel. Als ik in de zomer rijd met mijn 76 gr ther-
mostaat, dan staat de meter net even over het midden.
Dat is natuurlijk geen garantie, de meters zijn niet erg
nauwkeurig, maar het lijkt erg netjes. We praten nu nog
over de thermostaat in het pomphuis. Niet over de ther-
mostaat die opener van dit item bedoelde, een later inge-
bouwde thermostaat voor in de radiator die de fan
aanstuurt. Wat je uit de natuurkunde ook zult weten, is
dat bij het stijgen van de druk, het kookpunt verhoogt.
Het “water” in de motor zal dus in de praktijk gaan koken
bij ca. 110 gr.

W a t e r p o m p

Waterpomp lek
Ik zie aan mijn waterpomp, na een tijdje gereden te
hebben, langs de as die de pomp verlaat (en waaraan de
koelvinnen gemonteerd zijn) een paar druppels water
(koelvloeistof) komen. Door de hitte verdampen deze en
geven een beetje waterdamp. Dit is niet normaal, maar is
dit ernstig en dient de pomp vervangen te worden?
Verder werkt ze nog optimaal.



Re: Volgens mij kan je hem niet reviseren. Doorrijden
betekent dat hij vanzelf vastloopt. Onlangs de schade
gezien bij een moderne auto. Die was aanzienlijk. Er is
maar een remedie, vervangen, straks sta je onderweg,
neem geen risico.
Re: Niet dat ik bovenstaande raad in de wind wil slaan,
maar mocht ik bij elk lekje aan mijn Spit iets vervangen,
dan kan ik de wagen wel slopen. Nee, er zit voor de rest
geen speling ofzo op de waterpomp. Ook maakt ze geen
geluiden die duiden op slijtage. Alleen ken ik de inwendi-
ge techniek niet om te kunnen beoordelen wat er
scheelt. Misschien is er gewoon een keerrubbertje ver-
sleten ofzo en kan dit geen kwaad.
Re: Het probleem bij waterpompen is dat de slijtage op
de afdichting het kritieke punt is. Dat is niet te voelen op
het lager, dat komt pas later als het vocht daar volledig is
doorgevreten. En dat gaat redelijk snel. Maar dan gaat je
vloeistof ook snel. De kosten van een gereviseerde
pomp kunnen het niet zijn. Ook bij veel redelijk moderne
auto’s gaat de pomp na zo’n 100.000 km lek.

Motorkap, vervuiling tegen onderzijde
Tegen de binnenzijde van mijn motorkap zitten spetters
(beige van kleur) in een soort ‘waaiervorm’, ik denk dat
deze vervuiling komt van de opening welke zich direct
achter de ventilator bevindt. Is dit een normaal verschi-
jnsel? 
Re: Ik zie ook spetters aan de binnenzijde van mijn witte
motorkap. Wordt veroorzaakt door vuil wat opgezwaaid
wordt door de fan.
Re: Het zou ook overloop van koelwater kunnen zijn, dat
als het koelwater niet meer helemaal schoon is, er ook
een beetje beige uitziet. Dit is natuurlijk eenvoudig te
controleren door even de radiatordop te verwijderen. Is
het koelwater schoon, dan komt het ergens anders van-
daan.  
Re: Het lijkt me koelvloeistof met een roestkleur uit je
radiateurvuldop. Een goed afdichtende dop zou de reme-
die moeten zijn. Zou dit kunnen, gezien de plaats op de
motorkap waar zich de spetters bevinden?
Re: Inmiddels is het euvel verholpen. Het bleek een
defecte waterpomp te zijn. Waterpomp vervangen ... ,
klaar is Kees.

Waterpomp ,vervangen 
Mijn waterpomp op mijn MK III is kapot en nu een
nieuwe pomp besteld. Ik neem aan dat het een realtief
eenvoudig klusje is om de waterpomp te vervangen,
maar zijn er nog bijzonderheden waar ik op moet letten? 
Re: Het is niet echt moeilijk. Er zit in het pomphuis een
gaatje en dat moet onderaan zitten. Hierdoor kan
eventueel lekwater dat via de (dan versleten) as naar
buiten komt weglopen. Dit is ook het moment om vast te
stellen of je hem gaat vervangen. Goede pakking
gebruiken. De aandrijfriem niet te strak zetten, want

anders blijf je aan de gang.

Koelsysteemschade 
Pech, tijdens een ritje is de fan losgeschoten. De viscose
koppeling heeft het begeven. De fan heeft de radiator
geraakt die nu op 2 plaatsen lek is. Ik heb 3 vragen: 1.-
Is een radiator nog te solderen? Hij is namelijk in goede
staat en ‘t is een ‘fullsize’ radiator. 2.- Is het niet handiger
om nu voor een electrische fan te gaan? Een viscose
koppeling is best duur en ik weet ook niet of dit zomaar
weer op ‘t asje geklonken kan worden. Anderen zie ik
wel eens bewust voor een electrische fan kiezen 3.- Ik
heb een Renault 12 radiator in de Spit zitten. Die heeft
de slangen op de goede kanten en past in de orginele
beugel. Het lijkt me het makkelijkste om een nieuwe
Renault radiator, dit keer inclusief fan te monteren en de
viscose koppeling + fan van de motor niet meer te
gebruiken. 
Re: Inmiddels alweer een nieuwe radiator gevonden. Bij
de sloop. Hij is splinternieuw (zit nog in de verpakking)
en voor een of andere Renault. Kosten 40 euro en dan
nog 15 voor een electrische fan. Dus geluk bij een
ongeluk zal maar zeggen. Iemand enige ervaring met
gebruik van een electrische fan? Ik heb diverse sites
gezien waar mensen dit gebruiken. Ik vraag me af of ik
de fan rechtstreeks moet aansluiten, of hier nog een
schakelaar voor moet maken binnen, of dat ik nog moet
gaan proberen dit op temperatuur te laten schakelen, al
of niet met 2 standen. Ik denk dat ik m gewoon recht-
streeks aansluit (met zekering natuurlijk).
Re: Wanneer je alleen voor de electrische kiest, zou ik
stand 1 altjd aanzetten en stand 2 thermostatisch
schakelen. Je kan natuurlijk ook een mechanische fan
monteren op de waterpomp (niet-viscose uitvoering) en
als extra de electrische van therostatisch schakelen.
Beide oplossingen zorgen ervoor dat de temperatuur van
het blok geleidelijk stijgt en daalt.
Re: Ik heb mijn vaste fan verwijderd. Er zit een brede US
radiator in mijn Spit ’76 (ex USA). Het koelblok ervan heb
ik afgelopen winter laten vervangen door Tardy in Zwolle.
Tevens heb ik een ring laten insolderen voor de montage
van een electrische thermostaat. Deze slaat aan bij 95
en weer uit bij 92gr. (VW-Audi, maar ook een Renault
doet het prima). De temperatuur loopt dus wat hoger op
dan normaal bij een vaste fan. Dat is geen probleem. Ik
heb wel een overbrugging gemaakt over de thermostaat,
waarmee ik vanaf het dashboard de fan aan kan zetten.
Als ik bij warm weer een stad binnen kom na een lange
rit, dan zet ik heb voortijdig aan. De temperatuurmeter
blijft dan mooi recht naar boven wijzen. Als ik dat niet
doe, dan wordt hij warmer terwijl je voor een stoplicht
staat. 
Re: Volgens mij past er geen gewone fan op de as waar
een viscose koppeling heeft gezeten. Dus dat is geen
optie. Een nieuwe viscose koppeling is erg duur, dus



vandaar dat ik voor de electrische fan wilde gaan. Lijkt
me het beste dat ik zo veel mogelijk het geheel van de
fan en el. gedeelte gebruik, wat, als het goed is, met een
relais via de thermostaat op de radiator werkt, al of niet
met 1 of 2 standen.
Re: Ik heb een thermostaat in de onderste afvoerslang
gemonteerd. Wel prijzig, maar het werkt perfect en ik
hoef dan niet steeds op mijn metertje te kijken of ik iets
aan moet zetten of niet. Ze zijn te krijgen bij de betere
auto-onderdelenzaak en hebben de goede diameter. Je
kan vrij veel verschillende temperatuur instellingen
kopen. Ik heb iets van 86gr genomen, omdat ik hem
onderin heb zitten. Dat wil zeggen, dat de temp. van het
water dat uit het motorblok komt warmer is. De elec-
trische fan heeft zoveel power, dat hij heel snel de boel
weer op de juiste temp. heeft, als hij eenmaal aanslaat.
Dat komt overigens heel zelden voor.
Re: De extra lucht voor koeling van een fan heb je nodig
als de motor warmer wordt dan normaal en wanneer er
geen rijwind is. Die situatie komt eigenlijk alleen voor bij
lang stilstaan, filerijden of helling op met lage snelheid. In
de eerstgenoemde gevallen is de opbrengst van de
vaste fan minimaal, omdat hij dan ook langzaam draait.
Onder zware omstandigheden is het dus dan verstandig
om de motor op toeren te houden, omdat dan de fan het
snelst draait en de pomp het hardst werkt. Je ziet dus
dat een electrische veel effectiever is. Die draait dus
eigenlijk alleen als het voertuig stilstaat, of bijna stilstaat
en dan ook nog op vol vermogen.
Re: Dat was iets waar ik nog helemaal niet bij stilgestaan
heb. Een electrische fan is natuurlijk veel beter dan een
viscose koppeling omdat hij goed kan draaien wanneer
de auto stationair loopt en/of stilstaat, terwijl een viscose
fan dan juist langzaam draait. En andersom, als je hard
rijdt, heb je de el. fan niet nodig en heb je ook het
voordeel, omdat een viscose fan altijd toch wat energie
kost. 
Re: Wil je je reparatie goedkoop? Zie mijn verhaal in ‘Te
Spitfire’ over Spit-pompen. Monteer een normale water-
pomp. Zet hierop een gebruikte std. fan. Ga naar de
sloop en koop een drukkende ventilator van een Citroen.
Monteer die met een paar eigengemaakte hulpstukken
voor je radiateur en schakel hem aan en uit met behulp
van een relais en een schakelaar onder of op je dash-
bord. Die electrische fan is maar incidenteel nodig. Dus
hou het eenvoudig, krijg je ook geen storing.
Re: Ik heb uiteindelijk een nieuwe radiator (weer
Renault) gecombineerd met een losse electrische fan
(Nissan Micra). De fan aangesloten via een relais op een
thermoschakelaar die in de Renault radiator zit en ook
een extra schakelaar voor binnen. Enige probleem: De
relais en fan werken prima. Ik heb die thermoschakelaar
in een pannetje water getest. Bij 100 graden is de weer-

stand 0, bij afkoelen gaat het snel naar oneindig. Er
staan ook getallen op 86-92. Lijkt me, dat hij dan bij 92
graden inschakelt en bij 86 weer uit. Dat zou op zich de
ideale temperatuur zijn. Bij testen gaat de fan nog niet
aan, maar misschien is de temperatuur nog niet hoog
genoeg (maar op de meter in de auto staat ie op 3/4). Is
86-92 een goede thermoschakelaar? Ik ga binnenkort
weer meten, weerstand van de thermoschakelaar en de
temperatuur. Heb ook nog een andere thermoschakelaar
liggen, es kijken wat die precies doet.

Waterpomp lek
Deze lekt bij mij koelwater door de kleine opening, welke
bovenaan zit. Dit duidt -lijkt mij- op lekkage van de
asafdichting? Waarvoor dient dit gaatje eigenlijk, voor
smering (met wat) of als controle-punt voor eventueel
lekke asafdichting. Klopt het dat dit bovenaan moet zit-
ten, ik kan me voorstellen dat de pomp nog op 2 andere
manieren kan zijn gemonteerd.
Re: Waterpomp vervangen, want de lager lekt. Als je er
mee door blijft rijden is de kans hèèl groot dat je bin-
nenkort langs de kant van de weg staat zonder water,
zacht uitgedrukt. En het gaatje moet beneden, als dat
gaatje er niet zat wist je nu niet dat je een slecht lager
had.
Re: Bedankt, ik was er al min of meer op berekend. Ik
had vorig jaar dit pompje pas vervangen, wel erg snel
dat zo’n nieuw exemplaar al de geest geeft he.
Re: Het lager van de pomp is niet defect, maar de kool-
stof ringafdichting. Als dit zo snel gebeurt, is het koel
“water” érg vervuild. Gebruik een koelmiddel met een
anti oxidant, dan blijft het systeem schoon. Of nog beter
spoel eerst de koelkanalen goed door, dan ben je het
meeste vuil wel kwijt.

Waterpomp
Mijn waterpomp was lek en met behulp van een nieuwe
pakking geprobeerd te verhelpen. Echter resultaat nul.
Vervolgens met vloeibare pakking verholpen, maar het
blijft nog steeds ligt druppelen. Nu las ik in het clubblad,
dat in het lagerhuis ook een afdichting zit. Deze zijn niet
los verkrijgbaar. De vraag; heb ik een nieuwe waterpomp
nodig?
Re: Het spijt me voor jou, maar als het water uit het gat
aan de onderkant van de pomp komt, kost het een
nieuwe pomp.

Waterpomp vervangen
Mijn waterpomp op mijn MK III is kapot en nu heb ik
onlangs een nieuwe pomp besteld. Ik neem aan dat het
een relatief eenvoudig klusje is om deze waterpomp te
vervangen, maar zijn er nog bijzonderheden waar ik op
moet letten?



Re: Het monteren is eigenlijk niet echt moeilijk. Er zit in
het pomphuis een gaatje en dat moet onderaan zitten.
Hierdoor kan eventueel lekwater dat via de (dan ver-
sleten) as naar buiten komt, weglopen. Dit is ook het
moment om vast te stellen of je hem gaat vervangen.
Goede pakking gebruiken en klaar is Kees. De aandri-
jfriem niet te strak zetten, want anders blijf je aan de
gang.
V e n t i l a t o r

Koelvin loopt aan tegen de radiateur 
Mijn 1500 TC ’79 was voorzien van een viscose koppel-
ing. Aangezien deze koppeling niet goed meer was, heb
ik het advies in ‘The Spitfire’ opgevolgd en de waterpomp
vervangen door eentje met een vaste koelvin. Het prob-
leem is dat deze koelvin aanloopt tegen de lamellen van
de radiateur links onderin. Dit aanlopen treedt al rijdend
op vanaf zo’n 3500 toeren, terwijl als je stilstaat dit ook
te horen is als je flink op de dynamo leunt. Heeft iemand
enig idee hoe ik dit kan verhelpen? 
Re: Lijkt erop dat, of je radiator los zit, of de motoro-
phanging “soepel” is. De radiator kan je misschien ook
wat naar voren stellen. Voor zover ik weet zitten de
bouten onderin in sleuven gemonteerd.
Re: Probleem is opgelost; de opvulstukken naast de radi-
ateur hebben twee vlak bij elkaar liggende, in hoogte
verschillende, bevestigingsgaten. Het bleek dat de radia-
teur scheef hing, met als gevolg dat deze net wat meer
richting koelvin werd getrokken, met als gevolg het aan-
lopen.

Electrische ventilator
Zoals zovele Spitrijders heb ik in de zomer een probleem
met de koeling van de motor (Spit 1500TC). Nu wil ik
een electrische fan monteren en een andere radiateur
omdat de originele al een beetje begint te lekken. Nu heb
ik gehoord dat er wel eens een radiateur met fan van
een Citroen of Renault gebruikt wordt. Past zo‘n radia-
teur in het originele raamwerk en hoe sluit je de ther-
mostaat aan. Moet je deze ook op een temperatuur
afstellen? 
Re: Ik heb een radiateur van een Herald gemonteerd.
Deze past in het raamwerk. Verder heb ik een ventilator
op de sloop gekocht en voor de radiateur gemonteerd. Ik
schakel deze met een schakelaar als het te warm wordt.
Je kunt ook van een bestaande radiateur een betere
“honingraat” met meer koelend vermogen laten maken
bij radiateur revisiebedrijven. Dit kost echter wel een
paar honderd gulden.
Re: Wat je schrijft, klopt allemaal Ik heb in mijn 1978 Spit
een radiator van een Renault 5 uit hetzelfde jaar. Nog
steeds te koop bij Renault Nederland. Brezan verkoopt
ruilradiatoren van hun eigen (huis)merk. Dus een kapotte
radiator inleveren voor een ruilexemplaar kan ook nog
wel voordelig zijn! De meeste handelaren van Spit-

onderdelen vragen de hoofdprijs voor een Brits exem-
plaar. Brezan verkoopt bijv. ook de (thermo)schakelaar
voor de electrische fan. Mijn fan zit origineel gemonteerd
aan het frame van de radiator. De radiator is zo
geschakeld dat‘ie met contact uit ook werkt. Omdat de
thermo switch niet hoog in het blok zit, blijft de fan na het
afzetten van de motor maar even lopen. Blijft de vraag of
het warm worden van je Spit ook echt opgelost is met de
grote radiator; is het geen symptoom bestrijding? Is er
niets anders aan de hand? Je nummerplaat in de zomer
omlaag zetten helpt ook. Verder kun je nog denken aan
een oliekoeler (met thermostaat: dan koelt‘ie niet te
snel). Ook een punt: monteer de zijschotten aan de
motor: hoewel het tegenstrijdig lijkt (je beperkt de
hoeveelheid lucht langs de motor), werkt het ook: de fan
blaast de koele lucht langs de motor, geleid door de
motorschotten, helemaal tot achteraan toe. Als laatste
kun je denken aan een olieleiding vanaf het oliefilter naar
de hoek van de cilinderkop (de aansluiting zit er al). De
standaard voorziening is nauwelijks voldoende. Olie
smeert niet alleen, het koelt ook.

Koelfan draait mee
Ik ben sinds kort in het bezit van een spitfire 1500. Wat
mij aan de motor opvalt is dat de koelfan meedraait.
Hoort dit, of is mijn thermokoppel defect?

Re: Dat hangt af van de uitvoering die je hebt. Alleen
de laatste jaargangen hadden een fan met thermokop-
pel. Daarvoor was het gewoon een ven die vast gemon-
teerd zit op de as van de waterpomp en die dus altijd
meedraait.
Je kunt het herkennen aan het model van de as waarop
hij gemonteerd zit. Zie hiervoor de verschillende
onderdelenboeken van leveranciers.

Ventilatorkoppeling
Mijn Spit 1500. Ook zonder thermostaat loopt de temper-
atuur hoog op. De zijschotten zijn gemonteerd. Mischien
ligt het probleem bij de viscosekoppeling van de ventila-
tor, maar hoe kan ik deze controleren?
Re: Wat is “problemen?” Misschien moet je de zender
van de thermostaat eens bekijken. Deugt die nog wel?
Vervangen is goedkoop en eenvoudig. Bij sommige
Spitfires geven de benzine- en temperatuurmeter ook
nog al eens vreemde waarden aan. Dit kan liggen aan
de electra. Op deze pagina’s is al eens eerder
geschreven over afwijkende waarden op meters. Dan als
laatste een misschien een niet zo voor de hand liggende
vraag: lopen je remmen niet aan? Je snapt natuurlijk wel
waarom.
Re: Eerste verdachte is vervuiling van het systeem. Dus
eerst reinigen, spoelen en dan weer opnieuw vullen. Dit
kan verbluffende resultaten opleveren. Hoe is de staat
van je radiator? Uitwendig vol met vliegen en inwendig
vol vuil? Nou dan wil de temperatuur wel oplopen.



Overigens is het niet aan te raden om zonder ther-
mostaat te rijden. Bij kouder weer blijft hij dan altijd onder
de temperatuur die hij nodig heeft. Gebruik eventueel
een zomer thermostaat van ca 
72 o.

Thermostatische coolfan
Ik heb een spit met een thermostatisch cool fan. Eerste
sloeg hij automatisch aan. Sinds kort doet hij dit niet
meer. Hoe en waar kan ik het beste beginnen
Re: Is het een elektrische of mechanische fan? Op de
Spit is alleen een mechanische geleverd. De koppeling
zit aan de waterpomp vast en als deze niet meer werkt
moet je de hele pomp vervangen. Je kunt hem dan ook
vervangen door een vaste waterpomp. Dan koelt de fan
altijd. Is het toch een elektrische fan: Zoek de ther-
mostaat op, overbrug deze en kijk of de fan aanslaat. Zo
niet, dan is de stroomtoevoer onderbroken of de fan
defect, slaat hij wel aan, dan is de thermostaat defect.

Electrische fan, inbouwen
Ik ben van plan de radiator (grote US) te gaan voorzien
van een electrische ventilator. Ik loop tegen de volgende
problemen op: De in te bouwen sensor heeft een diame-
ter van ca M16 maar is van fijnere draad voorzien.
Hiervoor heb ik al allerlei adressen afgelopen in auto- en
onderdelenhandel, maar niemand heeft en passende
moer om op de radiator te solderen om montage
mogelijk te maken. Ik hoorde daarbij dat er ook (japanse)
types zijn met een kleinere maat. Deze zouden inge-
bouwd zitten in het thermostaathuis. Wie heeft ervaring
met het alternatief om hem dmv een T-stuk in de aanvo-
erleiding te plaatsen? Ik heb nu een versie met opschrift
82-92 oC. Wat is de waarde die ik voor een Spit 1500
aan moet houden?
Re: Ik heb de volgende constructie toegepast: Op de
sloop van een Citroen BX de ventilator gesloopt incl. het
plastic frame. Dit is met 2 zelfgemaakte strips eenvoudig
aan de spit radiateur te bevestigen. Ik heb het met van
die rubbers met aan beide zijden een schroefdraad
gemonteerd. Bij het electronica postorderbedrijf Conrad
(www.conrad.nl) heb ik een huis tuin en keuken ther-
mostaat besteld. Jeweetwel, zo‘n ding wat in iedere was-
machine gebouwd kan worden. Dit bestaat uit een soort
bulb, een koperen leiding en een regelkastje. Je haalt de
waterslang los van de radiateur en stopt de bulb er in.
De koperen leiding komt tussen de slang en de metalen
aansluiting van de radiateur te zitten. Als je dit goed aan-
draait heb je geen lekkage en de leiding zal niet worden
platgedrukt. Het leuke is dat je met de regeling het
moment van inschakelen van de thermostaat zelf kan
bepalen. Ik heb deze regeling samen met het relais in
een behuizing gemonteerd. Bij de radiateur zit de knop
waarmee ik de inschakeltemp. kan bepalen. Het werkt bij
mijn auto al meer dan 4 jaar en het heeft nog nooit prob-

lemen opgeleverd. De totale kosten zijn +/- ?150,-.
Re: Slim van die thermostaat. Zo werkt het bij bepaalde
Kenlowe-types ook. Ik heb me laten vertellen dat aan het
begin van de jaren ‘90 de grote radiatoren in Spits bijna
niet voor een normaal bedrag te krijgen waren. Veel
mensen hebben toen voor een andere radiator gekozen.
In mijn Spit zit zo‘n radiator en fan van een Renault 5 (
en naar ik me heb laten vertellen is dat dezelfde als in
een Citroen Visa). De thermostaat die er bij hoort,
schroef je in het huis van de radiator. Kun je bij Brezan
nog steeds nieuw kopen. (De radiator ook, op ruilbasis).
De radiator past ruim tussen de u-vormige constructie
voor het blok (‘cradle‘ in het Engels). Aan de zijkant, net
naast/voor de radiator heb ik het expansievat (ook
Renault) zitten.
Voordelen: - De fan zit voor de radiator. - De thermostaat
en de fan werken ook als het contact uitgeschakeld is. -
De originele fan is weggehaald, de viscosekoppeling
deed het toch al niet meer. - Als het extreem heet is en ik
moet filerijden, dan kan ik met twee steeksleutels de
standaardfan in 5 minuten monteren voor extra koeling.
Nadelen? Mijn Spit is dus niet origineel meer... . 
Re: de antwoorden van concentreren zich op de radiator
met inbouwmogelijkheden voor een thermostaat. Ik heb
geen andere radiator en heb de thermostaat ingebouwd
in de afvoerslang van de radiator. Aangezien de ther-
mostaat maar een kleine stroom mag schakelen heb ik
er een relais tussen gezet. De thermostaat schakelt bij
85oC en dat gebeurt alleen als ik wat langer bij stoplicht-
en sta. De thermostaat zit in een metalen huis dat pre-
cies in de onderste slang past. Je moet wel opletten dat
het metalen huis, dat één van de aansluitpunten van de
thermostaat is, aan massa komt, anders blijft er een
stroom lopen via het koelwater naar massa en dan is in
de kortste keren door electrolyse het metalen huis verd-
wenen en ergens in het motorblok neergeslagen. Het
werkt erg goed en gaat veel beter dan het konstant mee
laten lopen van de elecrische fan want dat is meestal
niet nodig om te koelen.
Re: Wat voor soort thermostaat gebruik jij hiervoor.
Waarom in de afvoerslang in plaats van de aanvoer-
slang, zoals meest gebruikelijk? Ik heb een bijna nieuwe
radiator gekregen, vermoedelijk uit een volvo 340. Deze
heeft bijna dezelfde afmetingen als een grote Spit radia-
tor. Met behulp van wat extra steunen krijg ik hem er
vast wel in. Ik wil er een vaste thermostaat voor de fan in
solderen, maar ben uiteraard ook geinteresseerd in
iedere andere oplossing.
Re: Ik heb hier een hele grote auto onderdelen zaak die
vrijwel alles heeft of bestelt. Het is een thermostaat die
gemaakt is om in dat metalen huis te monteren, die op
zijn beurt weer in de slang past. Ik heb hem onderin
gemonteerd, omdat mijn redenatie is, dat als het koelwa-
ter na de radiator 85 o is, er gekoeld moet worden. Als
het uit de motor komt en de radiator ingaat mag het van



mij best 85 o. zijn. Dat vindt de Spit wel lekker, maar als
het met 85 het blok weer ingaat, lijkt me niet goed. Als ik
verkeerd redeneer, hoor ik het wel. Ik kon ook geen zaak
vinden die voor mij zo‘n moer in de radiator soldeert, dus
heb ik deze weg gekozen en dit werkt.
Re: Ik denk dat je redenatie wel klopt. Ik heb permanent
er een thermostaat in van 76 gr. Mijn motor houdt niet
van teveel warmte, dan gaat hij sputteren. Zijn er ook
thermostaten voor de fan te krijgen die kouder zijn dan
die 85 o. van jou? 
Re: Ik weet dat er in dat boek van de verkoper een aan-
tal thermostaten stond die in dat huis passen, maar ik
weet de waarden niet meer, maar het is goed mogelijk.
Een motor temp. van 76 gr. is wel laag, maar als hij
lekker loopt, wat maakt het uit.
Re: Ik heb ook nog het bestelnr. van het huis waar de
thermostaat inpast: 905362, vdo,853-801001006. De
zender (thermostaat) vdo,011017017. 85 

Ventilator loopt aan
Mijn 1500 TC ’79 was voorzien van een ventilator met
viscose koppeling. Aangezien deze niet goed meer was,
heb ik het advies in ‘The Spitfire’ van begin dit jaar
opgevolgd en de waterpomp vervangen door eentje met
een vaste koelvin. Het probleem dat ik nu heb, is dat
deze koelvin aanloopt tegen de lamellen van de radiateur
links onderin. Dit aanlopen treedt al rijdend op, vanaf
zo’n 3500 toeren, terwijl als je stilstaat dit ook te horen is
als je flink op de dynamo leunt. Heeft iemand enig idee
hoe ik dit kan verhelpen?
Re: Lijkt erop dat of je radiator los zit of de motorophang-
ing “soepel” is. De radiator kan je misschien ook wat
naar voren stellen. Voor zover ik weet zitten de bouten
onderin in sleuven gemonteerd.
Re: Probleem is opgelost; de opvulstukken naast de radi-
ateur hebben twee vlak bij elkaar liggende, in hoogte
verschillende, bevestigingsgaten. Het bleek dat de radia-
teur scheef hing, met als gevolg dat deze net wat meer
richting koelvin werd getrokken, met als gevolg het aan-
lopen. Na correcte montage was het probleem ver-
holpen.

Electrische ventilator
Ik heb de afgelopen dagen met het warme weer veel
gereden in mijn Spit. De temperatuur loopt wel op, maar
nog acceptabel. Wel als ik in een file terecht kom. Dan
loopt de temperatuur veel te hoog op. In het rode van de
meter. Mijn vraag: heeft het zin een electrische ventilator
te installeren? Blijft de temperatuur dan op de juiste
waarde? Ook in de file en bij heet weer? 
Re: Je kan een elektrische ventilator monteren aan de
voorzijde van de auto (aan de “verkeerde” kant dus).
Gewoon op de sloop kijken welke past. Hier zijn ook
foto’s van, op verschillende Spitfire site’s. Je kan dan de
orginele fan (die op de motor zit) laten zitten en de elek-

trische handmatig of met thermostaat bedienen. Ik heb
ook foto’s gezien van mensen die de el. fan plaatsen op
de plaats van de orginele fan.
Re: Wat betreft de orginaliteit; Volgens mij zijn er Spits in
de US geleverd met een andere radiator en een elek-
trische fan. Trouwens, je kan m er toch zo weer vanaf
schroeven? Andere mogelijkheden zijn; monteren
oliekoeler onder je radiator, monteren van een ‘full-size’
radiator en verplaatsen nummerbord (Spit krijgt erg
weinig rijwind in de motor). Verder kan je thermostaat
kapot zijn en/of je kan hem vervangen door eentje die bij
lagere temperatuur opengaat. Op http://www.rimmer-
bros.co.uk/ staan veel onderdelen (die je ook in NL
gewoon kan bestellen) met foto’s of plaatjes.
Re: Ikzelf red ‘t met een grotere radiator en verder gooi
ik bij file bij dit weer de kachel aan. Dan zakt de temper-
atuur van de motor ook, maar de mijne stijgt... ?
Re: Ik heb een over-sized radiator in mijn Spitje staan.
(volle breedte). Nimmer problemen meer. Met +32
graden in de file gestaan. Af en toe een poepje gas om
het koelmiddel wat vlotter te laten doorstromen en hij
bleef keurig op temperatuur. Ik persoonlijk vind een Spit
met een electrische fan (buiten de laatste Amerikanse
serie, met vanuit de fabriek gemonteerde electrische fan)
niet fraai en zeker niet origineel. Je kunt de radiateur bij
een radiateurenbedrijf laten voorzien van een modern
koelblok met 2 pijpen rijen meer. Voel maar aan de
voorzijde van de bovenbak, dan voel je naast het koel-
blok nog ruimte. Zo’n radiateur geeft zoveel koeling, dat
met een 72 graden thermostaat zelfs met heet weer in
de Alpen ik nog nooit koelproblemen heb gehad.
Re: Ik rijd in een Spitje ’71, met extra ventilator. Die zat
er overigens al op en levert een prima resultaat. Met de
afgelopen hittegolf zette ik ‘m in stadsverkeer even bij en
de temp kwam weer netjes op normaal nivo. Eenmaal op
de snelweg: weer uit. Niet mooi, wel effectief! Je moet in
originaliteit een keuze maken. 
Ten tijde van de ontwikkeling van de Herald en de Spit
waren er in Engeland geen snelwegen en geen files.
Amper verkeerslichten. Daar kan je je auto op aan-
passen. 

Ventilator Zelfdenkende
Ik heb nu een extra ventilator voor de radiateur gebouwd
zitten. Deze kan ik met de hand als extra bijschakelen.
Om te zorgen dat ik dit niet vergeet te doen, op een
zomerse dag voor het verkeerslicht, of in de file, wil ik
hem zelfdenkend maken. Dat zou kunnnen op twee
manieren: 1. zender inbouwen in de radiator. 2. temper-
atuurvoeler inbouwen in de bovenste radiateurslang.
Heeft iemand ervaring met het laten inbouwen van een
zender? Zo ja, door wie en hoeveel koste dat ongeveer?
Zijn de voelers van ‘2’ los te koop en zo ja waar?
Re: De voeler voor in de waterslang, is te koop bij die
handelaren, die de Moss ventilator verkopen. 



Of bij gespecialiseerde electrozaken. In de radiateur sol-
deert men een draadbus, waarin de temp. voeler
geschroefd wordt. Het is afhankelijk, hoe goedgezindt de
radiateurenreperateur je is, wat hij je hiervoor berekent.
In de bovenbak, schakelt eerder in, dan in het reeds
gekoelde water in de onderbak. Voor 57 Euro kan je de
schakelunit + voeler van Kenlowe kopen. Dit is dus de
thermostaat en schakelunit en wat montagemateriaal.
Deze wordt in de bovenste waterslang gemonteerd en
kan op de gewenste schakeltemperatuur worden
ingesteld. Hieraan kan een willekeurige 12V ventilator
gekoppeld worden.
Re: Ik heb een adres opgeduikeld in Zwolle, Tardy serv-
ice, een reparatiebedrijf in radiatoren, die een ring kun-
nen insolderen. De kosten zijn die van ongeveer een half
uur arbeidsloon. Ik ga binnenkort de radiator eens uit-
bouwen en naar Zwolle brengen.
Re: Als oud-Zwollenaar ken ik het bedrijf. Een goede
keuze. Ze doen heel veel voor klassieker-eigenaren in de
hele regio. Als ze nog op dezelfde plaats zitten, is het
wel even opletten: je rijdt er makkelijk aan voorbij.

‘Kenlowe ‘fan
Ik heb recent de thermostaat van een Kenlowe op de
kop getikt. Er was alleen geen gebruiksaanwijzing bij. Ik
heb nu een aantal combinaties geprobeerd, maar hij
werkt nu altijd of helemaal niet. Ik doe dus iets niet goed.
Wie kan me zeggen hoe ik moet aansluiten? Er zitten 3
pennen op: v.l.n.r. C NC en NO.
Vraag 2: Ik gebruik een Citroen fan voor de radiator.
Hoeveel Amp moet ik die zekeren? Met 15 Amp gaat hij
er uit. Zo’n motortje gebruikt toch geen 180 W?
Rechtstreeks op de accu loopt hij als een tierelier.
Re: De opschriften C, NC en NO hebben de volgende
betekenis: C - Common, deze is in onbediende toestand
verbonden met de NC (Normal Closed). In geschakelde
toestand, is de C verbonden met de NO (Normal Open).
Dus sluit de plus 12 Volt aan op de Common, de fan op
NO en zodra de thermostaat schakelt, moet de fan gaan
lopen. De fan zal 180Watt: 12 Volt =15 Ampere
gebruiken, echter bij aanloop is de stroom altijd hoger
(een fan heeft een kwadratisch koppel), dus zal je mini-
maal met 20 Amp. moeten afzekeren. Let overigens wel
op de draaddikte; bij zware stromen, minimaal 2,5 mm2
gebruiken.
Re: Hoe kom je aan die 180 watt? Anders kun je dus de
weerstand meten van het motortje (= R), spanning =
stroom * weerstand (U = I*R), dus bv.: weerstand is 10
ohm en 12 volt, 12 / 10 = 1.2 A (dit is maar een voor-
beeld).
Als je motor 180 watt is (= P) en je weet de spanning,
kun je het op de volgende manier uitrekenen. Vermogen
= spanning * stroom (P= U * I), 180 / 12 volt = 15
ampere (P / U = I), dus, als zekering een 15 amp traag
pakken, of een hogere van 20 amp. Ik hoop dat je er uit

kunt komen.
Re: Nog even over het amperage: in mijn Spit is’ie
gezekerd met 20 A.
Re: Hoe ik aan die 150 watt kom? Heel simpel: Bij scha-
keling gaat de 15 amp zekering kapot. Het afgenomen
vermogen is derhalve W=VxA. 180=12x15. Een 20 amp
zekering kan 240 w hebben. Bovendien moet er nog wat
reserve zijn.
Re: Mijn vraag was gebaseerd op het feit dat ik me niet
kan voorstellen dat een dergelijk motortje zoveel vermo-
gen neemt. In dit geval dus ca 200 W.
Ik gebruik een ventilator uit een Citroen BX, voldoende
op de sloop te vinden. Aan de omlijsting van de radiator
heb ik onderaan twee beugeltjes gemaakt. Daarin
passen de voetjes van de fan. Aan de bovenzijde heb ik
een alu buisje boven de radiator langs bevestigd
waaraan het derde punt van de fanbehuizing vast zit. Hij
ligt nu boven bijna tegen de radiator aan en staat er
onder ca 2cm vanaf.

Koeling, Extra
Naar mijn mening is de mechanische koeling net vol-
doende, maar ik wil na een kostbare revisie van de
motor te allen tijde voorkomen dat ik een vastloper krijg.
Nu zijn er verschillende methoden voor extra koeling,
met ieder hun prijskaartje. 1) een extra Kenlowe fan. Is
dit duur en wat is het rendement? Handgeschakeld, of
temperatuur geschakeld? 2) een fan uit een sloop-auto
bv Citroen. Dit is goedkoper, maar geeft dit tijdens het rij-
den geen extra weerstand aan de rijwind (dus hogere
motor-temperatuur). 3) een oliekoeler. Heeft dit vold-
eonde effect op de motortemp? 4) Motorschotten. Wat is
het effect op de motortemp? 5) thermostaat verwijderen.
Kan dit zonder motorproblemen te krijgen?
Re: Je moet eerst even goed in kaart brengen, voor
jezelf, wat je probleem is: wordt je auto alleen wat
warmer bij stilstand, of ook als je rijdt en hoe warm wordt
hij dan? Want een stilstaande auto wordt altijd een beetje
warmer en zeker een Spitje. Een oliekoeler helpt daar
niets aan, omdat die óók rijwind nodig heeft. In het geval
van een stilstaande auto, zou een extra fan natuurlijk wel
helpen. Bij een hoge temperatuur, onder zware belasting
van de motor (hoge snelheid, bergopwaarts), is een
oliekoeler juist weer een goede keuze, maar dat lijkt hier
niet het geval. Die motorschotten zijn weer heel belan-
grijk voor de geleiding van de koeling naar de achterste
cylinder(s) en kan ik persoonlijk iedereen aanraden,
hoewel het er bepaald niet fraai uitziet. Als de ther-
mostaat stuk zou zijn, blijft ie OPEN staan; dat is alleen
vervelend in de winter, omdat de motor dan langzamer
op temperatuur komt. Hetzelfde effect heb je, als je de
thermostaat er helemaal uithaalt en het lost dus in dit
geval niets op.
Er is trouwens nog een optie: een grotere radiator, want
die is bij de Mk II niet overbemeten. Die zijn nogal prijzig,



maar natuurlijk past vrijwel elke radiator voorin je Spitfire,
dus kun je daarvoor ook op de sloop terecht. Zo GROOT
mogelijk is dan het advies.
Maar nogmaals: iedere Spitfire wordt warm bij stilstand
en dat ziet er al gauw schrikbarend uit op dat
onnauwkeurige temp-metertje. Bij een goed gereviseerde
motor is het koelsysteem helemaal schoon en zou er
geen reden tot zorg mogen zijn. Vervelend is het pas, als
de temperatuur niet genoeg terugloopt als je rijdt. In feite
moet je temp-meter al heel snel teruglopen als je weer
gaat rijden. Als dat niet zo is, kan (de zender van) je
temp-meter natuurlijk stuk zijn, of er is écht reden tot
zorg.
Re: Neem je bestaande radiateur en laat bij een radia-
teurenbedrijf in de originele boven- en onderbak een
modern koelblok monteren met een pijpenrij meer. Hier is
plaats voor in deze bakken. In een van de oudere ‘The
Spitfire’s heb ik al uit de doeken gedaan, waarom de
motor met het oude koelblok te warm wordt. De schotten
voor de radiateur en naast de motor zijn beslist noodza-
kelijk. De eerste om de rijwind door de radiateur te dwin-
gen. En de zijschotten om de lucht die door de radiateur
komt niet te laten rondzingen om de zijkant van de radia-
teur heen, maar hoofdzakelijk om de temperatuur van de
versnellingsbak binnen de grenzen te houden. Want een
groot deel van de lucht wordt hierdoor, door de tunnel
langs de versnellingbak gejaagd.
Re: Wil ik even aan toevoegen, ik heb in mijn radiator
dus een modern koelblok laten zetten en dit heeft me E
136 gekost. Dus dit is nog te doen. Hij heeft nu tussen
elke 2 rijen een extra rij. Hij is op nieuwe gespoten en
ziet er weer voortreffelijk uit.
Re: Hoe zit het met de afmetingen van de vernieuwde
radiateur? Wordt deze breder, hoger of waar komt de
ruimte vandaan en hoe zit het dan met de bevestiging.
Zijn de slangen nog normaal te monteren, of moeten
deze vervangen worden? Heb je al ervaring of het een
verbetering is t.o.v. de oude (kleinere) radiateur?
Re: Ik heb nog geen ervaring met de radiator, omdat ik
nog lang niet klaar ben met mijn restauratie. De maten
van de vernieuwde radiator veranderen niet, het enige
wat ze doen, is het complete koelblok + lamellen verwi-
jderen en er een modern blok inzetten. In de radiator zit-
ten allemaal buisjes waar de koelvloeistof doorheen
loopt, bij het nieuwe blok plaatsen ze tussen elke 2 buis-
jes een extra rij. Dus in plaats van 2 komen er dan 3 te
zitten. Je krijgt hierdoor ongeveer 30% meer capaciteit.
Ik weet eigenlijk wel 100% zeker, dat je hierdoor een
betere koeling krijgt. Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
Re: Eigenlijk kun je het al tussen de regels van de vorige
reacties lezen: begin met de simpele oplossingen, voor-
dat je veel geld uitgeeft. Stel eerst vast wat ‘warm’ is! De
temp. op de meter is niet bepaald nauwkeurig. Een
nieuwe voltregulator geeft misschien hele andere waar-
den op de schaal (= eigen ervaring). Veel temp.meters

zweven tussen de half en driekwart en dan praten we
over goed functionerende Spits. Inderdaad, de meter kan
behoorlijk oplopen in de file. Maar als’ie daarna weer
zakt, scheelt dat weer. 
Een andere veelgebruikte tip is het verplaasten van het
nummerbord: zorg ervoor dat de grille helemaal onbe-
dekt is. Uit eigen ervaring weet ik, dat het verschil
duidelijk zichtbaar is op de temp.meter.
Een vastloper kan natuurlijk altijd, maar als’ie echt te
warm wordt, moet je naar de vluchtstrook en wachten. In
de jaren ’60 reden mijn ouders in Engelse saloons
(Austin Glider 1100, 1300 en 1300 TC ) en die kookten
ook regelmatig. Mijn vader was dan ook maar wat blij
met zijn eerste Japanner rond 1970 ... .
Dan onder de motorkap: een nieuwe temp.zender en een
andere thermostaat kan ook wonderen doen. Ga niet
zonder thermostaat rijden! Daarmee houd je jezelf voor
de gek als er echt iets bijzonders aan de hand is! Ik
meen zelfs te weten dat je een thermostaat nodig hebt
om enige weerstand in het systeem te hebben.
Is de waterpomp ook vervangen tijdens de revisie?
Waarschijnlijk wel, dus dat levert ook een zorg minder
op.
Re: Mijn Spit is uitgerust met een Renault (= Citroen)
fan. Werkt prima. Vraagt wel veel stroom. Als je die met
een knop bedient, is het dus handig om dat met een
relais te doen.
Oliekoeler? Altijd doen! Maar doe er dan een met een
thermostaat: zolang de olie koud is, werkt de koeler
(gelukkig) niet. Pas als er een bepaalde olietemp is
bereikt, opent de thermostaat en gaat dan werken.
Volgens mij kan Marco Pieterse je nog meer vertellen
over de koelende werking van olie en een speciale leid-
ing naar de achterkant van de cylinderkop. Misschien
kan hij dan ook je specifieke vraag over de relatie
watertemp./olietemp. toelichten.
Dan nog dit: een Spit is een oud ontwerp. Toen hij nieuw
was, waren de zomers ook warm, maar de verkeersin-
tensiteit was veel lager, de files korter en de uitlaat-
gassen koeler. Een Spit is geen tijdmachine. (De
Californische Spits moet je niet meerekenen: die hadden
een volledig ander koelsysteem. De oudere modellen
niet, maar dat voldeed toen ook al niet!)
Re: Zoals eerder gemeld, heb ik de volgende oplossin-
gen gebruikt: Nummerbord verplaatst. Koelschotten.
Ontsteking correct afstellen (scheelt echt veel).
Thermostaat van het 72 o type installeren (ipv 76 o). Dat
raad ik jou ook aan.
Re: Van een oliekoeler wordt je motor alleen maar
kwetsbaar, een leidingbreuk en je carter is binnen een
mum van tijd leeg gezogen en de inhoud is terug te vin-
den op straat. Verder is de bijdrage voor recreatief
gebruik minimaal. Het is pas interessant bij circuit races.
Verder moet je radiator niet dicht geslibt zijn en een grot-
er (USA) type kan nooit kwaad. Raak niet in paniek van



de meter op het dashbord. Dat is slechts een indicatie.
De tolerantie onderling is groot. Vastlopen gebeurt echt
niet (zodra je haar rustig hebt ingereden).
Re: Om heel kort te zijn; na alle goede op merkingen: ik
heb nummerbord verlaagd, motorschotten geplaatst,
elektrische ventilator met thermostaat, olie koeler, maar
als ik langzaam rijd of stil sta, wordt mijn Spit ook warm.
Logisch, omdat alle aangehaalde middelen werken met
de binnenstromende lucht. Alleen de elektrische fan met
thermostaat werkt voortreffelijk bij stilstand en langzaam
rijden. Dus als hij niet te heet wordt bij het rijden, maar
alleen bij langzaam rijden, dan is de elektr.fan de oploss-
ing.
Re: Ik zie vaak, dat er een grotere radiateur te monteren
is, die ook in latere modellen gebruikt wordt, vanaf de
fabriek, een 22" brede radiateur. 
Overigens is het misschien de moeite waard om de radi-
ateur te laten schoon spoelen voorzover dit nog niet
gebeurd is. Ik heb, omdat ik toch het hele spul uit elkaar
had, mijn radiator ook eens goed doorgespoeld. Het
heeft heel wat water gekost voordat die schoon was.
Ongelooflijk wat een drab kwam daar uit. Vuil van 17 jaar
Californisch water en 9 jaar koelvloeistof. Ik kan nu
merken dat bij rijden op snelheid, de temeratuur veel
sneller daalt dan voorheen. In langzaam verkeer en bij
stoplichten loopt ondanks de grote electrische fan de
temp toch wat op, maar dat is op de buitenweg zo weer
weg nu, terwijl dat voorheen lang hoog bleef. Zonder
kosten, maar met wat moeite zijn er soms toch mooie
dingen te bereiken.
O l i e k o e l e r

Oliekoeler
Ik heb een oliekoeler voor mijn Spitfire 1500 ’77. Moeten
de aansluitingen van de slangen van de koelradiator aan
de boven- of onderzijde zitten?  
Re: Aan de bovenzijde. Want anders kan de lucht niet uit
de koeler. Let er ook op, dat de slangen nergens tege-
naan schavielen. Dit kan vooral gebeuren in het smalle
stuk iets voor het oliefilter. De volgende site geeft mis-
chien wat interessante info mbt de installatie van een
oliecooler op een 1500:
http://www.teglerizer.com/triumphstuff/75w_oilcooler.htm

Oliekoeler
Ik kreeg een 1500TC motorblok met een kapotte kop-
pakking. Daar zat een oliekoeler bij. Is dat standaard
voor een Spitfire of is deze waarschijnlijk afkomstig van
een andere auto en kan je een koeler makkelijk vervan-
gen?
Re: Oliekoelers worden verkocht als acessoire voor ver-
schillende auto’s, ook de Spit. De olie wordt vanaf een
blok dat tussen de oliefilter en de montageplaat van het
filter wordt ingeklemd naar de koeler geleid en terug. In
een tien of 13 rij koelelement wordt de olietemperatuur

wat teruggebracht. Ze zijn nogal duur, reken op ? 350,-.
Ze zijn gemakkelijk vervangbaar als je het juiste mon-
tagestuk kan verkrijgen.

Oliekoeler met thermostaat?
Ik heb zo‘n oliekoeler. Ik vraag me alleen af of er een
thermostaat op zit. In ieder geval niet zichtbaar. Het
probleem is dat de motor in de winter niet warm wil wor-
den, althans op de meters. Dek de oliekoeler wel af met
karton. Ten tweede zit mijn (originele) ventilator “vast”,
draait dus altijd. Geen probleem in de zomer, maar hoe
zit dat in de winter? De auto is redelijk goed gekoeld
(windschermen onder de kap en kentekenplaat laten
zakken, oliekoeler). Kan ik beter een nieuwe, (viscose?)
ventilator plaatsen of een electrische fan?
Re: Mijn Spit had hetzelfde probleem als die van jou: niet
op temp. komen. Het probleem lag in mijn geval in het
plaatsen van een nieuwe temp. zender in het motorblok.
De oude werkte niet goed. Ik heb ook wel eens gehoord
dat de brandstof- en temp.meter worden beinvloed door
het functioneren van de “voltage stabilizer”. Ik heb weinig
verstand van auto-electra (helaas), dus schrijf ik nu iets
wat misschien niet klopt. Correctie is dus welkom. De
thermostaat in de oliekoeler zorgt ervoor dat de olie niet
naar de oliekoeler stroomt als er niet een bepaalde
bedrijfstemp. is bereikt. Er zijn inderdaad twee uitvoerin-
gen: met en zonder thermostaat. Hoe je het verschil kunt
zien weet ik niet; ik heb er nog nooit een gezien zonder
thermostaat. Dus: een karton is m.i. dan nog niet zo raar.
Bedenk echter wel, dat het zeker 20 minuten rijden is
voordat motorolie op temp. begint te komen. (In mijn Spit
zit een olietemp.meter. Vandaar dat ik deze wijsheid
heb). Dat kan dus ook van invloed zijn. In de winter zet ik
mijn kenteken weer voor de grill, om de koude lucht-
stroom dan in te dammen. Er zijn drie thermostaten in
omloop. Die beinvloeden de temp. van het water (en dus
de meter) ook:
A. een van 74 o (zomer; heet klimaat)
B. een van 82 o (herfst/lente; =standaardthermostaat)
C. een van 88 o (winter, koud klimaat)
De viscose-ventilator zit in de Spit vanaf chassisnr.
FH105734 (bron: Parts Catalogue van Imparts/Moss).
Voor die tijd zat er een fan in die altijd meedraaide. Een
nieuwe viscosekoppeling schijnt niet goedkoop te zijn en
wil -volgens bovengenoemde catalogus- nogal eens
kapot gaan.
Ik zou het volgende doen: 
- in de winter: kentekenplaat hoger zetten.
- controleer je thermostaat (denk aan een nieuwe
pakking als je het huis losgehaald hebt)
- controleer de temp.zender
- hoop op een goede spanningsstabilisator ( ik weet niet
hoe je die controleert)
- probeer te achterhalen of er een thermostaat in je
oliekoeler zit; anders blijven werken met karton



- als laatste: de viscosekoppeling: ze zijn duur en gaan
snel weer kapot.
Re: De “voltage stabilizer” zit achter op de kilometerteller
en regelt inderdaad het voltage van temperatuur- en ben-
zinemeter; deze zijn daar n.l. erg gevoelig voor. Om de
stabiliteit te garanderen werkt dit op 10 volt. Even een
proefopstellinkje maken met een goede accu en : “meten
is weten”.
Re: Een oliekoelerthermostaat kan een los aluminium
huis zijn dat tussen de slangen gemonteerd is. De beste
plek om hem vast te maken is dan meestal aan de
onderkant van de koelwater radiatorbeugel. Als de olie
koud is zal de driewegklep in dit huis er voor zorgen dat
de olie niet via de koeler stroomt. De olie stroomt dan
nog wel door het thermostaat huis anders zou er nooit
warme olie bij de thermostaat komen en zou de ther-
mostaat dus nooit bediend worden. Je kunt de werking
controleren door de temperatuur van de oliekoelerslan-
gen voor en na de thermostaat te vergelijken. Rijden
zonder oliekoelerthermostaat is niet aan te raden.
Problemen met de motortemperatuur ontstaan vaak door
oververhitte carburateurs. Omdat deze te dicht bij de uit-
laat gemonteerd zijn. Als een carburateur te heet is, zal
het lucht/brandstofmengsel niet optimaal zijn. Een te arm
mengsel leidt tot hogere temp. Hoewel het monteren van
extra koelers, ventilatoren, hitteschilden en standaard-
sproeiers wel helpt, zal het nooit helemaal verdwijnen.
Als je Spit tijdens de warmere dagen minder goed loopt
trek dan de choke eens een stukje uit. Als de motor dan
beter loopt en de temp zakt, weet je dat de carburateurs
te heet zijn. De ideale oplossing heb ik nog niet gevon-
den (ik zoek al meer dan 10 jaar). Als er iemand is die
dat wel heeft laat het ons dan weten. Tenslotte moet ik
nog opmerken dat een te koude motor net zo slecht is
als een te warme.

I n t e r i e u r  v e r w a r m i n g

Hete lucht
Ik heb een Spit MK III en die wordt snel warm. Niet dat
de motor oververhit is (meter staat keurig in het midden),
alleen onder het dashboard zit een pijp waar gigantisch
veel hitte uitkomt en ik weet niet hoe ik dat kan stoppen.
Er zit wel een hendel die je dicht kan doen, maar er blijft
veel hitte vandaan komen. Weet iemand een oplossing
hiervoor?
Re: Mijn Spit wordt ook erg warm (net of je de kachel
aan hebt). Maar als je kijkt naar de ‘isolatie’ tussen
motorruimte en kuip, dan is het wel een beetje logisch,
karton en een milimeter plaatwerk, afgedekt met een
matje. Oplossing? Luchtig kleden en veel water drinken.
Re: Ik heb mijn 1500 een gelijkaardig probleem. Ik had
gedacht om een isolatiefolie op de body te plakken. Zo
een zilverkleurige folie van ongeveer 3 mm die je soms

achter een radiator ziet. Ik zou ook rond de uitlaat een
gelijkaardige folie wikkelen. Had ergens eens gelezen
dat daarmee de temperatuur in de motorruimte verlaagt
en het rendement verbetert.

Warme lucht
Bij mijn Spitfire 1500 ’76 doet zich het probleem voor, dat
er een ongewenste instroom is van warme lucht. Dit ligt
niet aan het feit dat de afsluitklep van de verwarming (die
bediend wordt door de manuele schakelaar in het
interieur) onvoldoende zou afsluiten. Immers, zelfs wan-
neer ik de afsluitklep manueel bijkomend aantrek, blijft
het fenomeen zich voordoen en zodanig, dat dit in de
zomer vervelend is. Ik stel een instroom van warme lucht
vast o.a. rondom de versnellingspook (niettemin de tun-
nel daar opgevuld is met isolatiemateriaal), de omgeving
daar en ook langs de vloerplaat bv. onder de pedalen en
op de zelfde plaats kant bijzitter.
Re: Het klinkt er toch naar, dat de isolatie van de ver-
snelingsbak en/of het motercompartiment niet goed is. Je
kan isolatiemateriaal aanbrengen aan de binnenkant
tegen de bodemplaat. Ik heb daarvoor rubber ondertapijt
gebruikt en dat hielp echt goed. Ook heb ik de kartonnen
tunnel vervangen door een kunststof model.

Warme voeten
Ik ben net terug van een weekje noordfrankrijk met mijn
Spitje. Een beetje olie en water vas voldoende om deze
afgelopen hete dagen door te komen. Maar die warme
voeten! Heeft er iemand ervaring met het isoleren van de
kuip, of ooit iets bedacht dat die 80 graden motor tem-
peratuur niet direct aan je voeten komt.
Ik dacht zelf om het schutbord met isolatiemateriaal te
bekleden.
Re: Ik had hetzelfde probleem, dat ik heb opgelost door
de versnellingsbak cover te vervangen door een van
kunststof. Dat was dringend nodig, omdat hij niet meer
goed sloot bij het schutbord. Daar kwam ook de meeste
warme lucht binnen. Bovendien heb ik, zowel aan de
kant van de versnellingsbak, als ook van binnen, de
afdekking bekleed met isolatiemateriaal. Ik heb daarvoor
rubber ondertapijt gebruikt in de auto en bij de bak met
steenwol. Bovendien heb ik het schutbord ook met dikke
lagen geisoleerd. Het warmteprobleem is zo goed als
voorbij en het scheelde ook wat in het geluid. Dat laatste
is mooi meegenomen.

Hitte bij gaspedaal 
Tijdens het rijden, wordt mijn rechtervoet ontzettend
warm gestookt. Ik begrijp dat de stuurkolom daar naar de
motor gaat en dat er dus veel warmte naar binnen kan
komen. Hoe los ik dit op? 
Re: Typisch een probleem van de Spit. Of de charme.
Veel auto’s uit die tijd hadden dat. Als je de zijschotten
gemonteerd hebt, dan wordt de luchtstroom vanaf de



radiateur langs de motor geleid. Hierdoor wordt ook het
schutbord en de afdekking boven de versnellingsbak
opgewarmd. Deze afscherming is vaak in de loop van de
tijd ontdaan van de isolatie. Ook de aansluiting op de
body kan zeer slecht zijn, waardoor er warme lucht naar
binnen kan komen. Door het rijden onstaat onderdruk
boven de vloerpan. Hierdoor wordt dus warme lucht
aangezogen vanaf de warme onderkant, langs alle
plekken waar het maar lekken wil. Wat kan je doen?
Zorg er voor dat de isolatie van de vernellingsbakcover
goed en heel is. Monteer hem zorgvuldig en voorkom
lekken. Sluit de naden zo goed mogelijk af, door goed
passende vloerbedekking. Breng eventueel warmtew-
erend anti-dreunplaat aan op het schutbord. Dat is natu-
urlijk niet origineel, maar onder het tapijt zie het toch niet.
Ondanks de maatregelen, zul je toch bij warm weer,
staande voor een verkeerslicht of in de file, van boven de
warme zon hebben en vanonder de warmte van de
motor-oven. En al die andere automobilisten in de file
maar jaloers zijn op die cabriorijder.  
Re: Ook ik voelde de hete adem van mijn Spit. Ik heb de
aansluiting van de afdekking van de versnellingsbak
onder op de vloer gecontoleerd. Daar was hij niet hele-
maal dicht. Dus een beetje siliconenkit ingespoten en nu
is het merkbaar beter. 
Re: Wat blijkt nu... ! Het is het is gewoon mijn
(voet)kachel en moest dus gewoon even het klepje dicht
doen: Nergens meer last van.
Re: Direct boven je rechtervoet zit (voetverwarming van)
je kachel. Zowel links als rechts aan de zwarte kachel-
box achter je dashboard zit een draaibare klep. Als je die
dicht doet, heb je nergens last meer van. Tenzij het prob-
leem ergens anders zit.
Re: Controleer Kachelkraan! ... en dat probleem zit inder-
daad ergens anders! Mijn ervaring is dat de kachelkraan
een eindje open blijft staan, terwijl de bediening op het
dashboard op ‘koud’ staat. Wanneer de kraan goed sluit,
mag je geen warme lucht uit de ventilatiemonden voelen,
dus ook niet bij je voeten! Het moet immers mogelijk zijn
om frisse lucht door die monden te blazen! Testen: laat
een assistent de bediening (warm/koud) op dashboard
op en neer schuiven, terwijl je zelf kijkt tot hoever de
kraan op het schutbord onder de motorkap dichtgaat. Je
ziet een schuin lopende uitsparing in die kraan, waar een
palletje (bevestiging van de kabel die naar je bediening
loopt) in op en neer schuift. Je zult zien, dat ie niet hele-
maal dicht gaat. Kijk of je dat palletje een handje kunt
helpen met een schroevendraaier, terwijl de assistent de
kraan met de bediening probeert dicht te schuiven. Wat
veroorzaakt de problemen? Roest in het dashbord-mech-
anisme, je moet smeren. Een kabel die niet goed door
de mantel schuift; olieen. En tot slot, dat was bij mij het
geval: een kraan met een braampje door slijtage.
Hierdoor kon het schuifje op de kraan niet ver genoeg
(terwijl de schuif op dashboard wel helemaal dicht stond!

Trap daar niet in!) Ik heb de sleuf/uitsparing met een
klein vijltje bewerkt, op het punt waar het palletje niet
verder wilde. Dus gewoon de buitenkant/behuizing van
de kraan. 

Verwarmingsknop
Ik wil de zwarte bedieningknop van de kachelkraanbedi-
ening verwijderen van mijn MK III. Volgens het onderde-
lenboek is dit een apart onderdeel en moet dus te verwi-
jderen zijn. Het is niet op (een normale manier) los te
draaien, ook niet als ik het metalen deel met een steek-
sleutel of tang vasthoud. Hoe zit dit knopje bevestigd,
maar interessanter nog, hoe krijg ik het eraf zonder te
beschadigen?
Re: Ik heb ook een MK III, volgens mij zit er in het
zwarte bedieningsknopje een gaatje, als je daar een dun
stiftje insteekt en een beetje druk uitoefent, kun je de
knop er zo aftrekken.
Re: Het gaatje was vlak dichtgekit, waardoor het nage-
noeg niet zichtbaar was. Daarna was het verwijderen van
het knopje een fluitje van een cent.

Kouwe kachel
Mijn kachel wordt in het geheel niet warm. De slang, die
van de kachelkraan loopt naar de verwarmingsradiateur,
wordt ook niet warm. De kachelkraan hendel lijkt wel te
functioneren, aan de buitenzijde. Het lipje beweegt mee
met de kabel. Moet ik de kachelkraan vervangen of is de
radiateur verstopt. Wat is de eenvoudigste manier om dit
uit te zoeken (MK IV ’72-73).
Re: Kraan demonteren en kijken of deze opent en sluit.
Beide slangen even met een buisje verbinden zodat het
water niet wegloopt.
Re: Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn MK IV
’72. Hoewel de kachelkraan (althans het type op mijn
Spitfire) volgens het handboek niet demontabel is, heb ik
hem uit elkaar gehaald. Eerst een klinknageltje uitboren,
dan de kraanhelften, die met een soort bajonetsluiting
aan elkaar zitten, van elkaar draaien. Binnenin zit een
soort rubber membraantje, dat was bij mijn kraan hele-
maal vastgeplakt, verkleefd, waardoor de doorgang
steeds dicht bleef zitten. Aan de buitenkant leek het er
derhalve op dat de kraan wel open en dicht ging, maar
van binnen niet. Zelf van een rubberplaatje een nieuw
membraantje geknipt. Alles weer gemonteerd met een
beetje vloeibare pakking tussen de kraanhelften en alles
functioneert weer.

Kachel blijft niet werken
Bij mijn MK IV heb ik de kachelkraan vervangen, het
kachelsysteem doorgespoeld. De kachel werkt echter
niet. De slang die bovenaan de kraan de invoer van
warmwater moet regelen, wordt maar voor de helft warm.
Ik heb de lucht uit het systeem gehaald. De kraan en de
kleine slang naar de kachelradiateur worden niet warm.



Zitten de slangen wel goed, of is er iets anders aan de
hand. Zou de in- en uitlaat van de kachel anders zijn? 
Re: Controleer of het pijpje van de waterpomp naar de
kachelslang voldoende doorstroming heeft. Er zit
namelijk maar een klein gaatje in, dit kan weleens ver-
stopt raken. Even schoonmaken, dan zal je zien dat de
kachel wel warm wordt.
Re: Zet een niet telang stuk binnenkabel van een bow-
den kabel vast in je boormachine. Gebruik hiervoor een
zo dik mogelijke, maar wel eentje die nog goed buigt. Ga
met langzame toeren met de kabel de pijp in en voer dan
de toeren op. Je zult zien de pijp wordt in een zeer korte
tijd volledig blank.
Re: Zit de verstopping meestal in het pijpje zelf, of in de
aansluiting naar de waterpomp. Ik zag in het Haynes
boek, dat de stroomrichting van dit pijpje van de
kachelkraan af is, naar de waterpomp toe. Zit de
kachelkraan soms aan het eind en niet aan het begin
van de kachel, anders snap ik de functie van dit pijpje
niet t.o.v de kachel.
Re: Alle kachelproblemen zijn opgelost. De slangen
bleken geheel verkeerd te zitten. Alles zit nu goed en
werkt prima.

Verwarming aan
Een paar weken terug, heb ik de hardtop op mijn Spit
gemonteerd, lekker warm voor de winter. De schuif van
de verwarming zat vast. Na wat puzzelen, bleek de
‘water valve’ (in het nederlands waterklep?) verroest te
zijn. Aan de buitenkant van de klep heb ik wat olie
gespoten en het geheel is inmiddels weer gangbaar.
Echter, er komt nog steeds geen warme lucht in de
kabine. De ventilator werkt wel en de slang naar de
waterklep toe wordt ook wel enigzins warm. 
Re: Misschien is de radiator in de kachel verstopt.
Wanneer je beide slangen die in het schutboard naar
binnen gaan loskoppelt, kan je hem doorblazen.
Re: De schuif die zich in de klep bevindt, zit vastgeroest.
De twee delen van het klephuis zijn met een bajonetsluit-
ing aan elkaar gekoppeld. Je kunt die met veel moeite
los krijgen. De twee helften zijn op de fabriek mecha-
nisch aan elkaar gekoppeld. Dan zou je het inwendige
deel van de kraan los kunnen krijgen. Of je deze kraan
weer waterdicht krijgt, is maar de vraag. Ik denk dat een
nieuwe of een nog goed werkende kraan om de oude te
vervangen de voorkeur heeft. Het is echter het proberen
waard.

Vriesplug
Van mijn MK III is de middelste van de vriespluggen van
het motorblok lek. Is dit goed te repareren, zo ja, hoe
groot is de ingreep? 
Re: Het is belangrijk te weten waar en waarom de vries-
plug lekt. Lekt hij aan de rand, dan is hij waarschijnlijk
verschoven en zou ik hem alleen vervangen. Lekt hij in

het midden, dan is hij van binnenuit doorgeroest en
waarschijnlijk zijn dan de andere pluggen niet veel beter
en is revisie op zijn plaats. Om een plug eruit te krijgen,
boor je een gat in het midden, stop er een kurketrekker
in en trek daarmee de plug uit het blok. Maak de holte
goed schoon, neem een nieuwe dop, smeer de rand in
met vloeibare pakking en tik hem er met een hamer
voorzichtig in.
Re: Ik heb tot tweemaal toe bij een diesel van een
motorboot de vriesplaatjes vervangen. Het werk op zich
was niet moeilijk, maar het probleem was, om de vries-
plaatjes te pakken te krijgen. Die moeten nl. exact van
maatvoering zijn en van het goede enigszins vervorm-
bare ijzer. Door er nl, nadat ze geplaatst zijn, in het mid-
den met een hamer op te tikken, zet het plaatje uit en zet
zich vast in de vriespoort. Daarom behoort een vries-
plaatje van tevoren ook iets bolvormig te zijn. Belangrijk
is, om de opening in het motorblok zeer precies schoon
te maken en absoluut roestvrij, want anders gaat hij
lekken. Het is tweemaal goed gelukt, dus het zal wel de
goede methode zijn geweest.



Hoofdstuk 2

N I E T L O P E N
Niet lopen; is een kwestie van geen vonk, of van ‘onvol-
doende’ mengsel. Daarom dit hoofdstuk, nog voor
‘Carburatie’ en ‘Ontsteking’. Wanneer je dit hoofdstuk
leest, kom je veel onzekerheid tegen, zoals iedereen die
heeft, zolang je deze problematiek (nog) niet door en
door kent. Lezen zal je helpen om in dezen toch tot enig
onderscheid te komen en herkenning te krijgen van wat
in wezen het probleem is waar je tegenaan gelopen
bent. In de hoofdstukken over ‘carburatie’ en ‘ontsteking’
kom je dan nog meer gedetailleerde informatie tegen, die
je tot een oplossingvan je probleem kan leiden.

S t a r t p r o b l e m e n

Startproblemen met Spitfire 1500 
Sinds oktober start mijn Spitfire de eerste keer op de dag
slecht, of erger, niet. Wat gebeurt er: Na een koude of
natte nacht lijkt het alsof de accu geen stroom meer
heeft, want er zit geen power in het starten (heb dan
hulp nodig met accukabels of aanduwen, dan is het
meteen starten lopen). Maar dat is dus niet zo, want als
het zonnig wordt is er voldoende stroom (er zit een
nieuwe accu en dynamo, kabels en bougies in en getest,
alleen de bobine en wat er onder de verdeelkap zit zijn
nog ‘oud’). 
Dus ik heb het volgende: 1) Kan de condensator kapot
zijn? Zo ja, wat dan? Of, 2) Nieuwe contactpuntjes?
(wegenwacht zegt: de vonkjes van je bougies zijn niet zo
denderend, klopt want verzuipgevoelig is hij ook). 3) Is
de bobine aan het eind van zijn bestaan? Of, 4) zit ik er
helemaal naast. Feit is, als hij ‘s ochtends gestart heeft,
start hij de hele dag in een keer, alleen als hij een tijd
stilstaat en tijd heeft om koud of vochtig te worden, wordt
het weer moeilijk. 
Re: Vervang condensator, puntjes en verdelerkap
(gescheurd?) maar eens; voor een paar tientjes ben je
klaar. Zijn de bougies wel de juiste? Bij twijfel nieuwe d’r
in. Bij deze onderdelen is de storingsgevoeligheid vrij
groot. 
Re: Na wat uitwissel-werk bleek het bij mij in de
hoogspanning te zitten. Dit deel is namelijk ook erg
gevoelig voor vocht! Zie ook het item “startproblemen
met carb.(denk ik)”. Vervang de bobine, condensator en
contactpuntjes en zeker de verdelerkap met rotor. Kost
inderdaad niet de wereld en het start weer als een zon-
netje! 
Re: Ik had vorig jaar ook strartproblemen. Als ik mijn Spit
uit de garage haalde, startte hij meteen. Had ik een stuk-
je gereden en zette ik de motor af en wilde ik weer
starten, deed hij niks meer, net of er geen stroom was

om te starten. Nieuwe startmotor er in en nog hetzelfde.
Nieuwe dynamo er in en nog hetzelfde. Na heel lang
zoeken, bleek het de axeriaallager van de krukas de
boosdoener. Kostte mij een nieuwe motor. 
Re: In Leatherhead hebben ze de pakkingen tussen het
luchtfilter en de carburateur vervangen. Ze zogen valse
lucht aan. Als dan de boel warm was, dan was de
pakking uitgezet van de warmte en dus dicht. Ook zijn er
nieuwe (dikkere en kortere) veren in de gasdempers van
de carburateurs gekomen. Kijk daar eens naar.

Startprobleem met mijn Spit 1500 
Vanmorgen Spitfire zeer moeilijk kunnen starten. Hij had
nochtans maar een weekje stil gestaan. Na een rit van
30 minuten en motor afzetten, startte de motor niet direct
terug. ‘Startkabels’ verbonden met Spit-batterij en prob-
leem blijft. Accu is dus niet op. Na een tijdje proberen,
geeft het draaien van de sleutel enkel nog een “klik”-
geluid. Als ik dan een paar minuten wacht en terug start,
lukt dit soms wel. Wie kan het probleem lokaliseren?
Krijgt de startmotor misschien te weinig stroom? 
Re: Omdat ge een ‘klik’ hoort, ziet het er naar uit dat het
startrelais het wel doet. Kijk (meet) of je wel spanning op
de startmotor krijgt. Daarvoor moet je met twee personen
zijn. Nr 1 start en nr 2 meet. Het kan zijn dat het relais
wel omklapt, maar dat het de spanning niet doorgeeft.
Misschien zit er enkel een schroefke los, dat de ene keer
wel en een andere keer geen kontakt maakt.
Re: Als de accu geladen is (minstens 12,5 volt, maar
liever 13,5), het startrelais schakelt (klikt) en de startmo-
tor het af en toe doet. Dan zit het probleem hoogst
waarschijnlijk in het electrische circuit. Kijk even na of de
aardkabel die van de motor naar de minpool /chassis
loopt nog in goede staat is. Corrosie en beschadigingen
verlagen de spanning die voor de startmotor beschikbaar
is. 
Een veel voorkomend euvel is, het inbranden van de
startrelais contacten. Die zitten in het inwendige van de
startrelais. Het startrelais zit op het schutbord gemon-
teerd (volg de dikke rode kabel maar). Als je handig bent,
kun je de nagels uitboren en de contacten schuren en
schoonmaken. De nagels vervang je dan door boutjes.
Haal wel de accuklemmen los, want deze kabel heeft
geen zekering. Maak voordat je de kabels en draden
loshaalt, even een tekeningetje van de aansluitingen. Het
startrelais is een prima aansluitpunt om extra acces-
soires aan te sluiten. Deze staan dus niet in officiele
bedradingschema’s aangegeven en dus lastig te trac-
eren. Het is ook mogelijk, maar wel minder waarschijnlijk,
dat de startmotor niet goed werkt. Maak eerst de elek-
trische aansluitingen schoon. Als het nodig mocht zijn de
startmotor te vervangen, maak dan toch de relaiscon-
tacten schoon. Door het slecht functioneren van de ene
component, worden de andere extra belast.
Re: Ik heb van de zomer het zelfde probleem gehad. 



Het starten wilde zomaar niet meer lukken. Ik heb het
startrelais EN de aardkabel naar het blok vervangen en
sindsdien geen startproblemen meer gehad. Ik weet dus
niet of ik het alleen met het vervangen van de aardkabel
het probleem getackeld zou hebben.
Re: Uiteindelijk was het de startmotor zelf die was
doorgebrand. Dus, startmotor volledig laten reviseren en
nu verloopt het starten minder moeizaam, alhoewel ik
soms toch nog drie keer moet proberen voor hij opnieuw
start, vooral als hij een weekje heeft stilgelegen. 
Re: Na een weekje is de bezine teruggelopen naar de
tank. Op zo’n moment moet je even doorstarten. De Spit
heeft een mechanische benzinepomp en er is dus even
tijd nodig om de benzine op te pompen. Niets onge-
woons. Meteen starten? Monteer een electrische pomp. 
Re: Dat je na een week stilstand even moet doorstarten,
is beter dan dat hij gelijk aanslaat. De olie heeft zo kans
zich helemaal door het blok te verspreiden, voordat hij
aanslaat. Daarom start ik ook eerst een paar seconden
zonder choke, om te voorkomen dat hij direct aanslaat.
Daarna choke er op en dan is het na 1 slag lopen.
Re: Oef, dan hoef ik mij geen zorgen te maken dat de
motor niet onmiddellijk aanslaat na een weekje stilstaan.
Ik heb altijd de neiging om direct de choke te gebruiken,
maar blijkbaar is het raadzaam van eerder wat door te
starten zonder choke. Ga dit onthouden. 
Re: Als aanvulling daarop: Als je de olie en het oliefilter
van je Spit hebt vervangen (oliefilter gevuld met olie uit-
eraard), is het raadzaam om eerst de laagspanningskant
van de bobine los te nemen als je start. De motor slaat
dan natuurlijk niet aan en je kunt dan doorstarten tot je
oliedruklampje uitgaat. Dan weet je zeker dat de olie op
min of meer rustige wijze overal weer zit waar’ie zijn
moet, voordat er weer echt een prestatie moet worden
geleverd. 
Re: Het “klikken” komt me bekend voor. Duidelijk prob-
leem met de startmotor. Het schijnt al opgelost te zijn,
maar toch nog een tip! Neem een hamer en geef een
flinke tik op de as van je startmotor! Bij mij werkt het
iedere keer weer. Ok, geef toe, ’tis een paardemiddel,
maar tot de revisie van de startmotor is het even een
oplossing als je echt niet weg komt.
Re: De startmotoras heeft een vierkant uiteinde, wat uit-
steekt. Je kunt daar met een sleutel iets aan draaien,
waardoor de starmotor uit zijn ‘dode’ punt komt.
Re: Eenvoudiger en zonder hamer: zet van contact af en
in de 4e versnelling en duw de auto achteruit. Als de
motor iets rondgelopen is, hoor je een tik. Daarna kan je
weer starten. De startmotor komt bijna altijd op de
dezelfde plek op de starterkrans. Hierdoor slijt e.e.a. uit,
waardoor de bendix wil vastslaan. Als je ooit de
starterkrans open hebt, bij vervanging van motor, koppel-
ing of versnelling, zoek die plek en vijl de betreffende
tanden netjes bij. 

Startproblemen met carb.(denk ik) 
Ik heb een MK IV 1300 ’71. Als ik een dag of twee niet
gereden heb, dan lijkt het wel of er benzine verdampt is
uit de carb. Ik moet dan zolang starten. Als hij eenmaal
begint te sputteren, dan slaat zij aan en draait daarna als
een zonnetje. Binnen een dag herstarten, is zonder prob-
lemen. Ik heb alle rubberen slangen van en naar de carb
vernieuwd. (dacht aan lekkage). Maar ook dat is het dus
niet. Kan geen lekkage vinden met het blote oog. Een
van de 2 naalden (sproeiers) onderop, zit wat speling (op
en neer, ongeveer 3 mm). Kan dat het probleem zijn of
moet ik eerst ergens anders naar kijken. 
Re: Kijk eens naar de verdeelkap of hier geen (haar)
scheurtjes in zitten. Dit geeft wel eens van dit soort prob-
lemen. Als de boel koud is, kan een beetje condens de
startpogingen behoorlijk bemoeilijken. De bobine is naar
mijn weten ook een 6v exemplaar, met een voorschakel-
weerstand, met starten wordt deze weerstand kortges-
loten en staat de 12v (of wat hier nog van over is bij het
starten) direct op de bobine. Als deze stroomkring niet
werkt, is het af en toe ook lastig starten, vooral als de
accu niet 100% meer is.
Re: Ik heb hetzelfde probleem met mijn 1500. Ik ver-
moed dat de benzine terugloopt in de tank. 
Re: Heb eind vorig jaar de verdeelkap de bougies en de
kabels vernieuwd. Dat met die bobine kan ik nog wel
naar kijken. Heb van een kennis een bijna nieuwe accu
gekregen. Dus aan de spanning kan het niet liggen. 
Re: Heb deze problemen ook met een 1500 ’75. Enige
zaken die ik gecontroleerd heb. - Terugslagklep ben-
zinepomp, - Capaciteit benzinepomp, - Lekkage leidin-
gen, - Ontsteking. Niets van dit alles. Wanneer ik na
enige dagen wegwil, moet ik heel lang starten voor hij
aanslaat. Soms gebruik ik dan een spuitbus snelstart. Hij
slaat dan direct aan, conclusie, dat het met de brand-
stoftoevoer te maken heeft. Verdampen is ook geen
optie, want hij doet het ook als de temperatuur laag is en
in een paar dagen kan dan een (gesloten) vlotterkamer
niet leeg zijn. Ik weet dus ook niet waar ik verder moet
zoeken. 
Re: Ik denk niet dat het iets met de carbs te maken
heeft, want ik heb daar ook last van, maar ik heb Webers
en het probleem is hetzelfde. Ik denk eerder de pomp, of
misschien iets van ‘hevelen’. Ik volg het met aandacht.
Re: Tijdens de technische meeting in Olst heb ik mijn
carb’s laten ‘fine-tunen’. Na wat schroeven, kwam er een
perfecte waarde uit, met als opmerking dat de HC wat te
hoog was. Tip: vervang de bougiekabels en kijk eens
naar de verdelerkap. Hoewel ik beide 4 jaar geleden heb
vervangen, wil ik toch even experimenteren. Wie weet
levert dit wat op voor de “koude start”.
Re: De benzine die in de vlotterkamer zit, kan niet terug
lopen naar de benzinetank. Het slecht starten kan
diverse oorzaken hebben. Maar een ding is zeker. SU’s
starten slecht. Hebben ze altijd al gedaan. 



Re: Blijkbaar heeft het met de brandstoftoevoer te
maken. De mechanische pomp werkt pas als de motor
rond loopt en niet -zoals bij een moderne auto met
elcetrische pomp- bij het aanzetten van contact.
Bovendien loopt de motor bij het starten langzamer dan
bij stationair. Daardoor is de bandstoftoevoer minimaal.
Het is ook geen echt gesloten systeem. Brandstof kan
gewoon teruglopen. Ook de vlotterkamers van de carbu-
rateurs zijn gewoon open. Daar zitten, bij mij van die
groene slangetjes op, voor de overloop. Ook is de vlot-
terkamer via de naald met open lucht verbonden. Na ver-
loop van dagen verdampt er blijkbaar toch e.e.a., waar-
door er eerst nieuwe brandstof moet worden opgepompt,
wat dus even duurt. Mijn Spit slaat normaliter, dus ook
na een dag staan, bij de eerste slag aan. SU’s zijn dus
absoluut geen slechte starters.
Re: Ik heb alles onderzocht, maar geen oorzaak kunnen
vinden. Bij een warme motor goed aanslaan, ook binen
24 uur na het afzetten. Bij een koude motor start deze
heel slecht. Het zou mooi zijn als iemand de oplossing
weet.
Re: Elektrische pomp monteren die voor het starten de
carbs op niveau brengt.
Re: We zijn allemaal een beetje verwend, mensen. 25 tot
30 jaar geleden was het heel normaal dat je autootje niet
gelijk met de eerste tik aansloeg. Het zit hem gewoon in
het feit dat de vluchtige bestanddelen in de benzine, die
we nodig hebben om de motor snel aan te laten slaan,
ook het makkelijkst verdampen! Met de moderne ben-
zines is dat alleen maar erger geworden, alleen heb je bij
moderne injectie systemen daar veel minder last van,
omdat de brandstof door een injector veel beter vern-
eveld wordt en het brandstofsysteem ook veel meer
afgesloten is. Vlotterkamers van carbs zijn tamelijk open.
Dus niets aan de hand, gewoon even wat langer starten
en er komt wat verse benzine in de vlotterkamer. En
inderdaad, is ook beter voor de motor omdat er al
oliedruk is op het moment dat ie aanslaat. Wel zorgen
dat je een goede accu hebt. 
Re: Alle opmerkingen zullen waar zijn, maar ik blijf het
vreemd vinden, dat ik moeilijk start na enige stilstand en
een collega van me met dezelfde auto geen probleem
heeft. Draaien en starten. Slecht aanslaan is dus niet
gewoon. Zou het iets te maken kunnen hebben met de 6
volts bobine. Lijkt me overigens ook vreemd, want dan
zou dit ook te merken zijn na 1 dag stilstand en dan slaat
hij direct aan. Aangezien er toch meerdere met dit prob-
leem zitten moet dit toch op te lossen zijn? 
Re: Ik heb recentelijk een soortgelijk probleem met mijn
Spitfire gehad, waarbij ik alle slangklemmen heb
aangetrokken en de pakkingen van de vlotterkamer
vernieuwde, was het ‘probleem’ verholpen.
Re: Ik heb een 1500 TC met... jawel, dezelfde proble-
men. Natuurlijk heb ik ook de hierboven genoemde
‘oplossingen’ al geprobeerd. Bij mij ook zonder merkbaar

succes. Ik dacht enig succes geboekt te hebben met het
‘verbussen’ van de vlotters. Ik ontdekte dat ze zoveel
zijdelingse speling hadden, dat ze tegen de vlotterkamer-
wand liepen, met als gevolg overlopende vlotterkamers.
Dit probleem is nu wel uit de wereld, maar het slechte
starten is gebleven. Toen ik de diverse massa-aansluitin-
gen weer eens naliep, ik doe dat van tijd tot tijd, merkte
ik dat de motor veel sneller aansloeg. Door het cor-
rosievrij maken van de diverse contacten, functioneert de
hele auto een stuk beter. Het starten wordt na verloop
van tijd toch weer minder, maar als ik dan de zaak weer
schoonmaak gaat het weer merkbaar beter. Probeer het
ook maar eens, baat het niet, schaadt het niet. 
Re: Zit (bij jou) de oorzaak in iedergeval in de sterkte
van de vonk. Met een slechte massa heb je ook minder
vonk op de bougie. Ik wil ‘asap’ ook een paar ‘perform-
ance’ kabels en -bobine kopen voor een sterke vonk.
Mijn massa is okee.
Re: Voor het starten gecontroleerd: de vlotterkamers
waren voorzien van benzine dus dat was NIET het prob-
leem. Het moest dus wel aan de vonk liggen. Timing was
correct. Om de vonk zelf sterker te maken, heb ik het
volgende vervangen: bougiekabels, rotor, verdelerkap.
Last, but not least, heb ik mijn oude startrelais weer uit
de rommeldoos gehaald. Deze is namelijk voorzien van
een extra contact voor tijdens het starten (er komt dan
even 12V ipv 6V op de boubine te staan). Heerlijk starten
en lopen!
Re: Ja!, dat laatste is nou juist ‘de clou’. Als je een 6v
bobine met voorschakelweerstand hebt, dan moet je ook
een voorziening hebben om tijdens het starten 12v op de
bobine te zetten. Dat is juist het nut van die 6v bobine.
Begrijpt iedereen hoe dat werkt?
Re: Ik weet niet waar jullie het over hebben. Maar heb
gisteren wel weer een enorme ervaring opgedaan: De
afgelopen weken wilde de Spit slecht starten. Van alles
vervangen en nagekeken wat hierboven allemaal ver-
meld werd. Woensdag, na van alles geprobeerd te
hebben, startte de Spit ineens. Mooi toch. Donderdag
weer eens geprobeerd. Niets. Nu was de accu ook niet
veel meer. Dus hup een nieuwe gehaald. Vrijdag met
nieuwe accu starten, lopen. Goed. Dat was het dus.
Zaterdag de Spit uit de garage geduwd. Starten. Niets. 
Juist. Ik weet het. De carburateurzuigers. Zo goed als
leeg. Bijgevuld met 20W50. Starten. Oei, hij loopt. Dus
nog even een boodschap doen met de Spit. Stop voor
de winkel. Koop wat ik hebben wil. Stap in. Starten.
Niets. Voor de winkel van alles los- en ook weer vastge-
maakt. Een vriendelijke meneer kwam met een busje
contactspray. Uiteindelijk heeft hij mij en de Spit naar
huis gesleept. Hulde. Naar mijn dealer Weusthof. Die
vertelde mij van de hydraulische olie voor de potten.
Weer aan het sleutelen. Hem gebeld of hij ook een
bobine had, want die werd toch wel erg heet. Nu een
andere bobine gehaald. Gemonteerd. Starten: Hoera! 



Re: We zitten allemaal met hetzelfde euvel. De vonk is
niet krachtig genoeg. In de keten van de accu (bron)
naar de bougie (eindpunt) zitten verschillende onderde-
len die ‘de zwakste schakel’ kunnen vormen. De meeste
hebben tijdens deze vraag de revue gepasseerd: accu,
startrelais, bobine, bougiekabels, verdelerkap en rotor,
onstekingspunten / condensator, bougie zelf en de
overige electrische bekabeling (incl massadraad). Welke
het is, is juist de speurtocht... Ik ben ervan uitgegaan dat
de ontsteking natuurlijk goed staat afgesteld. 
Re: De gedachtensprong, dat het aan de ontsteking zou
liggen, ontgaat me. Als het bij de eerste vonk niet lukt,
waarom wel bij de 100e? Ga er maar van uit dat de
eerste vonk net zo sterk is als iedere volgende. Je
mengsel niet. Uiteraard moet je ontsteking in conditie
zijn. Als dat zo is, dan nog duurt het even voor de motor
aanslaat. Het gaat er bij mij niet in dat dat nu aan de
ontsteking zou liggen.
Re: Ik denk dat je gelijk hebt. Het is geen “stroom”
kwestie. Ik heb alles zelf getest. Dus moet de oorzaak
brandstof zijn. Alle goede opmerkingen tot nog toe ten
spijt. Ik heb nog geen goed idee gehoord, dat leidt tot
een oplossing voor een probleem waar toch meerdere
mensen mee zitten.  
Re: Het was in mijn geval weldegelijk een kwestie van
slechte ontsteking. Na het vervangen van de kabels,
rotor, verdelerkap en startrelais, sloeg mijn koude Spit
netjes aan. Voordien moest je de accu eerst bijna
leegstarten.
Re: Ik vemoed dat jouw auto ook moeilijk startte als hij
een of  twee dagen stil stond. Dat is niet mijn probleem.
Auto start meteen, na een stilstand van enkele dagen. Bij
een week tot enkele weken, slaat hij een stuk moeilijker
aan. 
Re: Nee, het is juist over een wat langere periode, dus
vergelijkbaar met jouw situatie. * Check voor de start of
er benzine in de vlotterkamer zit. * Check na een paar
keer starten of de bougie nat is. * Is de bougie niet nat,
haal dan de benzineleiding los en kijk of er tijdens
starten ook benzine geheveld wordt. Is dit alles okee en
staat de carb en vonk goed afgesteld, kijk dan de vonk
na. Houdt het uiteinde van de bougiekabel dicht bij het
motorblok (met een goed geisoleerde tang). 
Re: Ik  begrijp niet wat de oorzaak kan zijn, dat je wel
een goede vonk hebt na enige dagen, maar niet na lan-
gere stilstand. Je hebt een goede vonk bij koude motor,
of je hebt hem niet.  
Re: Vocht, is een oorzaak dat er spanning weglekt en
overslaat en hierdoor wordt de vonk zwakker. Hoe langer
de auto stilstaat, hoe vochtiger het wordt (relatief natu-
urlijk) onder de motorkap. Is de motor warm, dan wordt
al het vocht verdrongen bij de bougiekabels en verdel-
erkap en is het probleem tijdelijk verholpen.
Re: Ik had ook startproblemen met mijn Spit. Het prob-
leem is opgelost. Ik heb twee nieuwe carburateurs gein-

stalleerd en goed laten afstellen. Hij start nu na twee
keer. Een suggestie om naar te kijken, is of de pakking
tussen het inlaatlaatspruitstuk nog goed dicht is. Als dit
niet meer goed afsluit, dan zal het starten moeilijk gaan.
Spuit eens starthulp in het luchtfilterhuis, merk je dat er
een ontbranding volgt, dan ligt het probleem vaak aan
een te arm mengsel (valse lucht).

Start en vervolgens niet meer 
Mijn Spit startte vandaag zonder problemen. Hij liep en
vervolgens liep het toerental terug en minder ging steeds
minder draaien en vervolgens wat het gebeurd. Daarna
startte hij niet meer. Kan het zijn dat de benzinepomp het
begeven heeft? Of wat kan het anders zijn? 
Re: Ja, ventje. Je moet echt naar de linkerbovenhoek
van de site gaan en je aanmelden en dan komt er
linksonder in de rubrieken kolom ‘download’ bij. Als je die
pakt, kun je naar de pagina’s gaan waar het ‘starten’ en
niet-starten behandelt wordt, respectievelijk onder carbu-
ratie en ontsteking. Daar kun je veel wijzer worden over
dit onderwerp. Heb je dan nog vragen over, kun je die
hier gerust stellen. 
Re: Het is zeer handig dat alle informatie verzameld en
geordend is. Dit maakt het zeer makkelijk om iets terug
te vinden, maar dit belet het nog niet om een vraag te
stellen op een forum dat daarvoor bedoeld is. Daarnaast
vind ik, in het algemeen, dat bij het beantwoorden van
een vraag de regels van respect en fatsoen in acht
genomen mogen worden. 
Re: Je hebt gelijk, ik mocht me wel wat meer in acht
nemen. We kennen elkaar bij mijn weten niet en dan
gaat het niet aan iemand met een probleem met ‘ventje’
aan te spreken. Anderzijds realiseerde ik me dat het een
veelheid aan oorzaken kan hebben dat je auto zich
gedraagt zoals je beschrijft. Mijn inschatting was, dat als
je leest wat er eerder over dit onderwerp over dit euvel
geschreven is, je mogelijk iets zou herkennen wat je
dichter naar de feitelijke oorzaak zou leiden. Je meldt
niet of je gecontoleerd hebt of de bougies nog vonken,
waardoor wij weten zouden dat we het alleen nog over
de brandstofvoorziening zouden hoeven te hebben. Als
de brandstofvoorziening het begeven heeft, kun je dat
eenvoudig vaststellen door de brandstofslang van de
aansluiting van een van de carburateurs te trekken en de
wagen te starten. Komt er benzine uit, dan werkt de
brandstofvoorziening. Wat nog niet zeggen wil dat je car-
burateurs het goed doen. Je zult dus toch enige
voortschrijding moeten doen in het storingzoeken en ons
de resultaten daarvan meedelen, willen we je kunnnen
helpen als je op een voor jou onoverkomelijk punt komt.
Daarom verwees ik je naar de download om je in te
lezen. En ‘ja ventje’ was dan ook meer een verzuchting,
dat je eerst aan het lezen moet door pagina’s tekst die
over allerlei relevante zaken gaat, waarbij het aan jouw
‘herkennend vermogen’ ligt of je er mee uitkomt. 



Het was dus geenszins spottend bedoeld, maar
meelevend. Ik had ook geen ergernis verwacht, omdat
ikzelf heel graag aan mijn auto sleutel. Ben eigenlijk blij
als er iets is wat ik kan verhelpen. 
Re: Als je lid van onze prachtige club bent, waarom
neem je dan geen contact op met de mensen van de
TAC. Deze mensen kunnen je direct per telefoon advies
geven ivm jouw probleem.  
Re: Alhoewel dit een een probleem is wat alle kanten op
kan gaan, is het meest voor de hand liggende inderdaad
een brandstofprobleem. Je start, de motor slaat aan, tot-
dat de vlotterkamers leeg zijn, dan slaat ie af en is niet
meer aan de praat te krijgen. Een verdachte is dan zeker
de benzinepomp. Snel en eenvoudig te controleren door
even de slang naar de carburateurs los te nemen en
even te starten, er moet dan benzine uit komen. Heeft de
auto een tijdje stilgestaan? Lekkende klepjes in de ben-
zinepomp willen dan wel eens voor problemen zorgen.

Start en vervolgens niet meer 
Ik heb vandaag geklust aan mijn Spit. Hij startte, liep en
vervolgens niet meer. Weer geprobeerd: start en loopt en
vervolgens stopt de motor na +/- een minuut. Als ik de
choke niet uittrek, heb ik geen last van dit probleem. 
Wat gebeurt er vervolgens: zet de motor af en start de
motor, maakt deze meer dan 4000 toeren. Wat ik ook
doe, hij blijft meer dan 4000 toeren maken. De carbura-
teurs zijn nieuw en net professioneel afgesteld.
Re: Wanneer je motor langere tijd op 4000 toeren blijft
draaien, kan het niet anders zijn, dan dat de smoorklep-
pen achter de carburateurs (wijd) open staan. Zit de
terugtrekveer wel aan het eind van de gaskabel en zit die
wel ergens aan vast, zodat die de gaskabel terugtrekt,
zodat de smoorkleppen dicht vallen wanneer je je voet
van het gaspedaal neemt. Vraag twee: Als je de choke
uittrekt, is er in het stangenstelsel bij elke carburateur
een nok die de smoorklep wat openzet. Als je de choke-
knop in het dashboard terugduwt, bewegen de stangen
dan, zodat die nokken terugdraaien en de smoorkleppen
dicht vallen? Vraag drie, zitten de stangetjes die de
sproeiers naar beneden bewegen, wanneer je de choke-
knop uittrekt wel aan de voet van de sproeiers vast. Zie
je bij het in- en uittrekken van de chokekabel inderdaad
de sproeiers op en neer bewegen? Als dat allemaal in
orde is, doe je er wellicht goed aan iemand van de TAC
op te zoeken (na een afspraak), om door hem je carbu-
rateurs af te laten stellen. Want, ik begin te twijfelen aan
de professionaliteit van degeen die het eerder deed. Heb
je die twijfel zelf niet, ga dan naar diegene terug en
vraag om je probleem op te lossen. Wat voor ‘nieuwe’
carburateurs heb je eigenlijk? Zijn dat de gewone SU’s of
Webers, of Stromberg? 
Re: Het kan ook nog zijn dat bij het vastzetten van de
gaskabel of de chokekabel de draad niet helemaal
teruggetrokken was, waardoor nu de smoorkleppen niet

helemaal sluiten en/of de choke niet helemaal terugvalt. 
Re: Dank voor je reactie. Ik heb 2 SU HS2 carburateurs.
Op al jouw aangedragen punten zit het volgens mij goed.
Ik ga van de week alles nogeens grondig controleren. 
Re: Blijft over, dat een demper blijft hangen. Heb je (de
goede) olie in de dempers zitten en kun je met je vinger
in de mondopening van de carburateur de demper
gemakkelijk optillen en als je hem loslaat, valt die dan
met een klik terug op de brug? Als een demper (zuiger)
blijft hangen, is de naald een eind uit de sproeier gelicht,
zoals hoort bij rijden op een hoger toerental. Als je dan
bovendien je choke openzet, heb je dubbel het effect
waarbij er meer benzine wordt toegevoerd. Een overrijk
mengsel. Dat kan zo rijk worden, dat de motor er op afs-
laat. (Ben ik terug bij een van je eerdere opmerkingen).
Haal je luchtfilter er dus af en voel of de dempers goed
gangbaar zijn. 
Re: Probleem opgelost. Ik had de schroef niet goed vast-
gezet waarmee de gaskabel aan de gashendel van de
carburateur zit, met als gevolg dat het bevestigingsstukje
omlaag werd getrokken en de gashendel niet terug
kwam in de nulstand. Dit speelde pas na een stukje rij-
den.

Starten lukt niet 
Ik wil na een tijdje mijn Spit starten, maar na een paar
slagen met de startmotor begon hij ‘tanden te poetsen’.
Nu blijft hij ‘tanden poetsen’ als ik hem probeer te
starten, dit is een ratelend geluid wat niet goed klinkt.
Zelf heb ik het vermoeden, dat het de veer in mijn start-
motor is, maar kan iemand hier iets meer over vertellen
of ik dit makkelijk kan cheken? 
Re: Je kunt gemakkelijk controleren of je startmotor of je
starterkrans beschadigd is. Zet je auto in de versnelling
en duw hem een beetje vooruit. Start hij wel, is het je
starterkrans. Blijft hij rare geluiden maken, is het je start-
motor. Geef er een hengst met een hamer op en probeer
het nogmaals. Heb je kans dat het tandwiel weer
terugschiet.
Re: Je zegt, dat je auto een tijd heeft stilgestaan. Het
kan zijn dat de spanning van de accu te laag is, waar-
door de startmotor onvoldoende toeren maakt, m.a.g. dat
het tandwiel van de startmotor niet (voldoende) naar
buiten komt, waardoor hij niet goed aangrijpt in de
starterkrans. Probeer het eens met startkabels (andere
auto met goede accu) of laad de accu goed op. Mocht dit
niet werken, dan is het waarschijnlijk de startmotor.
(starterkransen gaan zelden kapot).
Re: Wat het ratelend geluid maakt, is niet mijn motor,
maar het relais; ben ik inmiddels achtergekomen. Nu ver-
moed ik, dat de startblokkering de boosdoener is. Ik ga
deze er even tussenuit halen, dan zal alles wel weer
goed werken.
Re: Door de loop der jaren hoopt het vuil van de koppel-
ingsplaten zich op in het koppelingshuis en het rondsel



van de startmotor. Maak het rondsel eens schoon. Ga na
de schoonmaak niet uitbundig smeren, want dan sta je
volgend jaar weer voor het zelfde probleem. Als de start-
motor verder in goede staat is, zal hij het nog jaren doen.

Slecht starten
Mijn Spit 1500 met 2 SU’s heeft bij koude motor veel
moeite met aanslaan. Het duurt altijd wel ong. 2 minuten
continue starten bij volle choke. Ik heb al gekeken of het
niveau in de vlotterkamers goed is, of dat die leeglopen
(ik zou niet weten hoe) of zo. Dat is niet het geval, alles
staat mooi op peil. Als hij eenmaal gelopen heeft, start hij
ook na zes uur nog vlot en hij loopt meteen mooi rond.
Ook na professioneel afstellen en gedeeltelijke revisie is
het probleem niet verholpen.
Re: Om snel te kunnen starten heeft een motor slechts 3
zaken nodig: - een aanvoer van het juiste mengsel - een
goede compressie - een goede onsteking. Meestal ligt
slecht starten aan de ontsteking. Controleer eens de
onstekingstijdstippen, contactpuntsafstanden, conden-
sator, rotorarm en verdelerkap, ontstekingskaarsen (bou-
gies) en de staat van de bekabeling.
Voor de afstelling en synchronisatie van de SU’s kan je
beter even langs een specialist gaan. Dan ben je zeker
dat het goed gedaan is en dat kost niet zo veel. Een
compressie test is ook eenvoudig en je zou iets van een
10 a 12 bar moeten uitkomen. Daarbij mag er maximaal
10% verschil optreden tussen de cylinders.
Re: Ik had juist hetzelfde en bij mij lag het aan de
onstekingstijstippen. Denk toch even nog aan de brand-
stoftoevoer. Het betreft een mechanische pomp, die pas
begint te pompen als de startmotor rond draait (tegenwo-
ordig is de benzinepomp meestal electrisch en begint
meteen te lopen als je de auto ‘op contact’ zet. Bij de
Spitfire begint hij dus te pompen zodra de startmotor
gaat lopen. Bij lang stilstaan loopt de benzine van de
pomp terug in de benzinetank. Tijdens de start moet dus
de benzine weer opgepompt worden naar de motor.
Wanneer de leiding naar en van de benzinepomp
vervuild is, gaat het steeds langzamer en met minder
benzine. Je kan het een en ander controleren, door voor
de koude start de leiding na de benzinepomp af te kop-
pelen. Houd de leiding boven een opvangpotje en start.
Kijk nu hoe lang het duurt voordat de benzine eruit komt.
Kijk ook hoeveel eruit komt. Duurt het erg lang en komt
er weinig uit, dan kan je het beste de leiding en de pomp
doorspoelen en reinigen. Ook nog iets om in gedachten
te houden is dat de benzinepomp tijdens het starten niet
zo snel ronddraait als met stationair draaien. De
opbrengst zal dus al redelijk kritisch zijn, als het vervuild
is is het zo gebeurd. 
Een andere tip: Monteer een benzinefilter uit de
autoshop VOOR de benzinepomp. Rijd de benzine tank
NOOIT leeg. Er ligt altijd wat bezinksel onder in de tank,
die op zo’n manier richting benzinepomp en caburateurs

wordt gepompt, met alle gevolgen van dien.
Re: Ik heb de pomp er al eens af gehad. Hij pompte wel,
maar ik heb niet gekeken hoeveel, maar uit het feit dat
de carbs regelmatig overstroomden, maakte ik op dat er
(meer dan) genoeg brandstof werd opgepompt.Ik zal
hem nog eens loshalen en kritisch bekijken, want bij
nader inzien moet dat toch de oorzaak zijn.
Re: Het brandstofsysteem is schoon, ik ben begonnen
met de tank en ben zo naar voren gewerkt en de filter is
nog steeds helemaal schoon. De ontsteking staat
nauwkeurig op tijd, hij loopt als een klok.
Re: Ik had een paar jaar geleden hetzelfde probleem met
gerestaureerde carbs. Na lang zoeken bleek dat de
chokeknop niet goed functioneerde. De buiten- en bin-
nenkabel werkten op de een of andere manier niet goed.
Daardoor trok de binnenkabel de chokehevel aan de
carb. kant niet niet ver genoeg open.  De oplossing:
vanaf het dashboard de knop uittrekken en dan even
onder de motorkap bij de carbs. nog een stukje
doorzetten. Starten, lopen. Uiteraard daarna de binnen-
en buitenkabel vervangen.
Re: Ik heb denk ik hetzelfde probleem met de chokeka-
bel. De choke uittrekken gaat ook best moeilijk. Is met
het vervangen van de kabels het probleem opgelost?
Volgens mij heb ik er 2 jaar geleden nl nieuwe kabels
aangezet. Het kan natuurlijk, dat het niet de goede
kabels zijn.
Re: Controleer je bobine. Waarschijnlijk is er een 12 volt
bobine gemonteerd. De bobine moet 6 volt zijn. Het sys-
teem van de 1500 is zodanig gemaakt dat de 6 volts
bobine bij start 12 volt krijgt en bij lopen 6 volt.

Moeilijk starten
Als mijn Spit 1500 een tijdje heeft stilgestaan, dan wil hij
bijna niet starten. Ontsteking e.d. staan goed afgesteld.
Als de motor loopt, dan loopt hij perfect. Ook als hij na 1
of 2 dagen weer opnieuw gestart wordt is er geen prob-
leem. 
Re: Het probleem is niet dat de startmotor niet of moeilijk
draait, maar dat ik een hele poos moet starten voordat
de motor aanslaat.
Re: Ik ken het probleem en de oorzaak. Tijdens stilstand
verdampt er benzine, waardoor na enige tijd bij het
starten eerst de vlotterkamers gevuld moeten worden en
het brandstofsysteem onder druk moet worden gezet. Dit
duurt even en omdat er een mechanische benzinepomp
in zit wordt alleen tijdens starten benzine getrans-
porteerd. Als je het echt vervelend vindt, dan kan je de
mechanische benzinepomp vervangen voor een elek-
trische. Anders moet je gewoon zorgen voor een goede
accu en even doorstarten.
Re: Ook ik heb hier last van als mijn MK III langere tijd
heeft stilgestaan. Dit heeft tot gevolg het gebruik van de
choke, maakt niet uit de buitentemperatuur op dat
moment en ook al trok ik de choke helemaal uit, het



duurde toch even. Wel merkte ik dat als de choke hele-
maal uit werd getrokken deze weer iets terugschoot.
Vervolgens heb ik geprobeerd de choke op z‘n uiterste
stand uitgetrokken te houden en vervolgens te starten,
zie hier de oplossing, hopelijk ook voor jou, maar hij slaat
nu goed aan in hooguit 2 tot 3 x starten.
Re: Het heeft ook zijn voordelen. De motor slaat niet
direct aan waardoor de olie beter rond is voordat hij aan
het lopen komt. Ik laat hem in die situatie eerst zonder
choke starten tot het oliedruklampje uit is, dan de choke
uit en opnieuw starten. Dan loopt hij binnen een paar sla-
gen van de startmotor. Zo kan je een nadeel omzetten in
je voordeel.

Startprobleem
Met het koudere weer start de motor na meerdere pogin-
gen met grote moeite. Het klinkt alsof de accu bijna leeg
is, maar de accu heb ik vorig jaar vervangen. De lichten
schijnen ook heel fel, dus volgens mij ligt het niet aan de
accu. Het startrelais en de bobine zijn nieuw. De carbu-
rateurs en kleppen zijn net afgesteld en de ontsteking
staat ook goed op tijd. In de zomer en met een warme
motor is het starten geen enkel probleem.
Re: Waarschijnlijk is de motorolie voor in de winter of bij
koud weer te dik, wat resulteert in een langzaam
draaiende startmotor. Je kan proberen een olie te kiezen
met een andere viscositeit, bijv.10W40, ipv 20W50.
Re: Dit raad ik je af. Dunnere olie zal het begin zijn van
veel andere problemen. Gewoon 20W50 blijven
gebruiken. Dat je de accu vorig jaar hebt vervangen,
zegt niets over de huidige toestand van de accu. Er zijn
allerlei oorzaken aan te wijzen waardoor een -relatief-
nieuwe accu toch slecht is: korte ritten, langdurig stil-
staan, of, gewoon een slechte accu. (Denk bijv. aan een
gloeilamp: sommige gaan jaren mee, andere vervang je
na korte tijd al). Even (laten) controleren dus. Maar,
omdat je aangeeft dat de lichten wel fel branden, zou je
kunnen denken dat het niet aan de accu zelf ligt. Denk
dan verder eens aan de manier waarop alles is aanges-
loten: Is de stroomkring naar de startmotor en terug naar
de accu wel goed gesloten: Zijn alle massa-aansluitingen
okee: geen roest, stevig vastgezet enz. Wat denk je van
vocht in de hoogspanningskabels?
Re: Ik heb eens een auto gehad waarin ik een zelfge-
bouwde electronische ontsteking had gebouwd, met zo’n
probleem. Ik kom bij tankstation aanrijden en na het
tanken startte de auto niet meer. Iemand heeft mij toen
weer aangesleept en na een paar honderd meter liep de
motor weer. Toen we de motorkap opendeden (het was
donker) zagen we overal vonkjes. Je kon de kabel ook
niet vast pakken zonder een oplawaai te krijgen. Nieuwe
kabels gemonteerd en probleem was weg.
Re: Ik had hetzelfde probleem. Als laatste redmiddel heb
ik een gereviseerde startmotor gemonteerd en het prob-
leem was verholpen.

Re: Het kan natuurlijk best de startmotor zijn, maar je
kan -ter controle- nog wat electrische bedrading
uitschakelen door te starten direct via je startrelais. Op
het startrelais zit een drukknopje waarmee je, als je
daarop stevig drukt, direct de startmotor aanstuurt, zon-
der tussenkomst van het contactslot en eigenlijk ook het
startrelais zelf, omdat je dat dan met de hand bedient.
Als de startmotor dan nog wat moeizaam ronddraait en
alle verbindingen naar de startmotor goed zijn en
schoon, dan kan het, op de te dikke olie na, bijna niets
anders zijn dan je startmotor. Het zal duidelijk zijn, dat je
het kontakt moet aanzetten als je hem wil laten aanslaan
op deze manier en natuurlijk ook in zijn vrij, want anders
rijdt de Spit zonder jou de garage uit.
Re: De olie die er in zit is 20W60, dit om olieverbruik
tegen te gaan. Ik heb er vorig jaar een gereviseerde
startmotor ingebouwd, waarvan af en toe het rondsel niet
goed aangrijpt. Ik ga alle kabelverbindingen maar eens
goed nakijken en desnoods vervangen. Kan je zelf de
conditie van de accu controleren?
De orginele bobine is voor 6 Volt, deze staat in serie met
een weerstandsdraad, de 12 Volt van de accu wordt
verdeeld over de bobine en de weerstand (beide 6 Volt).
Tijdens het starten wordt de weerstand echter overbrugd
en krijgt de bobine de volledige 12 Volt, hierdoor komt er
ook een hogere spanning op de bougies en dus een
extra sterke vonk.
Re: Veel van de nieuwe bobines zijn 12Volt. Deze pro-
duceren bij de start een normale vonk en bij een
draaiende motor krijgen ze nog maar 6 Volt, dus is de
vonk ook minder. Als jouw nieuwe bobine een 12 Volt
exemplaar is, moet de weerstandsdraad overbrugd wor-
den, zodat er altijd 12 Volt op de bobine staat. Deze
Weerstandsdraad (Rose Wit) zit in de kabelboom naast
de oliedrukschakelaar richting de bobine.

Koudstart
Ik heb steeds een probleem met de koudstart van mijn
Spit 1500. Bij warme motor alles ok. Ik heb reeds bou-
gies, contactpunten en bougiekabels vervangen. Weet er
soms iemand of dit een probleem kan zijn aan de carbu-
rators, vlotterkamers, sproeiers? De chokekabel werkt
goed. Maar kan ik bijvoorbeeld die carburators testen of
uitmeten?
Re: Ik heb ook problemen gehad. De oorzaak was de
loodvervangende benzine. In de carburateur en zeker
om de naalden ontstond een soort gum. De oplossing
was loodvrije benzine plus VSP loodvervanger van
Millers.
Re: De bobine van een 1500 heeft een bypass tijdens
starten. Dat betekent dat tijdens starten 12V op de
bobine staat i.p.v. 6 V wat hij normaal tijdens rijden krijgt.
Controleer of deze bypass, lopend vanaf het startrelais
direct naar de bobine aanwezig is en werkt. Verder is het
normaal dat na enige tijd stilstand eerst benzine en olie



moet worden opgepompt voordat hij start.
Ook de choke moet functioneren en goed afgesteld zijn.
Re: Aanvullend op wat Marco schreef over de choke: er
is een partij chokekabels (binnen-en buitenkabel com-
pleet) in omloop die nieuw in de handel te krijgen zijn,
maar niet goed functioneren! Mijn carbs. zijn bij BCCP
gerestaureerd. Als je alles dan hebt gemonteerd dan wil
je ook nog zo‘n mooie nieuwe chokekabel onder de
motorkap. Kost niet veel, staat mooi en hoort er hele-
maal bij. Na de winter van 95/96 begonnen de proble-
men: Denk je dat je je choke helemaal open hebt staan,
ben je in werkelijkheid bezig om je buitenkabel tegen de
achterkant van je dashboard aan te trekken. Ook ik had
koude start klachten, deed alles wat je beschreef. Op
een bepaald moment bleek ik het chokegedeelte van de
carbs. met de hand (dus nadat de choke was uit-
getrokken (—lees: kabel weer verder was vernield—)
nog een stuk verder te kunnen verzetten. Starten, lopen
(...). De oude kabel er weer op, nooit startproblemen
meer.

Starten, slecht
Ik weet dat het even duurt voordat de benzinetoevoer bij
het starten op gang komt, maar de koude start gaat wel
erg moeizaam. Ik moet 3 a 4 keer langdurig starten om
de Spit aan de gang te krijgen en daarbij slaat de toer-
enteller met vlagen uit naar 3000 toeren. Startmotor pakt
daarbij af en toe niet en maakt dan merkwaardig gierend
geluid. Ik heb vorige maand een gereviseerde startmotor
ingebouwd. Start bij warme motor is geen enkel prob-
leem. De kontaktpunten heb ik vernieuwd en afgesteld
op 0,4. Kan het zijn dat de ontsteking te vroeg of te laat
staat? Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan
zijn?
Re: Ben je zeker dat de startmotor goed ingebouwd is?
Een startmotor mag je nooit onbelast laten draaien.
Indien deze ‘niet pakt’ zal de motor snel weer stuk gaan.
Voor de afstelling van de ontsteking is de afstelling van
0.4 mm van de contactpunten niet voldoende.
Contacthoek en vooronsteking moeten ook juist staan.
Een synchronisatie van de carburateurs en afstelling van
het mengsel kan misschien ook eens helpen. Zowieso is
dit geen verloren moeite. Je Spitje zal slechts toppresta-
ties leveren als alles juist is afgesteld. 
Re: Nadat ik een nieuw startrelais heb geinstalleerd, start
de Spit na een paar seconden. Met een probleem blijf ik
zitten. De net gereviseerde startmotor lijkt af en toe niet
te pakken, waardoor er een gierend geluid uit de start-
motor komt. Volgens mij heb ik de startmotor op dezelfde
manier ingebouwd als de oude. Kan het zijn dat er een
zgn shim geplaatst moet worden? Er zit een aluminium
plaat, een spacer?, tussen de startmotor en het
motorhuis. Deze zat ook bij de oude startmotor. Kan het
zijn dat de startmotor niet goed gereviseerd is. Ik heb ‘m
op basis van ruilrevisie gekocht.

Re: Het rondsel van de startmotor grijpt niet aan in de
starterkrans. De oorzaak hiervan kunnen bramen zijn
aan je starterkrans. Dit komt door een slecht rondsel van
je oude startmotor. Dit kun je verhelpen door de startmo-
tor te demonteren en met een mes- of driehoeksvijl de
braam te verwijderen. Verder, weet je ook of het aantal
tanden op het nieuwe rondsel hetzelfde is als bij de oude
startmotor. Ook kan de motor achterplaat krom zijn of
niet goed vast zitten. Als de startmotor gedemonteerd is,
controleer of het rondsel met de veer en het schroefstuk
niet helemaal droog zijn. Een beetje koperslip doet soms
wonderen.

Slecht starten
Mijn Spitfire MK IV start heel slecht. In het begin kan ik
blijven starten en de startmotor draait rond. Na een tijd
kan ik een keer starten en dan hoor ik een raar geluid,
vervolgens moet ik de de sleutel terug draaien om weer
te kunnen starten. Hoor ik dit geluid, dan weet ik dat de
motor gaat aanslaan, maar dan zijn we wel een paar
minuten verder. Wie weet wat dit is en wat ik er aan
moet doen, zodat de motor meteen aanslaat?
Re: Als je Spit een tijd heeft stilgestaan (dagen), dan is
het logisch dat je even moet starten. De benzine in de
caburateurs is verdampt en de nieuwe benzine moet uit
de tank (helemaal vanuit achter in de auto) worden
opgepompt. Dus, start hij altijd slecht, of alleen na een
lange rust? Dat “geluid” moet natuurlijk even onderzocht
worden. Misschien het startmotortandwiel wat over het
vliegwieltandwiel slaat. Laat een autokenner maar eens
luisteren.
Re: Mijn Spitfire start altijd slecht. Er zit genoeg benzine
in de carburateur. Dat is het probleem niet.
Re: Het kunnen eigenlijk maar twee zaken zijn: Vonk en
of benzine....
Kijk het ontstekingstijdstip even na, de staat van de kon-
taktpunten, bougies en bougiekabels en tenslotte de
kracht van de vonk (pas op voor je vingers..). 
Is dat alles okee, controleer dan de vlotterhoogte in de
carb’s en vervolgens de afstelling (lucht/benzine ver-
houding).
Het ‘doorslaan’ moet je zoeken in je startmotor. Het tand-
wiel op de startmotor slaat dan niet uit en komt niet in de
tanden van de starterkrans. Op zich is dit geen drama,
maar er is iets niet zoals het hoort.
Re: Ik wil de startmotor even loshalen, het kan zijn dat
de as van de startmotor eens goed schoon gemaakt
moet worden. Als je je startmotor loshaalt (om evt. ver-
vangen voor een andere), tel dan het aantal tandjes dat
op het tandwiel zit. Sommige handelaren leveren start-
motoren met 1 tandje meer, waardoor de onderlinge afs-
tand tussen de tanden verandert. Sommigen stellen, dat
daardoor de startmotor beter aangrijpt (...). Ik weet het
niet en houd het op het originele aantal. Wie weet hoe
dat precies zit?



Re: Het probleem van het slijten is, dat de motor eigenlijk
altijd op dezelfde plek tot stilstand komt. Daardoor wordt
een punt van de starterkrans zwaarder belast en onstaat
daar schade. Meestal uit zich dat in vastslaan. Dit lijkt
me echter wat anders.
Re: De oorzaak van het niet voldoende “uitschieten” van
het tandwiel van de startmotor (bendix), is vrijwel zeker
te wijten aan een niet voldoende sterke startstroom. Als
je start, wordt de startstroom via het startrelais direct
naar de startmotor geleid. Door de mechanische
traagheid van het anker, gaat de startmotor niet direct
snel draaien, maar duwt eerst het tandwiel richting
starterkrans. Als het kleine tandwiel in de starterkrans
grijpt, gaat uiteindelijk de startmotor sneller draaien en
drijft de spitmotor aan. De kracht warmee dit kleine tand-
wiel in de starterkrans schiet, is volledig afhankelijk van
de geleverde startstroom. Er zijn globaal twee redenen
voor een te lage stroom: a) het startrelais heeft vuile of
weggebrande kontakten, b) de accu, alhoewel het lijkt
dat hij redelijk is, omdat verlichting, etc. brandt, kan hij
waarschijnlijk toch de hoge stroom niet leveren. Dit is
eenvoudig te checken door een tweede accu even paral-
lel over de accu in de Spit te zetten. Je zult zien, dit doet
wonderen.
Re: Klinkt heel logisch. Ik heb het probleem meestal als
hij lang heeft stilgestaan en als ik lang heb doorgestart.
Overigens als de auto lang heeft stilgestaan, voer ik altijd
even bezine op, met het hendeltje op de pomp, daarmee
pomp je benzine op.

Sartprobleem.
Als ik mijn Spit 1500 uit de garage haal, start hij meteen.
Heb ik een eindje gereden, zet ik hem uit. Als ik hem dan
weer wil starten, is het net alsof de accu leeg is. Maar
die is vernieuwd, dus daar kan het niet aan liggen. Ook
de startmotor is vernieuwd en ook de dynamo. Ra, ra.
Men zegt, het kan er aan liggen, als je de koppeling
ingedrukt houdt bij het starten. Ik heb het geprobeerd
zonder de koppeling ingedrukt te houden te starten,
maar dat helpt ook niet.
Re: Ik heb dat verschijnsel zelf ook. Ik heb het altijd
toegeschreven aan het feit, dat als de motor warm is,
dan heb je een betere afdichting van de zuiger in de
cylinder, maw, de compressie is dan aardig wat hoger
dan in koude toestand. De startmotor heeft dan natuurlijk
ook meer problemen om het zaakje rond te draaien. Als
het heel gek wordt, dan wacht ik altijd even en dan gaat
het weer. Maar ik was wel van plan om binnenkort mijn
startrelais te vervangen, want ik heb dat al een paar keer
uit elkaar gehaald en dan zie ik steeds ingebrande kon-
takten en dat geeft natuurlijk veel elektrische weerstand.
Dat startrelais vind ik niet een van de mooiste uitvindin-
gen van de Spitbouwers, maar we doen het er maar
mee. Gelukkig is dat relais betaalbaar, dus een kranten-
wijk is niet direkt nodig.

Re: Voor het startprobleem, het moeizaam aanslaan, is
meestal maar een remedie en dat is contactpuntjes,
verdelerkap, bougiekabels, bougies, rotor en conden-
sator vervangen. Dat zijn allemaal slijtage onderdelen.
Als dat allemaal goed is en de ontsteking en carbura-
teurs goed afgesteld zijn, moet een motor in een keer
starten (behalve als de carburateurs droog staan na
lange stilstand) en dan zal je ook niet zo’n last hebben
van doorslaan. 
Wat ook belangrijk is, dat je voldoende spanning op de
bobine hebt, want met een lagere spanning, heb je een
zwakkere vonk. Dus nameten en als de spanning te laag
is, onderzoeken waardoor.

Start niet meer
Als trots nieuw eigenaar van een MK III, ging ik op
onderzoek uit hoe m’n wagentje in elkaar zit. Omdat de
koude start slecht ging, heb ik de staat van de bougies
gecontroleerd (eruit, kijken en er weer in, een voor een,
dus geen verwisseling). Ook heb ik de distributiekap los-
gehaald, het rotorampje even losgehad en heb ik de con-
tactpuntjes wat verder op het asje teruggeduwd (was
3mm omhoog gekomen). Ook heb ik eens gekeken of de
choke ver genoeg uitgetrokken kon worden. Ik merkte
duidelijk, dat de choke door een bepaalde weerstand
heen moest om helemaal open te komen. Dit lukt via het
kabeltje niet, alleen met de hand op de carb. en dan nog
met moeite. Na dit alles, kan ik met geen mogelijkheid de
motor gestart krijgen, het lijkt of er geen ontsteking meer
plaatsvindt, want zelfs geen plofje te horen. De motor is
ca. 1 mnd geleden door een kundige garage opnieuw
afgesteld, distributie is vrijwel nieuw, bougies waren
goed, dus ik zal wel iets stoms gedaan hebben, maar
wat? Ik heb alleen gekeken, niets versteld, naar mijn
weten. Kan ik zelf nog wat proberen of moet ik mij met
een beschaamd gezicht weer bij de garage melden (en
voortaan overal van afblijven waar ik nog geen verstand
van heb)?
Re: Ik kan me voorstellen dat je je hier niet echt lekker
bij voelt, maar de motor moet echt wel weer aan de praat
te krijgen zijn. Allereerst denk ik dat je met de distributie
kap, de verdelerkap bedoelt. De distributiekap dekt nl. de
ketting af aan de voorkant van het motorblok.
Waarschijnlijk moet je het toch zoeken in je contactpun-
ten, zoals je aangeeft, is dit het enige wat je iets ver-
schoven hebt. Verwijder de verdelerkap, verdraai de
motor en kijk of de contactpunten openen (dit moet max.
0,4 mm. zijn). Als de opening goed is, dan is het tijdstip
van openen in jouw situatie waarschijnlijk ook goed,
omdat je aangeeft dat de motor pas vakkundig is
afgesteld. Als dit goed is, monteer de kap dan weer, ver-
wijder een bougie, steek die in de bougiedop en leg het
metalen deel van de bougie tegen massa, niet zelf
vasthouden, contact aan, laat de motor nu een paar
omwentelingen maken en kijk of de bougie vonkt. Als dit



allemaal goed is en de auto blijkt nog niet te starten, dan
is het zinvol om het ontstekingstijdstip te controleren, dit
is (statisch) ca 6 graden voor het Bovenste Dode Punt
(BDP) van de 1e zuiger, dit is te controleren op een
merkteken, gaatje in de krukaspoelie, dit moet dan gelijk
liggen met de punt die voor op het motoblok zit.
Controleer voor de zekerheid toch nog even de volgorde
van de bougiekabels op de verdeler, linksom geteld is dit
1,3,4,2. Indien dit alles niet baat, moet in het mengsel
(benzine/lucht) gezocht worden, maar dat is in dit geval
zeer onwaarschijnlijk.
Re: Nog een paar aanvullingen op de (goede!) tips die
hierboven staan: Zorg er niet alleen voor dat je de
bougiekabels niet met je handen vastpakt als iemand
anders de motor start (was al eerder geschreven), maar
laat enige ruimte tussen de bougie en het metalen deel
waar je ‘m bij houdt: als je de kabel bijv. strak op het
kleppendeksel legt en je start dan, dan zie je nog geen
vonk. Een paar mm. of zo tussen het kleppendeksel en
het uiteinde van de kabel is voldoende. (Vastpakken met
een goed geisoleerde tang dus, of stabiel neerleggen).
Als je geen vonk ziet, kun je de kabel die van de bobine
naar de verdelerkap loopt losmaken en daarmee het-
zelfde opnieuw proberen. Heb je wel een vonk, dan zit
het probleem onder de verdelerkap of verder. (Hoewel
een brandstofprobleem mij op dit moment ook niet onlo-
gisch lijkt). Heb je geen vonk, dan moet je eens goed
kijken naar de laagspanningskant van het verhaal:
tussen verdeler en de bobine loopt ook een dunne
draad. Controleer eens of beide kanten wel goed vastzit-
ten, zit er geen corrosie op de stekkertjes ed. Controleer
het dunne kabeltje ook eens onder de verdelerkap: zit’ie
nergens klem, of is’ie doorgeschuurd op een plaats
waar’ie massa maakt?  Als laatste: als je er niet uit komt,
moet je gewoon aangeven waar je woont. Allicht is er
Spitfire-eigenaar die je met raad en daad terzijde wil
staan!
Re: Zoals zo vaak, is de oplossing heel eenvoudig. Hoe
stom kan je zijn; de verdelerkap had ik 180 graden
gedraaid bij het terugzetten. 

Slecht aanslaan
Als mijn motor koud is, slaat deze slecht aan. Maak ik
vooraf eerst 10 tot 15 pompende bewegingen met het
gaspedaal dan slaat deze al een stuk beter aan. Als
iemand anders start en ik beweeg paar keer de gashen-
del aan de carburateur dan slaat de motor meteen aan.
Met een warme motor slaat de motor ook meteen aan.
Waar kan dit aan liggen?
Re: Weet je ook of je chokekabel goed werkt? Trekt die
de choke voldoende ‘open’? Probeer het eens met een
andere chokekabel.
Re: Moet inderdaad je choke zijn.

Motor warm, start niet
Als mijn Spit warm is en ik stop de motor wil hij niet meer
starten. Re: Het kan verschillende oorzaken hebben.
Maar heb je gedacht aan deze: Oorspronkelijk loopt de
brandstofslang vanaf de brandstofpomp achter het blok
langs naar de carbs. De route achter het blok langs is
ook langs de warmste plek van het blok. Een oplossing:
verleg de route van de brandstoftoevoer met een flauwe
bocht verder naar achteren: bij/langs het tankje van de
ruitensproeier vloeistof. Een stuk koeler. 
Re: Je kunt hem ook omleggen langs de voorzijde van
de motor achter de radiator langs zoals ook bij de GT.
Het probleem wat je hebt heet vapour lock. Door de tem-
peratuur krijg je gasbellen in de leiding, pomp en of
carbs waardoor hij niet meer wil lopen. Het kan ook zijn
dat het bij warm weer gebreurd als je voor een verkeer-
slicht of in de file staat. Mooi balen.
Re: Heb je een hitteschild tussen de cabs en het inlaat-
spruitstuk? Zo niet dan kan je dat ook proberen.

Hete motor start niet
In mijn “Spitfire 2000” (mix van Spitfire MK II en GT6 MK
I), heb ik het euvel, dat ik de motor niet meer gestart krijg
na een lange rit. Dit zou best een foute starttechniek
kunnen zijn of een ouderwetse Vapour Lock. Na een
“cooling down” kan ik wel weer gewoon starten!
Re: Zo te lezen sla je de spijker al op de kop: vapour
lock. Soms gaan motoren zelfs inhouden tijdens het rij-
den, of slaan af. 
Re: Ik weet niet precies hoe de brandstofleiding langs de
motor van een GT6 loopt. Als het enigszins gelijk is aan
de route die de brandstof bij een Spit aflegt, zou ik de lei-
ding vanaf de pomp richting de carbs. zo dicht mogelijk
langs het schutbord laten lopen, met een zo groot
mogelijke bocht vlak langs het ruitsproeierreservoir. Als
de route bij een GT6 motor toch anders is, moet je miss-
chien gaan isoleren. Een extra brandstofslang over de
bestaande schuiven en/of hittebestendig materiaal
gebruiken o.i.d. Ik heb er eigenlijk nog nooit op gelet of
zoiets standaard in de handel is. Vast wel. Er is materiaal
dat je rond het uitlaatspruitstuk kunt wikkelen om die
hitte niet te laten uitstralen. Misschien is dat wat.
Re: Je geeft niet aan wat er fout gaat bij het starten.
Draait de startmotor nog? Is er nog een vonk? Benzine
kan het haast niet zijn, want dan zou slepen ook niet
helpen. Waar ik veel last van heb bij heet starten, is dat
de compressie zo is toegenomen, dat de startmotor veel
moeite heeft om door deze compressie heen te komen.
Kan dit bij jou ook zoiets zijn? Misschien toch een prob-
leem in de electrosfeer, omdat hulpstarten wel helpt. Een
te zwakke vonk, omdat de startmotor te veel energie
vraagt? Dit laatste zou toch wel kunnen, want dat verk-
laart waarom hulpstarten wel helpt. Kijk eens tijdens het
heet starten of je nog wel vonken op de bougies hebt.



Twee keer starten
Ik heb een probleem met mijn Spitfire MK III. Direct koud
starten, perfect draaien, alles gaat goed. Na een aantal
kilometers, durft hij wel stilvallen als ik stop voor de rode
lichten. Maar, opnieuw starten was geen probleem, zelfs
verschillende keren.
Nu lukte dat niet meer: perfect koud starten, maar als hij
stilvalt krijg ik hem niet maar aan de praat. In gang
duwen lukt wel, na een tijdje, of als ik langer wacht start
hij opnieuw vanzelf.
Bougiekabels, vice-platinés (contactpuntjes) en conden-
sator (lekte vloeistof) zijn vervangen. Ik dacht aan
‘vapour lock’: maar gisteren probeerde ik opnieuw om te
starten, lukte weer perfect. Om hem te testen, heb ik
hem na ongeveer 20 sec. laten stilvallen, door geen gas
meer bij te geven, enkel op choke te laten draaien.
Resultaat: hij wou weer niet starten.
Re: Nee ‘vapour lock’ kan niet. Dat onstaat, als de tem-
peratuur onder de motorkap zo hoog wordt, dat de ben-
zine in de leiding en ev. carbs begint te koken. Dat kan je
dus uitsluiten.
In een van beide circuits zit toch een probleem. Na het-
geen je gedaan hebt, zou ik eerst een andere bobine uit-
proberen.  Er zit verder niets anders op dan systema-
tisch alles aflopen. Controleer alle aansluitingen van
onsteking en cheque of je een goede vonk op het juiste
moment hebt. Als de onsteking verlopen is, kan hij wel
goed starten, maar wil slecht blijven lopen als hij warmer
wordt. Controleer ook, of je wel brandstof in de carbura-
teurs krijgt. Is de vlotternaald goed afgesteld? Het kan
dat zij bij de start nog wat brandstof in voorraad hebben,
maar dat dat snel op is en dus de motor af wil slaan. 
Re: 1) Vlotterkamers van de carburateur afstellen.
Deksel demonteren, ondersteboven houden en een 3
mm boortje over de rand van de deksel laten lopen. Het
boortje mag dan de vlotter net niet of net wel raken. 2)
De vlotternaalden zijn lek en laten daardoor teveel
brandstof in de vlotterkamer lopen, waardoor de motor
verzuipt. 3) Is de pakking achter de opvoerpomp correct?
Er zijn twee modellen, een met een dikke pakking er
achter en een met een dunne.
Re: Ja het is gelukt! Hij start weer perfect, ook twee, drie
keer na elkaar! Vorige week dus de kontaktpunten, bou-
gies, bougiekabels en condensator vernieuwd, maar hij
wou geen twee keer starten. We hebben de oude con-
densator ter controle in een ander Spitje geprobeerd en
daar was het geen probleem.
Dan de carburators en de benzinepomp gereinigd, de
vuiligheid dat daarin lag, ’twas de moeite. Alles in elkaar
gestoken, plus nog een extra filter voor de benzinepomp.
Carburators volgepompt: en hij startte: ongelofelijk, hij
had nog nooit zo rustig gedraaid. Vroeger zag je de
motor heen en weer bewegen, nu praktisch niet meer.
Nog het stationair draaien bijgeregeld, maar niet onder
de 1500 toeren gekregen bij koud draaien. Dit wordt

zelfs 2000 op volle temperatuur.

Niet starten
Na een restauratie van 3 jaar probeer ik de motor te
starten, maar dat lukt nog niet. Onsteking is er, ik denk
dat het aan de b.pomp ligt. Hoe kontroleer ik dit? Hoe
groot is de hoeveelheid benzine die uit het slangetje voor
de carb. moet komen?
Re: Er zijn drie zaken nodig om een motor te laten lopen:
Compressie, een correct mengsel en een vonkje op het
juiste tijdstip. Als je denkt dat het de benzinepomp is, kan
je even wat benzine in de carburateurs zelf gieten. (eerst
luchtfilters vewijderen). Dan zou de motor een teken van
leven geven en met wat geluk zelfs eventjes aanslaan.
Maar meestal pruttelt de motor dan wat.
Re: Waar gooi ik de benzine dan in? Eerst de rode dek-
sel van de luchtfilter verwijderen en dan in de 2 gaten
gieten?
Re: Inderdaad. In de gaten waar eigelijk de lucht door-
gaat. Het beste kan je dit doen met zo’n flexibel flesje
met een rietje in de dop, die ze in een laboratorium
gebruiken. Door in het flesje te knijpen spuit er wat ben-
zine uit het rietje. Niet echt gieten hé. Een beetje is wel
goenoeg om de motor even te doen stotteren. De ben-
zine zal wat verdampen als je de motor laat draaien en
dus lucht aanzuigt. Dit mengsel is dan onafhankelijk van
de benzinepomp en carburatoren en zal voldoende zijn
om even te stotteren. Die truck gebruikte ik vroeger veel
bij brommertjes. Zo wist ik dat de sproeier vestopt was.
Bij een viertakt lukt het ook. Als je motor dus aanslaat,
ligt het inderdaad aan de benzinetoevoer of mengsel.
Anders zal het de onsteking misschien zijn.

Sationair lopen
Van de een op de andere dag loopt mijn Spit 1500 niet
meer stationair: alleen op de choke blijft de motor lopen.
Verder reageert alles prima tijdens het rijden (zonder
choke), niet stotteren, inhouden etc. Alleen stationair wil
‘t niet meer. 
Re: Ik heb de kelken van de carbs. losgemaakt tot ik bij
de naalden was. Voorzichtig met lucht schoongeblazen
en de naalden voorzichtig schoongeveegd. Alles weer in
elkaar gezet (let op dat ook de kolken op dezelfde
manier komen te zitten als ze zaten). Starten, lopen. Mijn
conclusie: vuil in de brandstof. In het filter kon ik niets
ontdekken, maar toch vervangen. Sinds die tijd is alles
weer okee. Uiteraard kan het bij jou nog heel wat anders
zijn, maar dit is wel een eenvoudig klusje om mee te
beginnen.

Onregelmatig stationair
Als mijn Spit 1500 eenmaal warm is en de choke zijn
werk heeft gedaan, loopt de motor een beetje instabiel.
Het stationair toerental varieert tamelijk regelmatig van
800 naar 1200 toeren en terug. Opvallend is, dat het in



een soort gelijkmatige golfbeweging verloopt. Heeft
iemand een suggestie waar dat aan zou kunnen liggen?
Re: Ik heb met mijn GT6 hetzelfde probleem gehad. Bij
mij werd dit veroorzaakt doordat er valse lucht aangezo-
gen werd bij het spruitstuk. Door het vervangen van de
pakkingen tussen de carburateurs en het spruitstuk, is bij
mij het probleem verholpen. Ook bij mij ging de variatie
in het toerental zeer regelmatig.

Choke, loopt alleen met
Heb een MK IV die niet wil blijven lopen zonder de choke
te gebruiken. Ik heb de carburateurs weer gangbaar
gemaakt, deze zaten vast. Wat kan ik nog meer doen?
Re: Of de carburateurs trekken valse lucht bij de
bevestinging(en). Of de carburateurs staan veel te arm.
Re: Het vorige antwoord is het meest logische, maar ik
heb het probleem ook een tijdje gehad. Carb.potten (of
hoe heten die dingen) losgemaakt en de naalden
voorzichtig met een doekje schoongeveegd, zodat kleine
vuildeeltjes er af waren. In elkaar gezet en vanaf dat
moment probleemloos.
Re: heb de naalden schoongemaakt, maar weet niet hoe
de carb.(benzine) moet worden afgesteld.
Re: Dit is niet even snel uit te leggen. Het is een basale
handeling die je regelmatig tegen zult komen. Koop hier-
voor een maual of een Haynes’ boek. Daar staat alles
gedatailleerd in. Misschien heb je aan deze site wat info
m.b.t het afstellen van je carbs.
http://www.geocities.com/MotorCity/Speedway/1080/pre-
limsusetup.html
Overigens zijn er op deze site heel wat meer tips en
wetenswaardigheden:
http://www.geocities.com/MotorCity/Speedway/1080/spit-
faqs.html

A f s l a a n

Stiltvallen bij stationair draaien motor 
Ik kan de motor van mijn Spit 1500 niet stationair laten
draaien. Valt na een paar minuten stil. Waar kan ik dit
afregelen? 
Re: Onder de carburateurs zit een grote stelschroef.
Daar zou je een kleine verandering kunnen aanbrengen.
Wie weet helpt het (tijdelijk). Ik zou je aanraden naar een
Spitfire specialist te gaan. Er zijn hele bibliotheken over
de SU carburateurs geschreven. Veel lezen daarover, zal
je leren dat het wel zelf te doen is.
Re: Maar zorg eerst dat de meest voor de hand liggende
zaken zijn afgeregeld. 1) contactpunten OK, met juiste
opening, 2) ontsteking op tijd en check ook de vervroeg-
ing, 3) kleppen allemaal goed gesteld. Vaak loopt de
auto daarna al een stuk beter. Vooral de contactpunten
zijn erg gevoelig in deze. 

Re: Waarschijnlijk rijd je met waxstat jets in de carbura-
teurs (wanneer je onder de carburateurs kijkt, zit er een
stift van ± 12 mm dik en 3 cm lang met een slangetje
eraan, dit is de jet). Deze jets geven vaak mengsel/afstel
problemen. Er zijn ombouwsets in de handel om terug te
gaan naar gewone jets, vaak zijn dergelijke problemen
dan voorbij.
Re: Controleer eens de speling van de gasklepassen.
Carburateurs met versleten gasklepassen zijn stationair
niet goed af te stellen. Het stationaire toerental kan dan
niet zo laag worden afgesteld, als zou moeten. (Kan wel
200 toeren schelen. Het stationaire toerental is onregel-
matig. Motor slaat zo maar af. Ik ga er dan van uit, dat
de juiste sproeiernaalden gemonteerd zijn. Als je iets aan
de motor verandert, B.V. uitlaat, uitlaatspruitstuk, inlaat-
spruitstuk of luchtfilter, kan dat ook nadelige gevolgen
hebben voor het stationaire toerental. Het ‘aanslaan’ van
een elektrische koelfan, kan een reden zijn dat de motor
afslaat.

Motor start slecht, loopt slecht, slaat af 
Ik krijg mijn Spitje niet meer fatsoenlijk aan de gang. Het
probleem heeft zich van het ene moment op het ander
aangediend. Het heeft ruim een jaar allemaal perfect
gewerkt (afstelling carburateurs OK?). Op een dag ging
de motor gewoon slechter lopen en nu is het zo slecht,
dat ik hem maar heel moeilijk gestart krijg. (luchtinlaat
dicht houden, of met gaspedaal vol ingetrapt). Als ie al
loopt, dan loopt ie heel erg raar. Toerental schommelt
dan zo’n +- 1000 RPM en als ik even niet oplet, valt ie
gewoon uit. Allemaal heel erg vervelend dus. Heb natu-
urlijk wel het een en ander al ondernomen. 
Er zit een nieuwe benzinepomp, benzinefilter en 4
nieuwe bougies (met 4 punten) in. Gister heb ik nog de
SU carburateurs eruit gehaald, schoongemaakt, gezorgd
dat de vlotters netjes op en neer kunnen en het hele
zaakje teruggemonteerd. Effect: zilch, nada, noppes. 
Re: Zonder verdere informatie lijkt dit een onmogelijke
opgave. Ontsteking? Na het opnieuw plaatsen van de
carbs kan de afstelling ontregeld zijn. Ergens een lek in
een pakking op het spruitstuk? Noem maar op. Begin
eerst alles wat je zeker weet uit te sluiten. Dan hou je
een aantal mogelijke problemen over die je verder moet
onderzoeken.
Re: Er kan natuurlijk van alles aan de hand zijn. In zo’n
geval begin ik meestal bij het begin: de compressie. Als
die goed is, kun je verder gaan, maar de klachten die je
noemt zouden daar best wel eens op kunnen duiden.
Re: Ik heb een elektronische ontsteking erin zitten. Die
ontsteking is contactvrij. Daar kan volgens mij weinig mis
mee zijn; klopt dat? Die compressie, hoe controleer ik
dat. Staat daar iets over in het Haynes Manual? Ben dus
inderdaad al bezig om dingen uit te sluiten.
Benzinepomp, vastgelopen carbs,.. etc. Die lekke
pakking moet ik vrij eenvoudig kunnen checken, dus dat



wordt het volgende punt. Maar wie nog meer advies
heeft voor op het lijstje uit te sluiten dingen, hoor ik
graag. 
Re: Misschien valse lucht, immers, als je minder lucht
geeft (luchtinlaat dicht) of meer brandstof (gaspedaal vol
in), loopt ‘t ie wel. Alle vlakke afdichtingen nazien, klep-
pen aangekoekt? Ontsteking van tijd af? Sproeiers
vervuild?
Re: Compressie meet je met een compressiemeter. Dat
is een soort manometer met een rubber “tuit” aan de
voorkant. Het gebruik: haal de bougies eruit, druk met
kracht de rubber tuit in het open bougiegat en laat
iemand de motor starten. Laat de motor enkele malen
ronddraaien en neem daarna de meter uit het bougiegat.
Op de schaal staan met kleuren de juiste hoogte van de
compressie aangegeven. De aangegeven waarde moet
voor alle cylinders ongeveer gelijk zijn. Door compressie
te meten kun je een goede indicatie krijgen voor de
kwaliteit van de zuigerveren en de compressieveren. o.a.
Brezan verkoopt compressiemeters en ze kosten bijna
niks.

Afslaan motor 
M’n MK III slaat snel af als ik een tijdje gereden heb in
warm weer en ik stop voor een stoplicht bv, waar kan dit
aan liggen? Verder trekt de motor in de eerste en tweede
versnelling wel goed door, maar hapert ie in de derde en
vierde versnelling, wie helpt mij? 
Re: Het lijkt op ‘vapour lock’. Dit is het koken van de
brandstof door te hoge temperatuur. Er ontstaan dan
gasbellen in de benzineleiding waardoor deze onder druk
van de pomp niet meer goed wil doorlopen en tevens de
carburateur vult met gas in plaats van brandstof. In dit
forum is hier al veel meer over geschreven. Remedie:
zorg dat je motor goed is afgesteld, dan komt de minste
warmte vrij. Gebruik een hitteschild tussen carburateurs
en uitlaatspruitstuk. De zijn als vervanging, of als alter-
natief model, in de handel verkrijgbaar. Vervang de met-
alen brandstofleiding die achter de motor omloopt door
een van rubber. Neem de lengte ruimer en leg hem zo
ruim mogelijk om de motor heen, langs het sproeier-
reservoir. Zodra het buiten weer wat frisser is moet dit
probleem zichzelf hebben opgeheven. Zo niet, dan is het
wat anders, zo ja, dan moet je er wel wat aan doen, want
volgend jaar komt er ook weer een zomer. 
Re: Had ik ook. Als zij echt warm was, dan moest ik bij
stoplichten en zo steeds het gaspedaal iets ingedrukt
houden. Tijdens de APK was het CO gehalte niet goed.
De keurmeester kon eindelijk weer eens aan een
Triumph werken, zei hij. Bij het ophalen van de Spit
vroeg hij hoeveel het verbruik van de Spit wel was, want
het stond allemaal verkeerd afgeregeld. (Dat afregelen
had ik vorig jaar op het ISW voor 40 euro laten doen). En
nu loopt de Spit weer goed en zelfs op een warme dag
bleef de motor stationair lopen als ik ergens voor moest

wachten. Verbruik is van 1 op 11/12 naar 1 op 14/15
gegaan. Ik heb verder geen hitteschilden of windgelei-
ders.
Re: Ik heb mijn Spit in maart dit jaar gekocht en had toen
ook het probleem van afslaan, ook al was ze warm. Ik
heb het oliepeil in de dempers van de carburateurs iets
bijgevuld en sindsdien geen problemen meer met afs-
laan. Kijk daar dus ook even naar.

Motor valt uit 
Mijn Spit US 1500. Het ding start hardstikke netjes, rijdt
hardstikke goed, maar dan, als de motor echt warm is en
ik de motor stationair laat draaien, valt deze langzaam
uit. Hij draait stationair op 1000 toeren, dan zie je de
toerenteller langzaam steeds minder worden, tot ie bij
ongeveer 500 gewoon uitvalt. Een paar keer starten en
hij loopt weer, maar ja, dan moet ik wel meteen gaan rij-
den, anders valt ie weer uit. 
Re: Heb ik vorig jaar ook gehad. Bij een stoplicht of zo
sloeg steeds de motor af. Je moest dan met de rechter-
voet en op het gas en op de rem. Bij de APK was de CO
waarde niet goed. Mijn keurmeester heeft de boel
afgeregeld. Perfect. Hij zei me, dat ik waarschijnlijk niet
hoefde te choken bij het starten. Nou daar lag deels de
oorzaak. Nu moet ik weer echt de choke uittrekken bij
het starten. Daarna doet de Spit het de hele dag perfect.
Zoek eens in die richting. 
Re: Je kunt denken aan twee dingen: waxstat carbs.
(maar dat lijkt met onwaarschijnlijk: een USA-Spit heeft
meestal een Stromberg carb. toch).
Daarom is het tweede waarschijnlijker: ‘vapour lock’,
ofwel: een door de warmte ontstane luchtbel in de ben-
zinetoevoer. Probeer eens een eenvoudige en niet zo
dure aanpassing: monteer een nieuwe benzineslang van
de benz.pomp naar de carb., alleen met een ruime
bocht, zover mogelijk langs het brandschot (dus langs
het reservoir van de ruitensproeier). Op deze manier
zorg je er voor dat de warmte van de motor niet al te
veel de brandstof opwarmt. Als aanvulling: nieuwe benzi-
neslang omwikkelen met een warmte-isolerend materi-
aal, zorgt ook voor minder warme benzine.
Re: Ondanks dat het lastig is op basis van deze info een
conclusie te trekken, denk ik inderdaad, dat het probleem
bij jou ‘vapour lock’ is. Zelf heb ik het ook gehad met
mijn Spit 1500. Bij mij was het verholpen, simpelweg
door plaatsing van een hitteschildje. Deze zijn voor
weinig geld te koop bij de handelaren.
Re: Als je met de huidige buitentemperaturen al last hebt
van ‘vapour lock’, dan is er meer mis. Hartje zomer kan
dat voorkomen. Als dat nu al is, dan wordt je motor veel
te warm. Dat kan diverse oorzaken hebben, zoals een
niet goed afgestelde ontsteking. Ik heb zelf ook een ex
US auto. De ontsteking is daarbij anders dan de
Europese versies. Goed afstellen is haast onmogelijk. Bij
rijden en gasgeven krijgt hij dan na-onsteking, waardoor



hij ongelooflijk heet kan worden. Mijn remedie was:
ombouwen naar Europese specificaties.
Re: Ik heb een jaar geleden veel last gehad van kokende
motor. Uiteindelijk bleek dat de temperatuur te hoog
werd, omdat de radiator verstopt zat. Na een nieuwe
radiator geplaatst te hebben, was de temperatuur wel
OK. Dat spanningsblokje achter de snelheidsmeter heb
ik ook vervangen, waardoor de temperatuurmeting
redelijk betrouwbaar is. Als de motor koud gestart is, dan
staat het wijzertje helemaal links (logisch) en als de
motor echt goed warm is gelopen, staat deze in het mid-
den. Lijkt me ok. De brandstofslang loopt vanaf de ben-
zinepomp inderdaad dicht langs de motor en is wat dat
betreft aan de korte kant. De ‘vapour lock’ lijkt me dus
wel logisch, maar hoe kan ik nu controleren of de motor
echt niet te heet wordt?
Re: Infrarood temperatuurmeter halen of lenen. O.a. te
koop bij Conrad voor +/- E 50,-.

Afslaan / inhouden
Mijn Spit MK III houdt in. Het lijkt of hij te weinig benzine
krijgt. Ik dacht even aan ‘vapour-lock’. Maar vanmorgen
deed hij hetzelfde bij een koude motor. Ik kreeg ook de
beruchte knallen van onverbrande benzinedamp in de
uitlaat. Dus een tekort lijkt me niet juist, maar met de
choke uitgetrokken, loopt hij wel een beetje.
Voor ik alles ga slopen (het is nog geen winter). Waar te
zoeken?: -vlotterkamers (verzuipen van de motor). -
ontsteking (naar iets te laat verlopen, vervroeger die niet
goed werkt). Het is vrij plotseling ontstaan, eerste signaal
gisteravond en vanmorgen dat hij helemaal niet wilde.
Re: Aangezien het gebruik van de choke effect lijkt te
hebben, moet je daar dus zoeken. Krijgt hij wel vol-
doende bezine? Cheque de brandstoffilters in het sys-
teem (als die er in zitten), controleer of de brandstof-
pomp goed werkt (kan ook een filter in zitten) en con-
troleer de vlotterkamers op afstelling en vuil. Als dit alle-
maal goed is en er zit geen water in je brandstof (tank
bijna leeg), dan moet hij weer lopen als vanouds. 
Als je toch bezig bent, controleer dan ook je onsteking, je
kan nooit weten. Soms komen alle ongelukkige dingen
op het zelfde moment. Niet alleen de onsteking en
vervroeging stellen en controleren, maar ook een bougie
op het kleppendeksel leggen, andere bougiekabels los
en kijken of hij lekker fel vonkt als je start.
Re: Mij overkwam iets dergelijks, van het ene op het
andere moment begon de motor te sputteren en sloeg
vervolgens af. Starten ging zeer moeizaam en de motor
liep zeer onregelmatig. Bij mij was de ‘emissieklep’
omhoog gekomen en stond los op het buisje van het
inlaatspruitstuk. Na het terugplaatsen was het probleem
voor dat moment opgelost, waarna ik het met ‘Loctite’
heb vastgezet.
Toen ik vanavond de deksel en het rubber van de
emissieklep haalde stopte hij er meteen mee. Ik kijk

eerst even of het rubbertje nog goed afsluit.
Re: Dit geintje heb ik tweemaal bij de hand gehad. De
eerste maal een verstopte benzinetank! Heel simpel,
maar je zoekt je wezenloos omdat de carb nog wel een
beetje benzine kreeg, maar op snelheid te weinig. De
tweede maal was een ontstekingsprobleem, het schroef-
je waarmee de contactpunten gesteld worden was
volledig lamgedraaid, nieuw schroeffie, probleem
opgelost.
Re: Ik heb de motor weer mooi lopend. De contactpun-
ten gingen te weinig open (0,1 mm ip v de 0,4 mm). Dus
ik had nauwelijks vonk meer.
In de tussentijd ook maar even de kleppen gesteld, bou-
gies schoongemaakt en de bougiekabels vervangen (het
lag toch allemaal open).
Ik heb overigens veel plezier gehad van de Triumph
Spifire Owners Manual van Clymer Publications. Is
duidelijker dan ‘Haynes’.
Re: Helaas, te vroeg gejuicht. Een weekje liep hij lekker,
maar gisteren hield hij weer in. Ik ga nu de contactpun-
ten vervangen (alhoewel deze er goed uitzien).

Stilgevallen
Onlangs MK III motor geheel (zelf) gereviseerd. Liep als
een trein. Vorige week hield-ie er in ene mee op onder-
weg: beuuuuuuu ... . Stop. Ik krijg ‘m sindsdien niet meer
aan de praat: Hij draait prima rond met starten.
Condensator losgehaald in distributie, helpt niets. Andere
puntjes: idem. Bougies vonken prima (ook in cylinder,
getest met gunson ‘doorkijkbougie’), maar geen enkele
verbranding: geen gesputter, geen ‘misfire’, niets ... .
Brandstofpomp is prima: leiding losgehaald bij carb,
starten en er komt flink benzine uit de leiding. Benzine
direct in bougiegat gedaan, bougie er weer in, starten,
niks. Bougies worden niet vet (?) en geen benzinelucht
bij uitlaat na veel starten. Vreemd toch? Ook bij benzine
direct in inlaatspruitstuk doen (via gaatje rem-
bekrachtiger) en dan starten: niets ... . Het lijkt haast wel
of de benzine niet goed is, maar het ruikt wel goed en
brandt ook (beetje op de grond gedaan: aangestoken.).
Ik weet het niet meer. Nog nooit meegemaakt dat ik
e.e.a. niet meer aan de praat krijg. 
Re: Het feit dat je, na lang starten, nog steeds geen ben-
zine ruikt, doet toch denken aan problemen rond de
carbs. Geen rommel onder in de vlotterkamers? Ik zou
vervolgens proberen te starten na Start Pilot te hebben
ingespoten. Doet hij het dan niet, ligt het toch aan de
ontsteking. Staat die globaal nog op tijd? Doet hij het wel
(even), dan is het toch de brandstof.
Als je zegt dat er voldoende benzine uit de pomp komt,
moet je verder zoeken: de leidingen vanaf daar en de
carbs dus. Demonteer de carbs, haal de vlotterkamers
open en gooi ze leeg. Blaas dan vanaf de benzinepomp
(voorzichtig) door de leiding. Kijk of er rommel meekomt
de vlotterkamers in.



Als dat allemaal goed lijkt te zijn, dan toch de ontsteking.
Het ontstekingsmechanisme zit vast met een klemring
aan het blok. Als die niet goed vast zat, kan de ontstek-
ing (vanzelf) verdraaien. Als hij meer dan ca. 45 graden
is verdraaid dan vonkt hij op de verkeerde bougie en
loopt hij gegarandeerd niet meer.
Verder nog zaken als: gebroken ketting: bewegen de
kleppen nog wel? Dit verklaart ook gelijk waarom je geen
benzine ruikt. Meer kan ik nu even niet verzinnen.
Re: Vanavond weer gezocht: wat blijkt: De krukas is
spontaan verdraaid t.o.v. de nokkenas! Na revisie drie
maanden probleemloos gereden, toen in ene brlllll ... .
En stop (gelukkig was ik op 100m na weer thuis). Me
een paar avonden rot gezocht naar de oorzaak.
Uiteindelijk maar eens het kleppendeksel gelicht en in z’n
4 gaan rollen. Volgens boekje moeten bij krukas op tdc,
onstekingspunt van eerste cylinder, de kleppen van cylin-
der 4 tuimelen en die van 1 natuurlijk gesloten blijven.
Nu tuimelen die kleppen van cyl. 4 pas als de krukas 180
graden verder staat, met merktekentje op de poelie naar
beneden ... . De kleppen van cyl 2 of 3 tuimelen nu bij
beide posities tdc van de krukas. Hoe dit zo in ene kan,
is mij een raadsel. Ook zonder lawaai en rondvliegende
onderdelen, alleen maar brllllll ... . En stop.
Van het weekend de boel maar eens open maken en
kijken hoe dit zo heeft kunnen gebeuren. Ik kan het nog
steeds niet geloven en ik kan mij ook niet voorstellen dat
iemand anders zoiets al eens is overkomen. Als ik denk
aan hoe e.e.a. in elkaar zit denk ik nog steeds: dit kan
niet. Wie weet hoe dit kan, mag het zeggen ... .
Re: Dan zal de kettingspanner wel defect zijn, of de spie
op de krukas ligt eruit en dan draait alles alleen nog op
wrijving. 
Re: De krukas en nokkenas zijn verbonden met een ket-
ting aandrijving aan de voorzijde. Wanneer de ket-
tingspanner niet meer functioneert, zou hij misschien
best wel een paar tandjes kunnen overslaan. Dit lijkt mij
de enige logische verklaring. Maak de deksel los en con-
troleer de spanner (event. vernieuwen). Ook opletten bij
het sluiten van de deksel dat de spanner goed langs de
ketting loopt.
Re: De oude veer van de spanner in het distibutiedeksel
niet vervangen bij de revissie. Oude ketting gemonteerd.
Of versleten tandwielen weer gebruikt. Dit zijn de oorzak-
en. De ketting is n.l. over het tandwiel geslagen. Dat je
hier nog mee gereden hebt, is toe te schrijven aan
‘mazzel’. Bij een motorrevisie horen ook, spanner, ketting
en tandwielen.

Stilvallen
Na een dag toeren in mijn Spit 1500TC ’76 was ik bijna
thuis, bij het laatste stoplicht ging de motor wat harder
lopen (stat. van 800 naar 1.100) en daarna viel hij stil.
Het zou volgens mij iets te maken kunnen hebben met
de benzine toevoer, enig idee wat? Overigens heb ik iets

gelezen over olie-verversen in de carburateurs, 
Re: Dit kan wijzen op ‘vapourlock’, of ‘n lege benzine-

tank, of vervuild benzinefilter. Kon je de Spit na die tijd
wel weer starten? Wat betreft de olie in de caburateurs,
gebruik hiervoor de normale motorolie 15w40 of 20w50.
Regelmatig controleren of er nog voldoende in zit (dus
tot aan het merkje, zie werkplaatshandboek).

Nadieselen
Als ik een stuk gereden heb en de contactsleutel “uitzet”,
dan blijft mijn 1500TC soms “nadieselen”, tot ik met de
versnelling in zijn 1 en koppeling loslaten de motor laat
stoppen. Bovendien, mijn temperatuurmeter geeft plot-
seling niets meer aan. (het contactje bij de thermostaat
zit wel een beetje los, zou dit de oorzaak kunnen zijn? 
Re: Meningen lopen uiteen. De ene zegt, dat het komt
door koolaanslag in de cylinders, die blijft “nasmeulen”
en dus explosies veroorzaakt, maar het kwam ook voor
bij een pas gereviseerde (dus schone...) motor. Enfin, het
stationair toerental mag niet te hoog zijn (ongeveer 850
toeren) en het helpt ook, dat als je de motor uitzet, nadat
je de sleutel omgedraaid hebt, het gas diep intrapt.
Re: Nadieselen is meestal en feitelijk alleen maar toe te
wijzen aan een te hoog stationair toerental. Desnoods
even met de hand de motor langzamer stationair laten
draaien (beide carburateurs gelijk iets terug zetten) en
vervolgens kijken wat het resultaat is als je de motor
afzet.



Hoofdstuk 3

C A R B U R A T I E

C a r b u r a t e u r s

Site over o.a. SU’s 
In het verleden is er al veel geschreven en getekend
over SU’s; ook in het blad zijn er al heldere stukken ver-
schenen over de carbs. Maar nu weer even een nieuwe:
http://www.rucompatible.com/triumph Tja, het is een site
voor TRs, maar even links op de button van de SU’s
klikken en je voelt je weer helemaal thuis.
Re: Hele mooie, nu begin ik zelfs het een beetje te snap-
pen. Maar nu komt de grote vraag; waarom hebben wij
dit soort info niet op onze site staan?
Re: Ja, daar heb je gelijk in. Er zijn wat dat betreft ook
een hoop andere sites te vinden. Hier eentje die een-
voudig uitlegt, hoe de HS carbs zijn af te stellen
http://zhome.com/ZCMnL/tech/su.html 
Re: Ik heb aan de redactie gevraagd of het mogenlijk is
om alle in ‘The Spitfire’ verschenen artikelen ook op de
site te plaatsen. Men zou het overleggen met het bestu-
ur. Ik vind ook dat dit soort zaken, zoals andere technis-
che zaken (van lampje verwisselen tot SU afstellen) op
de site kunnen/moeten. Een digitale bibliotheek voor
leden.

Sputterend Spitje
Zo’n drie weken geleden kocht ik eindelijk een Spitfire
MK IV van ’73. Reeds vele jaren had ik zin in zo’n
wagentje en eindelijk heb ik mij er een durven cadeau-
doen. M’n droom is werkelijkheid geworden. Omdat ik
zelf quasi auto-mechanica-analfabeet ben, dacht ik er
goed aan te doen om maar meteen een deftig exemplaar
aan te schaffen en niet op een euro’tje meer of minder te
kijken. Ik kocht het wagentje rechtstreeks van de eige-
naar, welke ook de complete restauratie heeft gedaan.
Deze man gaf mij een goed gevoel en ik heb nog steeds
vertrouwen. De restauratie gebeurde zo’n drie jaar gele-
den en betreft een body-off restauratie, zoals jullie dat
noemen. Ook de motor werd volledig gereviseerd. Om
de restaurateur te citeren: alles is nieuw. Nu, buiten
enkele heel minuscule roestplekjes, kon ik niets vinden.
De carrosserie werd eerst volledig met een
roestomvormer behandeld, daarna met een roest-
werende primer en tenslotte tweemaal in de lak gezet.
Volgens de vorige eigenaar zou hij niet meer kunnen
roesten.
Waar ik me echter wel zorgen over maak, is het vol-
gende. Soms lijkt ie te sputteren alsof ‘ie zonder benzine
zou vallen. De eerste maal dat ik het opmerkte, had ik er
toch al zo’n 300 km mee gereden. Weliswaar steeds

korte afstandjes. Vorige week heb ik het voor het eerst
opgemerkt na een rit van zo’n 80 km aan één stuk. In
vierde versnelling bij zo’n 90 km/u begon ‘ie raar te doen
en leek hij te sputteren. Ik dacht dat het de motor was
die wat last kreeg van de warmte en heb hem wat laten
rusten. Nadien heb ik dezelde tocht terug gereden zon-
der enig probleem. ‘s Anderendaags had hij dit fenomeen
opnieuw, na zo’n 40 tal km. Maar nu was het ook in
tweede en derde versnelling. Gas bijgeven leek niets op
te leveren en hij dreigde telkens stil te vallen. Optrekken
ging soms moeizaam. Heb hem weer opnieuw laten
rusten en ik kon weer de ganse dag rijden zonder proble-
men.
Heb de vorige eigenaar opgebeld en hij dacht dat het de
benzinefilter zou zijn geweest. Deze heb ik proper
gemaakt, maar het ging van kwaad naar erger. De dag
nadien sputterde hij reeds van bij het begin met koude
motor. Enkele km gaat het goed en dan begon hij weer
opnieuw. Tot het op een gegeven moment alleen nog
mogelijk was om stationair te laten draaien. Van zodra ik
gas bijgaf om te vertrekken, dreigde hij telkens stil te
vallen. En toen niets meer ... . Zelfs niet meer starten.
Heb dan maar de wegenwacht opgebeld en deze zijn
dan komen helpen. Los van het feit dat de plusklem van
de batterij loszat, dacht deze man dat het vacuumklepje
omgekeerd zou zijn gemonteerd. Nadat hij het had
omgedraaid startte hij weer en leek weer perfect te rij-
den.
Heb er nog een 5-tal km mee gereden en nu staat hij
hier thuis in de garage. De depanneur is niet zeker dat
het probleem hiermee volledig van de baan is. Ook om
het feit dat hij het in het begin niet altijd had. En het klep-
je toch al een tijdje moet verkeerd hebben gezeten. De
vorige eigenaar beweert dat hij dit nooit heeft ondervon-
den.
Ik ben nu een beetje bang dat ik vroeg of laat weer langs
de kant ga staan met hetzelfde probleem. Omdat ik in dit
forum al opgemerkt heb dat er wel wat experten inzake
Spitfire tussenzitten, hoop ik langs deze weg een oploss-
ing voor het probleem te vinden, of, eventueel wat goede
raad te krijgen. Misschien heeft één van jullie iets
dergelijks meegemaakt. Alvast op voorhand bedankt voor
jullie tips.
PS. hopelijk beleef ik nog veel plezier aan m’n Spitje,
want ik heb er op een moment al aan gedacht om hen
na deze luttele drie weekjes al opnieuw te verkopen.
Misschien is het toch niet zo’n goed idee, een oldtimer
toevertrouwen aan een leek op het gebied van de auto-
mechanica.
Re: Ben je gek, een oldtimer is juist hardstikke geschikt
om een leek in een specialist om te vormen, vooral een
oldtimer als een Spit, met z’n simpele techniek. Om mee
te beginnen, moet je erachter zien te komen of hij
genoeg benzine krijgt en of de ontsteking in orde is.
Probeer ergens een Spitfire sleutelboek te vinden, bijv.



van ‘Haynes’, daar kun je de gegevens uithalen. 
Re: Voor een leek aub geen ‘Haynes’ boek. Hoe goed je
ook Engels spreekt of leest, de fijne nuances haal je er
eerst uit na herhaaldelijk lezen. Koop een goed
Nederlands werkplaatshandboek.
Re: Een jaar of vijf geleden kocht ik een Spitfire MK IV
’74. Het zou een auto zijn, waar niets aan mankeerde en
die uitstekend was. Nou, vergeet het maar. Hij was zelfs
niet APK waardig. En wat moest ik nu? Zelf had ik totaal
geen verstand van auto’s. Zonder een lidmaatschap van
de wegenwacht zou ik met pech onderweg nooit meer
wegkomen. Ik heb me verdiept in de autotechniek van
een Spitfire. (met behulp van het ‘Haynes’ boek). In de
afgelopen jaren heb ik van alles vervangen en verbeterd
aan m’n Spit. Hij loopt nu als een zonnetje. Het volgende
project staat nu weer voor de deur: geheel demonteren -
blank maken - overspuiten. Hij zal er dan als nieuw
uitzien. Sleutelen aan m’n Spitfire is een echte hobby
geworden. Het kost een paar centen, maar daar heb je
dan ook wat voor. Bijt je er in vast en maak er je hobby
van. Bij de T.A.C. kun je goed terecht voor informatie en
ik wil je wel helpen met mijn ervaringen. Na alle aan-
raders om vooral door te gaan met de Spit, zal ik even
terugkomen op je probleem.
Meestal komt het sputteren en inhouden door ‘vapour
lock’: het te heet worden van de benzine in de leidingen
of carburateurs. 1. Lopen de benzineleidingen dicht
langs de motor? -> Isoleren of op afstand leggen. 2. Is
het hitteschild gemonteerd, een plaat die de warmte van
het uilaatspruitstuk naar de carburateurs afschermt?
Deze hoort gemonteerd te zijn tussen het spruitstuk en
de carburateurs.
Maar ja, aangezien je het ook hebt gehad vanaf koud,
lijkt het erop dat er onvoldoende benzine wordt aangevo-
erd. 1. Is je benzinepomp in orde? Is te testen door de
pomp van het blok te schroeven, de uitgaande slang los
te halen (wel een jampotje bij de hand houden) en met je
duim het armpje van de pomp op en neer te bewegen.
Er hoort dan behoorlijk wat benzine uit te komen. 2. Kan
je benzinetank ontluchten? zo niet, dan trek je de tank
vacuum (rij eventueel even met de tankdop open). 3. Is
er geen vervuiling aanwezig? Is het benzinefilter aan-
wezig? Zo ja, is het vervuild? Zo ja, hoe lang heeft hij
erop gezeten. Vuildeeltjes kunnen overal gaan zitten en
de doorstroming van de benzine verhinderen. Draai ook
eens de deksels van de vlotterkamers en kijk hoeveel
rommel daar op de bodem ligt. Ook kan er nog zoiets
spelen als het aanzuigen van valse lucht, maar dan
verwacht ik altijd problemen. Als je nu niet weet waar ik
het over heb, dan is het raadzaam de ‘Haynes’ manual
aan te schaffen. Verkrijgbaar bij de clubstand van de
TSC.
Re: Ik ben aangenaam verrast, door het grote aantal tips
en adviezen welke ik van jullie mocht krijgen. Het heeft
me op z’n minst de moed gegeven om door te gaan, al

heb ik een moment getwijfeld om het Spitje door te
verkopen.
Ondertussen heb ik nog wat gereden, maar hij staat
alweer stil. Ik heb besloten om het zekere voor het
onzekere te nemen en zaterdag om een nieuwe ben-
zinepomp te rijden en deze te vervangen. Kan allicht
geen kwaad. De benzinefilter heb ik nagekeken en deze
lijkt zuiver te zijn. Het ‘Haynes’ boek waarover jullie
veelvuldig spraken, heb ik ondertussen ook aangekocht
en ik ga met behulp hiervan proberen de benzinepomp
te vervangen. Ik zou het natuurlijk ongelooflijk tof vinden
mocht ik van jullie van tijd tot tijd wat hulp krijgen, al dan
niet per e-mail. Enkelen onder jullie gaven reeds aan
waar jullie ongeveer wonen, nu ik woon net over de
grens (inderdaad een Belg) te Zele. Is op een half uurtje
rijden van Hulst of Terneuzen. Misschien kunnen we wel
eens afspreken. (ook niet zo ver van Bergen op Zoom).
Toch nog even een vraagje, kan het zijn dat de verstop-
ping in de leidingen zit? Ik heb nadat de wegenwacht
hem terug aan de praat had gekregen door het
omdraaien van de vacuumpomp, nog een dertig km
probleemloos gereden, voordat het sputteren opnieuw
begon. Ik vraag me af, of, wanneer het enkel de ben-
zinepomp is welke faalt, waarom hij dan niet altijd sput-
terde. Zou het iets met de ontsteking kunnen te maken
hebben, welke door deze vacuumpomp zou geregeld
worden. Eventueel een probleem met het vacuumcircuit.
Hoe kan ik dit checken?
Tot slot nog even dit: kan ik, mits toevoeging van een
loodvervangend middel, veilig op loodvrij blijven rijden?
De vorige eigenaar beweerde altijd op loodvrij te hebben
gereden en af en toe wat loodvervangend middel te
hebben toegevoegd.
Hopelijk is er snel een oplossing, want het is toch zonde
om hem met mooi weer in de garage te zien staan.
Nogmaals van harte bedankt voor de vele toffe reacties,
waardering is alvast een dikke 10.

Carburateur
Ik ben mijn Spit MK II volledig aan het restaureren.
Inmiddels ben ik met de carburateur bezig. Hoe kan ik
die het beste reinigen zodat ze weer gaan blinken. Moet
ik ze hiertoe volledig uit elkaar halen?
Re: Je kunt twee dingen doen: De kolven er vanafhalen
en deze polijsten en de rest met motorreiniger schoon-
maken. Wil je echt de zaak als nieuw hebben, dan moet
je de hele zaak ontmantelen en het huis (laten) glaspare-
len. Als je alleen de carburatuers wilt laten glasparelen
kan dat relatief duur uitpakken, laat je het samengaan
met andere straalwerkzaamheden, dan valt het meestal
weg in de bulk.

Choke blijft hangen
Ik kwam er achter dat het veertje dat de Jets (in ieder
geval het onderste gedeelte van de carbs) omhoog moet



trekken, niet op zijn plek zat. Carb. Gedemonteerd,
veertje op zijn plek gezet. 1. mijn motor loopt een stuk
beter. 2. als ik mijn Choke nu helemaal uittrek, komt,
nadat ik hem induw de Jet niet meer uit zichzelf omhoog.
Geef ik een klein tikje ertegen, gaat het goed. Wat kan ik
hier aan doen?
Re: Ik ken dit euvel. Ik heb e.e.a. uit elkaar gehaald en
goed schoongemaakt en licht opgeschuurd, waardoor de
Jets weer makkelijker kunnen bewegen. Toch komt het af
en toe nog voor.   Ik gebruik de choke zo min mogelijk.
Starten duurt dan langer, maar je hebt bij het aanslaan al
direct oliedruk. Als de motor met verhoogd toerental blijft
lopen, druk ik de jets weer met de hand naar boven.

Onregelmatig lopen bij warme motor 
Als de motor goed warm is, bedrijfstemp., loopt de motor
onrelmatig stationair en dreigt dan uit te vallen. Het
opnieuw starten van een warme motor gaat zeer moeiza-
am. Motor is pas gereviseerd, maar de carburateurs niet.
Is dit misschien nodig, zo ja, of niet, waaraan kan ik con-
stateren of deze gereviseerd moeten worden. Bij koude
motor geen problemen.
Re: Conclusie een nieuwe benzineleiding leggen langs
het schutboard, zo gezegd zo gedaan. Maar wat nu, de
tweede vlotterkamer loopt over. Vlotter volgens boek op
3.25 mm afgesteld, alles gemonteerd, toen liep de eerste
vlotterkamer over, deze ook afgesteld, weer gemonteerd,
liep de tweede weer over. Ra, ra hoe kan dit, er is enkel
een andere/langere benzineleiding geplaatst. ps het gaat
om een MK III.
Re: Jeetje zeg, zo val je van het een in het ander! Zou
het kunnen zijn dat de einddruk op de vlotternaalden nu
wat hoger is, of de pulsen van de pomp beter
doorkomen, doordat je feitelijk een vernauwing in je aan-
voerlijn hebt weggenomen die eerder de doorstroming
blokkeerde. Dientengevolge kan het nu meer aankomen
op het op-drijvend vermogen van je vlotters. In de werk-
plaatshandboeken lees je hoe je die afstelling controleert
en eventueel corrigeert. 
Re: Er zijn verbeterde vlotternaalden te krijgen die de
kans op overlopen drastisch verminderen. Voor info:
diverse handelaren. In ieder geval bij BCCP
Gramsbergen en CCEE in Venray. Zie handelarenlijst in
‘The Spitfire’. 
Re: Probeer deze site eens: 
http://www.tr-register.com.au/Files/technical.htm
Onderaan de pagina staat een aantal hyperlinks die je
precies vertellen hoe het moet. Overigens had ik in mijn
Spit zgn. ‘grose jets’ als vervanging van de vlotter-
naalden. De meningen daarover zijn verdeeld. Die van
mij is uitgesproken positief. Nooit problemen gehad met
overlopende carbs.

Overstromende vlotterkamer, 
motor compleet verzopen 

Na restauratie, de motor voor het eerst starten. De carb’s
waren goed en ik heb ze helemaal schoongemaakt. Nu
probeerde ik de motor weer te starten... . Nix. Wel vonk,
wel benzine, vonk op juiste moment, dus ik maar eens
kijken in de SU (HS4). Vinger in de inlaat, helemaal nat
van de benizne. Dus ik de ‘dash-pot’ (demperbeker)  er
af geschroefd en ja, ‘Lake Erie’ in mijn carb’s. Het gekke
is, dat bij beide carb’s het niveau veeel te hoog is.
Helemaal tot de bovenrand van de jets. Volgens mij
hoort het niveau te zijn op ongeveer de hoogte als de
jets in choke-stand staan. Ik denk dat de vlotternaalden
niet goed zijn, maar het lijkt ook wel weer heel toevallig
dat beide vlotterkamers overstromen. Heeft iemand
ervaring met ‘Grose Jets’ in HS4 carbs? Ik heb ergens
gelezen dat met de niet-instelbare HS4-vlotters, de
grose-jets niet goed werken (iets langer dan gewone
naalden). Of weet iemand een andere oorzaak, waardoor
mijn vlotterkamers zo’n hoog benzineniveau hebben? 
Re: Je kan de vlotters afstellen. Met het deksel op de
kop, moet een boortje van 3 mm er vrij onderdoor kun-
nen rollen. Je kan dat stellen, door de vlotternaald hoger
of lager te zetten d.m.v. dunne vulringetjes. Ik heb mijn
set ‘wax stats’ naar standaard naalden omgebouwd en
heb geen problemen met mijn vlotterniveau. Die liepen
wel eens over, maar na montage van een verbeterde
soort was dit definitief over. 
Re: Dit probleem heeft volgens mij niets met de vlotter-
naalden te maken, maar de basisafstelling van de carbu-
rateurs is gewoon niet goed, veel te rijk, daarom start ie
niet. Controleer mbv het ‘manual’ nog eens of je basisaf-
stelling wel goed is, dus hoogte jets en stand van de
gasklep. Het niveau van de vlotter doet in dit stadium
(wel of niet starten) nog niet zo ter zake.
Re: Ha. Probleem opgelost! Het was waarschijnlijk door-
dat de carb’s 2 jaar op de plank hebben gelegen dat de
naalden wat vuil waren geworden. Hele zaak uit elkaar
gehaald en gelijk starten. Nadat ik 5 l benzine uit mijn
motorblok heb gehaald.

Vlotterkamer loopt over 
Na het vervangen van de benzinepomp en het afstellen
van de carbs, is het nu tweekeer achterelkaar binnen
100km voorgekomen dat de voorste vlotterkamer van
mijn MK IV Spit overloopt. Dit overlopen gebeurt
explosief, de benzine spuit er echt uit, over het spruitstuk
heen. Als je de vlotter uit elkaar schroeft en de naald op
en neer beweegt, is het probleem (tijdelijk) verholpen. In
iedergeval is de sluitring kapot, toch lekt het niet. Ik tank
sinds een paar maanden loodvrij 95. Daarnaast moet het
benzinefilter nog worden vervangen. 
Re: Bij diverse leveranciers zijn verbeterde ‘grose jets’
leverbaar die veel beter afdichten. Hierdoor is het prob-
leem van overlopende carbs meestal ten einde. Bekijk
echter eerst of alles goed afgesteld is met name de vlot-
terhoogte. 



Re: Er is ook een gecombineerde brandstoffilter / druk-
begrenzer in de handel, die tevens de pulsen -veroorza-
akt door de brandstofpomp- vereffent. 
Re: Het probleem wordt zeer waarschijnlijk veroorzaakt
door de nieuwe beniznepomp. Bij mijn MK III ontstond
hetzelfde probleem na het vernieuwen van de pomp en
het gelijktijdig laten reviseren van de carburateurs (door
BCCP). Ik heb het probleem gezocht in de carburateurs,
o.a ‘Grose Jets’ gemonteerd, de vlotterhoogte opnieuw
afgesteld, maar het probleem was hiermee niet op te
lossen. De pompcapaciteit van de nieuwe pompen is
veel groter als van de oude en die druk kunnen ‘grose
jets’ of naaldafsluiters niet tegenhouden. Als je de oude
pomp nog kan gebruiken, monteer deze dan eens om te
zien of het probleem bij jou hetzelfde is. Je kan bij de
nieuwe pomp dikkere pakking gebruiken tussen de pomp
en het motorblok, om de pompwerking te verminderen.
De vraag is, of daarvoor de draadeinden in het motorblok
lang genoeg zijn, ik heb de hevel van de pomp een paar
milimeter dunner gemaakt, dit is iets meer werk, maar je
kan de standaard pakking monteren. Er zijn ook dikkere
pakkingen in de handel.
Re: Ik ben van plan eerst de naald goed schoon te
maken. De theorie lijkt mij logisch, toch verbaast het me
dan dat alleen de voorste vlotter overloopt en niet beide.
Wat ik niet goed begrijp, is, dat als je de hevel dunner
maakt, hij minder hard pompt, misschien heb je hiervan
foto’s hoe je dat gedaan hebt.
Re: Ach, er loopt altijd maar een vlotterkamer over. De
afsluitdruk van de naalden in de beide vlotterkamers is
nooit helemaal gelijk. Dus, een van de twee kan als
eerste de druk van de pomp niet weerstaan en gaat een
beetje open. Daarmee valt er druk weg, in de leiding
vanaf de pomp naar de vlotterkamers, waardoor de
naald weer tegen de zitting gedrukt wordt, totdat de druk
weer zo hoog wordt dat de naald van de zitting gedrukt
wordt. Enzovoort. De andere vlotterkamer loopt dus niet
over, omdat de ene overloopt. 
Wanneer je de neus van de hevel die tegen de nok aan-
loopt iets afvijlt, wordt de slag korter, waardoor de
opbrengst van de pomp (per slag) dus vermindert. In
feite is dit een schijn-oplossing voor het overloopprob-
leem. Een benzinepomp is in wezen een dom ding, met
een constant slagvolume. Terwijl het verbruik varieert.
Normaal wordt de opbrengst van de pomp geregeld door
de vlotternaalden. 
Dat gaat zo: De pomp doet een slag en de vlotter komt
omhoog; tot in zijn hoogste stand de naald de toevoer
afsluit. Maar, let nu goed op. De pomp pompt aleen ben-
zine op wanneer de hevel van de nok afloopt. Een veer
drukt dan het membraan terug. Dit is de werkslag van de
pomp. Zolang de vlotternaald niet afsluit, stroomt er ben-
zine door. Zodra de naald afsluit, is de veerdruk onvol-
doende om benzine door te pompen. Bij de volgende
omwenteling drukt de nok de hevel terug, waarbij de

pomp een volgende slok uit de tankleiding neemt om bij
het aflopen van de nok met veerdruk weer door te geven
naar de vlotterkamer.
Niet je hevel is te ‘lang’, maar de veerdruk in de pomp is
te hoog in relatie tot het ‘opdrijvend’ vermogen van de
vlotter.
Het evenwicht tussen de veerdruk en het opdrijvend ver-
mogen van de vlotter bepaalt dus steeds hoeveel ben-
zine er wordt doorgegeven. Omdat de membraan niet
‘zover’ terugkomt is er minder (geen) aanzuiging van
nieuwe benzine uit de leiding vanaf de tank. 
Intussen loopt je motor en de carburateurs zuigen ben-
zine uit de vlotterkamer, waardoor de vlotter zakt en de
naald van de zitting komt. Nou, dit spelletje speelt
steeds, waardoor er in feite een afgemeten hoeveelheid
benzine doorgepompt wordt, naar gelang er door de
sproeiers afgenomen wordt.
Re: Ik heb het probleem gezocht (en gevonden denk ik)
in de assen van de vlotters. De passing van beide was
zo ruim dat de vlotters tegen de vlotterkamerwand liepen
en dan soms bleven hangen. Met een overmaat assen in
een ‘opgeruimd’ gat is het probleem weggebleven.

Vlotterkamer loopt over
Mijn Spitje heeft last van een lekkage, benzine om pre-
cies te zijn. Ik kon dit tijdelijk verhelpen door een tikje te
geven tegen de vlotterkamer. Volgens de garage moest
de vlotternaald worden vervangen. Deze reparatie is
inmiddels geweest. Maar nu zie ik dat de lekkage nog
steeds niet over is. Wat kan de oorzaak zijn en hoe kan
ik deze lekkage verhelpen. Want rijden met lekkende
benzine is niet echt safe.
Re: Dit vast zitten van vlotternaalden, is een
veelvoorkomend euvel. Er zitten op het deksel niet voor
niets speciale afvoeren met buisjes. Je kunt het beste de
naalden vervangen, door nieuwe te bestellen bij BCCP in
Gramsbergen. Deze naalden zijn deels van kunststof en
gaan niet zo snel vastzitten als de originele. BCCP,
Doorbraakweg 18-20 Gramsbergen, 0524 562507. Ik heb
ze er nu ca 4 jaar in zitten en heb sindsdien een keer
wat lekkage gehad.
Re: De kans is zeer groot dat het probleem wordt
veroorzaakt door een haperende vlotternaald. Vervang
niet alleen de naald, maar ook de behuizing of maak
deze goed schoon. Heb je ook de pakkingen vervangin-
gen nadat je de naalden hebt vervangen? Ik zou dat
zeker doen. Verder is het ook nog mogelijk dat er ben-
zine lekt onder aan de vlotterkamer. Bij deze knelkoppel-
ing wil het rubber nogal eens verweren, met lekkage tot
gevolg. Ga overigens niet rijden met lekkende benzine.
Een druppel benzine boven een gloeiend hete uitlaat kan
de hele boel in de hens zetten!
Re: Vervang de vlotternaalden en behuizing door de
GROSE JETS no.GAC9201X. Die dichten af dmv een
kogeltje en zijn altijd dicht. Te koop bij Reehorst, BCCP,



Baars. In een van de vroegere ‘The Spitfire’ staat hoe je
een voorziening aan kunt brengen op je carburateurs om
geen overloopbrandstof op je uitlaat te krijgen.

Carburateur loopt over
De voorste carburateur van mijn Spit 1500 ’77 blijft
steeds overlopen, ook na schoonmaken vlotterkamer en
benzineleidingen. Vlotternaald is ook vervangen en er is
een benzinefilter gemonteerd voor de benzinepomp. Nu
hoorde ik van iemand dat de benzinepomp te veel druk
kan geven. Er zit in mijn Spit een Italiaans pompje. Kan
dit de oorzaak zijn? Waaraan zou het anders kunnen
liggen? Aan de naald van de carb?. Het rare is dat het
overlopen soms maanden wegblijft en dan weer in alle
hevigheid terugkomt. Alleen de voorste votterkamer loopt
over.
Re: Vervang naald en behuizing door ‘Grose’ jets, dan
ben je van overlopen af. Te bestellen o.a. bij Kees
Reehorst. Deze naalden, of afdichtingen, werken met
een kogel, inplaats van een naald.
Re: De genoemde Grose jets hebben mij niet geholpen
om het overloop probleem te verhelpen.
Re: Bij mijn MK III, met door BCCP gereviseerde en
afgestelde SU’s, heb ik last van overlopen als ik op zeer
slecht wegdek (bijv. kinderkopjes of onverharde wegen)
rijd. Ik heb alles geprobeerd met nivo in de vlotterkamer,
naalden meermaals vervangen enz.enz. Ik heb nu in het
overloopgaatje een smeernippel (zonder kogetje)
geplaatst en voorzien van een slangetje wat onder de
auto uitkomt, niet de meest elegante oplossing, maar ik
weet tot nu toe geen betere.
Re: Ik zou toch maar het vlotterniveau controleren en
tevens de opvoerpomp druk.
Re: Bedoel je met de opvoerpompdruk, de druk van de
benzinepomp en hoe kun je die controleren? Hoe krijg je
het vlotterniveau lager? Kan dat met een ringetje tussen
de kogelgeleider van de Grose jet en het deksel van het
vlotterreservoir?
Re: In je eerste bericht meldde je, dat je een Italiaanse
benzinepomp (elektrisch?) in je Spit hebt zitten.
Misschien is de opvoerdruk inderdaad te hoog en moet
je gewoon terug naar de oude vertrouwde pomp die aan
het blok vastzit. In een ander bericht meldde Piet J.
terecht al, dat die originele pomp prima is voor zijn werk.
Let wel, carbs. en pomp zijn prima op elkaar afgestemd. 
Ik zou -voordat ik aan mijn carbs. zou gaan sleutelen-
eerst een originele pomp plaatsen. Let daarbij goed op,
dat je de juiste pomp in combinatie met de pakking krijgt:
er zijn twee typen in omloop. 
Re: Met m’n Spit MK IV heb ik nu een paar weken al het
probleem van overlopende vlotterkamers. Gedemonteerd
- schoongemaakt - vlotter vervangen - naald met polijst-
papier licht geschuurd - , maar niets helpt. Merkwaardig
is dat ‘t soms ook een keer goed gaat. Benzinefilter is
nog vrij nieuw. De andere vlotter was goed. Echter plot-

seling ging die ook overlopen, de’- en -montage en toen
was die weer goed!
Re: Wat bij mij heeft geholpen, was het volgende: Mijn
vader vond uit, dat de vlotteras zo veel speling had, dat
de vlotter gemakkelijk tegen de vlotterkamerwand kon
lopen. Nadat hij de vlotter en de deksel had opgeboord
en van een nieuwe as (overmaat) had voorzien, was (en
bleef) het probleem over. De Engelsen werkten destijds
nou eenmaal met ruime toleranties!

Overlopende carburateur
Bij mijn MK III, met SU carburateurs heb ik het volgende
probleem. Bij slechte weg, bijv. kinderkopjes e.d., loopt
mijn voortste carburateur over. Bovenop de vlotterkamer
komt dan benzine, waarschijnlijk uit het ontluchtingsgaat-
je.
Ik heb het volgende gedaan, echter zonder resultaat: -
Nieuwe jets (naalduitvoering) origineel. - Niveau in de
vlotterkamer verlaagd en vervolgens verhoogd. - Grose
Jets gemonteerd (advies van Piet Julicher).
Bij normale weg doet het probleem zich niet voor, ook
niet bij filerijden, wat voorheen wel het geval was door
een te hoog niveau in de vlotterkamer. Een 2e advies
van Piet was, om de ontluchting te voorzien van een
slangaansluiting en deze dan onder de auto te laten
aflopen. Ik ken deze oplossing wel bij motorfietsen (maar
dat heeft dan een andere oorzaak) maar ik zou liefst het
probleem verhelpen i.p.v. het gevolg. Wie heeft ervaring
en kan mij aangeven wat de oorzaak cq oplossing is?
Re: Ik ben het met je eens: slangetjes monteren is
‘gevolg-bestrijding’, maar je ziet in de literatuur en in het
wild 10-tallen voorbeelden van SU’s (niet alleen bij Spits)
met overloopslangetjes. Een alternatieve route is, contact
met BCCP in Gramsbergen. (www.bccp.nl). In het
verleden stonden zo ook altijd op de Triumph
Onderdelendag in Houten.
Re: Overloopslangetjes zijn bij diverse types SU’s stan-
daard. Ze hebben het nadeel, dat je geen benzinegeur
meer ruikt wanneer een vlotterkamer overloopt tijdens
het rijden. Wel als je stilstaat. Het probleem is toch, dat
de vlotterkamer door een of andere oorzaak hoger
gevuld raakt dan de bedoeling is. Na montage van de
Grose Jets kan het hier eigenlijk niet meer aan liggen.
Tenzij de vlotter zelf niet goed is, dat hij lek is en zich
(deels) kan vullen met benzine waardoor hij te laag gaat
staan. Of dat de beweging ergens belemmerd kan wor-
den. Is de vlotterkamer onderin perfect schoon? Is de
geleiding van de vlotter recht? Is je benzine schoon,
zodat er geen vuil tussen de naald kan komen? Hierdoor
zou hij een klein beetje open kunnen blijven staan.

Vlotterkamer overlopen
De vlotterkamers van mijn Spit 1500 (SU’s) hebben de
neiging om te gaan overlopen, vnl. bij stationair lopen of
op lage snelheden (stapvoets). Ik heb het niveau wat



lager gesteld door onder de afsluiters een ringetje te
leggen.
Het probleem is nu wel wat minder, maar niet over.
Re: De hoogte van het brandstofniveau in de vlot-
terkamer is mede bepalend voor een juiste dosering van
de brandstof/lucht mengsel en is derhalve niet zonder
meer te veranderen. Waarschijnlijker is, dat het probleem
door een lekkende, niet goed afsluitende naald/zitting
van de vlotternaald veroorzaakt wordt. Er is maar een
afdoende oplossing naar mijn mening, en dat is het
vernieuwen van de van de afsluiters.
Re: Het is een bekend probleem bij SU’s. Daarom is er
jaren geleden al een modificatie op de markt gebracht:
de zg. ‘grose jets’, een systeem dat werkt met twee bal-
letjes die de brandstoftoevoer effectief regelen.
Informatie: www.bccp.nl en alle andere bekende lever-
anciers voor Britse auto’s (het is dus niet een specifiek
Spitfire-probleem). 
Als je met die ringetjes bezig bent geweest, zal het plaat-
sen van de grose jets ook geen probleem voor je oplev-
eren, denk ik. Ze zullen niet zo prijzig zijn. Even opge-
zocht voor je: in 1995 kostten ze per twee stuks (voor
iedere carb. 1): ? 11,40 ex. btw.

Benzine uit luchtfilter
Op bepaalde momenten loopt mijn Spit erg beroerd, prut-
telt en slaat af; op dat moment loopt er benzine uit mijn
luchtfilter; naar mijn idee blijft de vlotter niet hangen en
de benzine naaldafsluiter werkt goed en op het juiste
moment. Nu heb ik een Stromberg cdse 150 carburateur
(MK III, ’70 USA). Wat zou het probleem kunnen zijn en
hoe kan ik dit oplossen?

Re: ik denk dat er geen hitteschild zit tussen de carbu-
rateur en het spruitstuk. Dan gaat de benzine koken in
de carburateur.

Carb Probleem 
De carbs schoon gemaakt en afgesteld, da’s allemaal ok.
Het probleem is alleen dat bij warme motor allebei de
carbs overstromen als de motor stationair loopt. Als je de
motor dan uitzet, blijven ze nog even overstromen. Ik
dacht dus dat het aan de druk van de pomp lag. (nieuwe
mechanische pomp) De vlotter en vlotternaalden zijn nog
OK en correct afgesteld. Nu heb ik de uitgang van de
pomp doorverbonden met de ingang van de pomp met
een smoring ertussen. De auto startte, maar toen de
motor heet was, heb ik hem even uit gezet en daarna
kreeg ik hem niet meer gestart. Hoe kan dit nou? Er zit
benzine in de benzinefilter en in de vlotterkamers. Het
luchtfilter was zowel gemonteerd, als gedemonteerd. Is
het mogelijk dat de nieuwe mechanische pomp teveel
druk levert? Waarom wil de auto niet meer starten? 
Re: Zo te lezen heb je van allerlei gedaan. Daarbij kan
het zijn dat je iets verstooord hebt, waar je nu problemen
van ondervindt. Is het mogelijk dat je bij het reviseren

van de afsluiters in de vlotterkamer(s) een verkeerde
hoogsteinstelling van de vlotters gekregen hebt. Kijk nog
eens in je werkplaatshandboek of Haynes’ hoe de vlot-
ters afgesteld moeten zijn om het juiste vloeistofniveau te
bereiken. Dat niveau vind je dan ook terug in de
sproeiers in de mond van de carburateurs. Wordt het
niveau in de vlotterkamer te hoog, dan lopen je carbs
over! 
Re: Nou, het zou altijd kunnen, maar volgens het boekje
afgesteld van SU Carburetters Tuning Tips &
Techniques. Dus daar kan het denk ik niet aan liggen.
Het zijn trouwens SU HIF Carbs. Later heb ik trouwens
weer mijn motor gestart (toen ie afgekoeld was) en toen
had ik geen problemen meer met starten als de motor
warm is. Heel raar, het blijft heel erg vreemd allemaal.
Heeft iemand dat al een keer gedaan? De uitgang van
de pomp verbinden met de ingang?

Vlotterkamer zit los 
In fig.PT2274/A in het SU ‘repair operation manual’ (’78)
zie je de bout waarmee de vlotterkamer aan het carbura-
teurhuis vastzit. Hoewel deze bout volledig aangedraaid
zit, beweegt de vlotterkamer. Hoe krijg ik hem vast?
Moet ik er een extra vulring tussen monteren, of wat
‘lock-tite’ gebruiken? 
Re: Tussen vlotterkamer en huis zit een kunststof deel,
dit zorgt ervoor dat er altijd beweging blijft tussen deze
twee delen, dit moet ook! Controleer ook als de vlot-
terkamer los is, of het aluminium hulp nokje nog in het
huis zit. Dit borgt nl de vlotterkamer met behulp van de
hard rubber verbinding voor grote bewegingen. Is die
afgebroken; kost het een niuew carb.huis.

Het slangetje wat uit de vlotterkamer komt drupt.
Re: Dit benzinelek kan alleen ontstaan bij de plastic
slangverbinding met de vlotterkamer Deze afdichting
gebeurt dmv een O ring. Vervangen en ‘gently’ aan-
draaien. 

Afvullen carburateurs 
Ik las dat je de carb’s moet afvullen met olie. Wat is de
beste olie hiervoor en tot hoever, of hoeveel moet je
afvullen? 
Re: Hiervoor dien je gewone, dunne motorolie te
gebruiken. Er is ook een speciale olie in de handel bij de
verkopers van onderdelen (BCCP e.d.). Gebruik een
10/40 of iets dergelijks. Als je er wat in laat lopen, dan
zie je dat het buisje gevuld raakt. Dat is genoeg. Alles
wat je teveel doet, loopt over en komt in de carb terecht
en verbrandt dus bij het starten en rijden. Als je de
doppen er weer in drukt, moet je weerstand voelen in het
laatste deel naar beneden, voordat je de doppen vast
kan schroeven.
Re: Inderdaad, zoals aangegeven 10W40, maar 20W50
schijnt in het handboek te staan. 



Mijn dealer zegt hydralische olie voor bijvoorbeeld rem-
bekrachtiger is beter. Dit blijft bij alle temperaturen
ongeveer de zelfde viscositeit houden. Vullen halver-
wege het dunne buisje is voldoende, net zo vol tot je het
zuigertje hoort ‘slurpen’ als je het beweegt. Alsof je de
laarz uit de modder trekt, zoiets.
Re: SAE20 olie, maar andere ‘monograde’ lichte olie kan
ook.
Re: Wat een stom gelul. Op het forum staan er diverse
verhalen over de dempers en de olie van de carbura-
teurs. Volgens het werkplaatshandboek en het handboek
van SU-caburators, gewoon dezelfde olie gebruiken als
die in de motor zit. Opvullen tot 13 mm onder de rand
van de cylinder waar de dempers inzitten. Al dat gezeur
over speciale olie zijn alleen verkooppraatjes van hande-
laren die geld willen verdienen aan iets compleet over-
bodigs.
Re: Ja, daar zal jij dan niet in trappen. Ik neem echter
aan dat een bedrijf dat carburateurs reviseert en een ver-
mogensbank heeft, iets meer ervaring heeft dan een sim-
pele Spit-rijder zoals ik. De demping van de zuigers in je
carbs hangt sterk af van de viscositeit van je olie.
Hetgeen goed was voor hele kuddes met automobilisten
in de jaren dat onze auto’s nog gebruiksgoed waren,
hoeft niet optimaal te zijn voor een auto van een liefheb-
ber die er net even anders mee omgaat. De temperatuur
in een 1500 is altijd al kritisch geweest, als dan ook de
carburateurs niet optimaal presteren, kan je daar wat aan
doen. De speciale olie zit in een handig kleine ver-
pakking, is beter doseerbaar dan het mikken uit een liter-
fles en is amper duurder dan een goede soort motorolie.
Dus die kosten zijn het ook weer niet. Maar als jij het niet
wilt, dan doe jij dat gewoon niet? Gebruik dan gewone
olie en meldt dat dat je prima bevalt. Weten we dat ook.
Re: Och wat een drukte. Er is niets aan de hand met die
handelaren die er aan willen verdienen. Onzin. Hij weet
dat ik een literbus hydraulische olie heb staan. Iedereen
die een auto met stuurbekrachtiging heeft en zelf het
kleine onderhoud doet, heeft zo’n bus op het schap
staan. Die paar druppels kun je er best in krijgen. En zit
er te veel in. Gewoon dat zuigertje er een paar keer in
doen en dan met dat bekende laarzengeluid er weer uit
halen. Met een doekje de zuiger droog maken, dan ben
je al de helft van de olie weer kwijt en zit je op het goede
niveau. 

Carburateurs, Hoeveel olie in
Hoe te controleren of er genoeg olie in de carburateurs
aanwezig is?
Re: Mijn stationair toerental loopt ook op, echter ik weet
niet tot hoever ik de carburateurs moet bijvullen?
Re: 13 mm boven het binnenste buisje (waar de demper
in loopt).
Re: Heb ik het goed als ik concludeer dat dit bijna tot
aan de nok toe vol is? Waarschijnlijk zal dit niet de

bedoeling zijn.
Re: Eeeh ... , dat weet ik ook niet, ik heb deze gegevens
uit het officiele werkplaatsboek. Ik moet toegeven dat ik
er zelf inderdaad wat minder ingedaan heb en dat werkt
ook goed.
Re: Het antwoord klopt precies met de handleiding die
BCCP bij gerestaureerde carburateurs verstrekt. Een
aanvullende opmerking: in het ‘Haynes’ Manual staat een
foto waarbij de carbs. worden bijgevuld met Duckhams
Multipurpose Home Oil. Zoiets als ouderwetse naaima-
chineolie, denk ik. Hetzelfde Haynes’ noemt op blz. 15
geen adviesolie voor de carburateurs. In het werkplaat-
shandboek staat het advies om motorolie te gebruiken.
Iemand die daar nog iets zinnigs over kan zeggen?
Re: De viscositeit van de olie is bepalend voor de dem-
pende werking van de zuiger boven in de carburateur.
Met dikke (motor) olie zal de doorstroomopening in de
carburateurmond relatief traag reageren op het indrukken
of loslaten van het gaspedaal, met dunne olie reageert
de demper vlotter. 
De zuiger (demping) is er voor, om te zorgen dat je
motor niet hyper gevoelig is voor het aanraken van het
gaspedaal (schokkerig rijden). Zodra de smoorkleppen
verder opengaan -doordat je gas geeft- neemt de
zuigkracht van het vacuum in het inlaatspruitstuk  in de
carburateurmond toe. Omdat de demper het optrekken
van de zuiger vertraagt, ontstaat een (de nodige) verrijk-
ing van het mengsel, zodat de motor extra trekvermogen
levert nu je gasgeeft.
Re: Ook bij mij werd laatst een te lage stand geconsta-
teerd. Een garagebedrijf  (Rover en MG) heeft verteld
dat de gangbare olie die je ook in je blok gebruikt goed
is, 15W20.
Re: 15W20 staat ook in het werkplaatsboek. 
Re: 15W20 olie in je blok? Bij mijn weten en volgens
Haynes’ p.15 hoor je SEA 20W/50 olie in je blok te doen.
Waar komt die 15W20 vandaan? Verder is naaimachine-
olie ook prima. 
Re: Mag 20W50 dan ook?
Re: In je blok hoort 20W50. Als de garage beweert dat
gewone gangbare olie (15W40) ook goed genoeg is, dan
hebben ze er geen verstand van en roepen ze maar wat.
In de carburateurs moet veel dunnere olie. Naaimachine
olie is inderdaad prima geschikt. Bij de handelaren is
overigens ook speciale carburateurolie verkrijgbaar. Dit is
duurder en mijn ervaring is niet dat deze olie beter is.
Over de hoeveelheid die er in moet, kan ik alleen maar
zeggen dat ik dat ook een beetje gok. Ik vul ze zover dat
ze niet overlopen als ik het dopje met de demper er weer
op draai. 
Re: Ik weet momenteel niet welke olie er reeds in de car-
burateur zit. Mag ik deze gewoon mengen met naaima-
chine-olie?
Re: Nee, dat moet je zeker niet doen. Sommige olien
verdragen elkaar niet en vaak willen ze ook niet mengen,



omdat een andere viscositeit meestal samengaat met
een ander soortelijk gewicht. Met andere woorden, de
kans bestaat dat de ene olie gaat drijven op de andere.
Ook is het belangrijk dat in beide carburateurs dezelfde
olie zit.
Re: Is de bestaande olie er op een eenvoudige manier
uit te halen, opdat ik de carburateurs dan kan vullen met
naaimachinine-olie?
Re: Je kunt beter ATF (automatische transmissie olie) in
de carburateurs stoppen. 20W50 en 15W40 zijn multi-
grade olien, deze zijn niet zo geschikt voor in carbura-
teurs, omdat de viscositeit met de temperatuur verandert.
Bij lagere temperatuur is deze olie relatief dunner. ATF
heeft dezelfde viscositeit als de originele carburateur-
olie, bovendien is het een ‘monograde’ net zoals de orig-
inele olie. 
Re: Goed, ik heb de vraag gesteld over de oliesoort, laat
ik ‘m dan zo goed mogelijk beantwoorden! Ik heb zojuist
even gebeld met BCCP in Gramsbergen. De mevrouw
die de telefoon aannam wist me zonder haperen het vol-
gende te vertellen. (Ik citeer:) “Het gaat om een MIN-
ERALE (let op, ja, geen synth.) olie van MAXIMAAL
20W. Geen multigrade dus. Een monograde.
Naaimachineolie, huishoudolie en ATF is ongeschikt voor
ons klimaat. Werkt wel in het koude Scandinavie.” “We
verkopen de olie nog steeds in kleine flesjes. E 5,- per
flesje.” (Ik heb ongeveer 10 jaar met zo’n flesje gedaan;
per jaar niet zo duur dus. 
Re: Mijn excuses, ik bedoel ook 15W40 en 20W50, maar
heb ze een beetje door elkaar gebruikt. Ik vul ze ook net
zover af dat ze niet overlopen als ik de demper er weer
in doe. Dus onder de rand blijven. 
Re: AUW... geen naaimachine olie dus. We moeten alle-
maal aan het werk! Kan iemand uitleggen hoe we onze
carb. leeg kunnen maken om de olie, aangeschaft bij
BCCP, erin te kunnen doen? 
Re: In beginsel was dit niet mijn vraag, maar uiteindelijk
wil ik dit ook wel weten, dus... Hoe maken we onze car-
burateurs leeg? 
Re: Nog niet geprobeerd, maar het makkelijkste lijkt mij
dempertje demonteren en met een klein doorzichtig
slangetje of een rietje de olie opzuigen (pas op dat je
niet te hard zuigt ...). Wanneer het slangetje voor een
deel gevuld is, doe je je duim op het uiteinde waar je
zuigt en doe je het andere uiteinde van het slangetje in
een potje. Duimpje los en de olie loopt uit het slangetje.
Op deze manier kan je alle olie overhevelen.
Re: Lijkt mij een heel goede methode ... de wet van de
communicerende vaten! 
Re: Over het leegmaken van de dempingsbuisjes:
Demonteer het dempertje. Daarna het demperhuis met
de drie schroeven. Neem de veer uit en dan voorzichtig
de zuiger. Zet de zuiger nu op de kop in een bakje. Door
de zwaartekracht loopt de olie er uit. Naspoelen met thin-
ner of petroleum om de restanten te verwijderen. Nu kan

je tegelijk de zuiger verder schoonmaken. Met name de
rand met de ribbels. Zorg er voor dat bij hermontage hier
geen olie aan komt. Monteer alles weer en spoel ook het
dempertje schoon voordat je hem in de nieuwe olie
steekt die je nu er in gedaan hebt. 
Re:...en markeer de klokvormige demperhuizen voordat
je ze demonteert: ze moeten op dezelfde carb. terug, in
dezelfde positie. Ik zou zelf 1 en 2 viltstiftstreepjes zetten
op de 1e en 2e carb.voet en demperhuis voordat ik ze
zou loshalen. p.s.: Carb.olie is bijvoorbeeld ook te koop
bij Imparts, art.nr. 330.070.
Re: In een ander boek: Spitfire MK III, IV Owners work-
shop manual, by Kenneth Ball, staat dat er een ‘seasonal
grade of engine oil’ gebruikt moet worden voor carbs te
vullen. Dus wat is het nu?
Re: Ik gebruik al jaren gewoon motor-olie in mijn SU’s.
Gewoon de olie die je op dat moment ook in je blok doet.
Dus ook een multi-grade (die juist bedoeld is om onder
alle omstandigheden een gelijkmatige viscositeit te
geven. 
Re: De olie die in de demper van de carburateur hoort, is
volgens voorschrift van SU een gewone minerale 5 W
olie. Hier is de constant vacuum carburateur op
afgeregeld. Door een dikkere olie te vullen, zal de schuif
langzamer naar boven gaan bij gasgeven. Hierdoor
ontstaat een groter vacuum rond de sproeiernaald. Dit
geeft hetzelfde effect als bij b.v. een Solex carburateur
de acelleratiepomp. Alleen zal hierdoor het gemiddelde
brandstof verbruik oplopen.
Wil je -lekker- met veel gas de bocht uit acellereren,
waarbij het Spitje flink trekt, moet je dikkere olie erin
doen. Wanneer je Spitje reageert met een flauwte ‘starv-
ing’, heb je te dunne olie. De demper gaat te vlug
omhoog om het mengsel behoorlijk te verrijken bij flink
gasgeven. Zo zit dat.

Waar blijft de olie uit de carb’s? 
Onlangs bleek het oliepijl in mijn carb’s te laag te staan,
waardoor het stationair toerental opliep. Netjes bijgevuld
en alles werkt weer perfekt. De vraag is echter, waar blijft
die olie? Gaat deze de verbrandingsruimte in, verdampt
de olie in de hete carb, of iets anders?  
Re: Om bij te vullen moet je het zuigertje losdraaien
bovenop de carburateurhals. Het zuigertje steekt in de
cylindervormige uitsparing bovenop de demper. Deze
uitsparing vul je met olie. Het teveel loopt meteen over
de rand en druipt in de luchtinlaat van de carburateur.
Wordt mee naar binnen gezogen en verbrandt. De rest
van de olie wordt langzamerhand verdund door de ben-
zinedampen die boven de demper terechtkomen. De
demper gaat steeds makkelijker op en neer en er morst
wat olie over de rand van de cylinderboring bovenin de
demper. Het wordt tijd weer eens wat olie bij te vullen!
Hoe dunnere olie je gebruikt, des te vaker dat moet.



Olie in carbs. Mk III
Weet iemand tot hoever en met wat voor olie ik het beste
de carburateurs van m‘n MK III kan vullen?
Re: SAE 20 of SAE 30 (monograde) motorolie. Vullen tot
ca. 1 cm onder de bovenrand van het buisje dat je ziet in
het gat als je de demper eruit draait. Vul je hem te hoog
dan wordt het te-veel vanzelf met de benzine mee naar
binnen gezogen en verbrand (geeft alleen wat extra
rook).

Olie in de carburateur
Onlangs bleek het oliepijl in mijn cab’s te laag te staan,
waardoor het stationair toerental opliep. Netjes bijgevuld
en alles werkt weer perfekt. De vraag is echter, waar blijft
die olie? Gaat deze de verbrandingruimte in, verdampt
de olie in de hete carb, of iets anders?
Re: Mijn stationair toerental loopt ook op, echter, ik weet
niet tot hoever ik de carburateurs moet bijvullen, weet jij
dit?

Carburateur, hoeveel Olie in de 
Hoe controleer ik of er genoeg olie in de carburateurs
zit?
Re: 13 mm boven het binnenste buisje (waar de demper
in loopt).
Re: Heb ik het goed als ik concludeer dat dit bijna tot
aan de nok toe vol is? Waarschijnlijk zal dit niet de
bedoeling zijn.
Re: Eeeh, dat weet ik ook niet, ik heb deze gegevens uit
het officiele werkplaatsboek. Ik moet toegeven dat ik er
zelf inderdaad wat minder in gedaan heb en dat werkt
ook goed. Misschien iemand anders ervaring?
Re: Het eerste antwoord klopt precies met de handleid-
ing die BCCP bij gerestaureerde carburateurs verstrekt. 
Een aanvullende opmerking: in het ‘Haynes’ Manual
staat een foto waarbij de carbs. worden bijgevuld met
Duckhams Multipurpose Home Oil. Zoiets als ouder-
wetse naaimachineolie denk ik. Hetzelfde ‘Haynes’
noemt op blz. 15 geen adviesolie voor de carburateurs.
In het werkplaatshandboek staat het advies om motorolie
te gebruiken.
Re: De viscositeit van de olie is bepalend voor de dem-
pende werking van de zuiger boven in de carburator. Met
dikke (motor) olie zal de benzinetoevoer relatief traag
reageren op het gaspedaal, met dunne olie reageert de
motor vlotter. De zuiger (demping) is er voor, om te zor-
gen dat je motor niet hyper gevoelig is voor het aanraken
van het gaspedaal (schokkerig rijden). Bij Nico baas is
mij daarom dunne olie (naaimachine- of huishoud olie)
aangeraden.
Re: Ook bij mij werd laatst een te lage stand geconsta-
teerd. Een garagebedrijf (Rover en MG) heeft verteld dat
de gangbare olie die je ook in je blok gebruikt goed is,
15W20.
Re: 15W20 olie in je blok? Bij mijn weten en volgens

‘Haynes’ p.15 hoor je SEA 20W/50 olie in je blok te doen.
Waar komt die 15W20 vandaan? Verder is naaimachine
olie ook prima.Re: Mag 20W50 dan ook? Mijn excuses,
ik bedoel ook 15W40 en 20W50 maar heb ze een beetje
door elkaar gebruikt, arch. Ik vul ze ook net zover af dat
ze niet overlopen als ik de demper er weer in doe. Dus
onder de rand blijven.
Re: In je blok hoort 20W50. Als de garage beweert dat
gewone gangbare olie (15W40) ook goed genoeg is, dan
hebben ze er geen verstand van en roepen ze maar wat.
In de carburateurs moet veel dunnere olie.
Naaimachineolie is inderdaad prima geschikt. Bij de han-
delaren is overigens ook speciale carburateurolie verkri-
jgbaar. Dit is duurder en mijn ervaring is niet dat deze
olie beter is. Over de hoeveelheid die er in moet, kan ik
alleen maar zeggen, dat ik dat ook een beetje gok. Ik vul
ze zover, dat ze niet overlopen als ik het dopje met de
demper er weer op draai.
Re: Ik weet momenteel niet welke olie er reeds in de car-
burateur zit. Mag ik deze gewoon mengen met naaima-
chine-olie?
Re: Nee, dat moet je zeker niet doen. Sommige oliën
verdragen elkaar niet en vaak willen ze ook niet mengen,
omdat een andere viscositeit meestal samengaat met
een ander soortelijk gewicht. Met andere woorden, de
kans bestaat dat de ene olie gaat drijven op de andere.
Ook is het belangrijk dat in beide carburateurs dezelfde
olie zit.
Re: Is de bestaande olie er op een eenvoudige manier
uit te halen, voor het vullen met naaimachinine-olie?
Re: Je kunt beter ATF (automatische transmissie olie) in
de carburateurs stoppen. 20W50 en 15W40 zijn multi-
grade olien, deze zijn niet zo geschikt voor in carbura-
teurs, omdat de viscositeit met de temperatuur verandert.
Bij lagere temperatuur is deze olie relatief dunner. ATF
heeft dezelfde viscositeit als de originele carburateur-
olie, bovendien is het een monograde, net zoals de orig-
inele olie. 15W20 staat ook in het werkplaatsboek.
Re: Goed, ik heb de vraag gesteld over de oliesoort, laat
ik ‘m dan zo goed mogelijk beantwoorden! Ik heb zojuist
even gebeld met BCCP in Gramsbergen. De mevrouw
die de telefoon aannam wist me zonder haperen het vol-
gende te vertellen. (Ik citeer:) “Het gaat om een minerale
(let op, ja, geen synth.) olie van maximaal 20W. Geen
mutligrade dus. Een monograde. Naaimachineolie,
huishoudolie en ATF is ongeschikt voor ons klimaat.
Werkt wel in het koude Scandinavie.” 
“We verkopen de olie nog steeds in kleine flesjes. E 5,-
per flesje.”
Re: AUW... geen naaimachine olie dus. We moeten alle-
maal aan het werk! Kan iemand uitleggen hoe we onze
carb. leeg kunnen maken om de olie, aangeschafd bij
BCCP, erin te kunnen doen? In beginsel was dit niet mijn
vraag, maar uiteindelijk wil ik dit ook wel weten Dus; Hoe
maken we onze barburateurs leeg?



Re: Over het leegmaken van de dempingsbuisjes:
Demonteer het dempertje. Daarna het demperhuis met
de drie schroeven. Neem de veer uit en dan voorzichtig
de demper. Zet de demper nu op de kop in een bakje.
Door de zwaartekracht loopt de olie er uit. Naspoelen
met thinner of petroleum om de restanten te verwijderen.
Nu kan je tegelijk de demper verder schoonmaken. Met
name de rand met de ribbels. Zorg er voor dat bij her-
montage hier geen olie aan komt. Monteer alles weer en
spoel ook het demperje schoon voordat je hem in de
nieuwe olie steekt die je nu er in gedaan hebt. ... en mar-
keer de klokvormige demperhuizen, voordat je ze
demonteert: ze moeten op dezelfde carb. terug, in
dezelfde positie. Ik zou zelf 1 en 2 viltstift streepjes
zetten op de 1e en 2e carb.voet en demperhuis voordat
ik ze zou loshalen. p.s.: Carb.olie is bijvoorbeeld ook te
koop bij Imparts, art.nr. 330.070. In een ander boek:
Spitfire MK III, IV Owners workshop manual by Kenneth
Ball staat, dat er een ‘seasonal grade of engine oil’
gebruikt moet worden voor carbs te vullen. Dus wat is
het nu?
Re: Ik gebruik al jaren gewoon motorolie in mijn SU’s.
Gewoon de olie die je op dat moment ook in je blok doet.
Dus ook een multi-grade (die juist bedoeld is om onder
alle omstandigheden een gelijkmatige viscositeit te
geven). Zowel in mijn Sunbeam 20 jaar geleden, als mijn
Spit nu en mijn Bentley. Overigens geeft de handleiding
van de Bentley ook aan dat je motor-olie moet
gebruiken.
Re: De olie die in de demper van de carburateur hoort is
volgens voorschrift van SU een gewone minerale 5 W
olie. Hier is de constant vacuum carburateur op af
geregeld.. Door een dikkere olie te vullen zal de schuif
langzamer naar boven gaan bij gasgeven. Hierdoor
ontstaat een groter vacuum rond de sproeiernaald. Dit
geeft hetzelfde effect als bij b.v. een Solex Carburateur
de accelleratie pomp. Alleen zal hierdoor het gemiddelde
brandstof verbruik oplopen.

S p e c i a l e  c a r b u r a t e u r s

Type naald ZS 150 CD 
Ik heb op mijn GT6 MK III ’71 een set ZS 150 CD carbs
gezet, die van een Sunbeam Alpine afkwamen. Deze
naalden waren duidelijk niet geschikt voor mijn type
motor (alleen al het aantal cylinders) Dus heb ik er een
nieuwe set voor besteld (6J). Maar ik heb het gevoel dat
ie in de lage toeren niet helemaal mee wil komen. Heeft
iemand ervaring met deze oudere carbs in combinatie
met K&N filters? 
Re: Probeer BCCP eens. Ze kunnen het je (waarschijn-
lijk) vertellen wat er theoretisch in zou moeten, anders
met je auto op de Dynajet bank, dan kunnen ze het voor
je bepalen.

Re: Ik heb mijn K&N’s verkocht en er weer een stan-
daard filterkast opgezet.  Naar mijn idee zijn de
mogelijkheden met Strombergs en de beschikbare
naalden te beperkt. De combinatie van standaard
naalden, K&N’s en een spaghettispruitstuk, resulteerde
bij mij in een te arm mengsel. Vanaf 4000 toeren zakte
de motor in als een pudding. Dit was wellicht ook mede
te danken aan een ietwat versleten distributieketting.
Inmiddels is deze vervangen en rij ik met standaard fil-
ters.  Met succes! Inmiddels loopt de motor een stuk
beter. Alhoewel ik het idee heb dat de Strombergs niet
optimaal zijn voor deze motor. Daarom ga ik binnenkort 3
dubbele Webers plaatsen. 
Maar, om terug te komen op jouw probleem, hoe liep de
auto voordat je er andere carburateurs op hebt gezet?
Wellicht is er iets anders aan de hand? Ervaring is in elk
geval, dat een GT6 vanaf zowat stationair moet trekken
als een lier.  
Re: Toen ik hem kocht zaten er twee ZS 150 CDSEV
carbs op, die niet meer waren af te stellen.  Starten ging
prima, maar om een beetje op te kunnen trekken, moest
de choke uit voor een rijker mengsel. Vandaar dat ik op
zoek ben gegaan naar een vervangende set carbura-
teurs. Deze kwam ik voor niet te veel geld tegen op
‘Marktplaats’. Daar dus nieuwe naalden voor besteld en
rijden maar weer. Doordat deze set nog wel prima is af
te stellen, via de jet, probeerde ik eerst daar te ver-
beteren. Maar zo langzamerhand vraag ik me dus af of ik
wel de juiste naalden heb. Vandaar. Drie dubbele
Webers zal wel werken, maar dat is mij nog even te
duur.
Re: Wanneer je met K&N’s en een spaghetti-uitlaatspruit-
stuk rijdt, moet je altijd andere naalden (en veren) mon-
teren. Met gewone naalden wordt het mengsel veel te
arm, waardoor ie alleen slechter gaat lopen ipv beter en
een te arm mengsel kan zelfs leiden tot extreme
motorslijtage.
Re: Uiteraard moet je naalden en veren aanpassen als je
met spaghetti en K&N aan de slag gaat. Echter, ik heb
toen een aantal specialisten gebeld, die mij stuk voor
stuk vertelden dat de naalden die standaard gemonteerd
zitten, zowat de rijkste zijn. Het advies was om gewoon
de standaard naalden te houden. Het probleem met
Strombergs is gewoon, dat er te weinig naalden voor
beschikbaar zijn. In tegenstelling tot SU’s. Hiervoor is het
aanbod ongekend groot en vindt je dus altijd een goede
set-up.
Re: Mag ik vragen wat je ongeveer kwijt bent voor 3
dubbele Webers inclusief inlaatspruitstuk? Dan weet ik
waar ik voor moet gaan sparen.
Re: Net zoveel als voor de aanschaf van de complete
GT6... (echt waar). In mijn geval was de auto niet heel
duur en de Webers + spruitstukken betaalbaar. Ebay kan
soms leuke dingen opleveren. Nieuw wordt het toch wel
prijzig. Een Weber kost iets van 350 euro, het setje



spruitstukken ook zoiets. Dan komen er nog een elec-
trische benzinepomp + drukregelaar bij. En uiteraard 3 x
een K&N filter. Kortom, heel veel geld als je het nieuw
koopt. Zoveel zou ik er niet aan kwijt kunnen, in elk
geval.
Re: Hmm, dat klinkt niet  als een korte termijn optie. Ik
denk dat ik gewoon maar de CARB OVERHAUL KIT
bestel bij Rimmer Bros voor mijn huidige oude CD150‘s
en dan maar wat minder trekkracht. Verder rijdt ie prima.
Je moet ook wat te wensen overhouden, tenslotte.

Oliepeil carburateurs (Stromberg) 
Ik begreep dat de carburateurs (Stromberg) gevuld
zouden moeten zijn met olie? Wat is hiervan de functie?
Ik kom er ook niet een-twee-drie achter welk type olie dat
moet zijn en tot welk niveau ze gevuld zouden moeten
zijn. 
Re: De olie dient als demping (ik heb niet zoveel ervaring
met Stromberg, maar ik denk dat het principe hetzelfde
is als bij SU) Er moet speciale carburateurolie in, deze
olie kun je halen bij bv Imparts of BCCP.

Strombergs, afstellen
Na onderhoud aan mijn 2 Stromberg CD150 carbura-
teurs, krijg ik de motor niet meer mooi regelmatig aan het
lopen. Ik heb niets aan de hoogte van de sproeier/naald
gedaan, alleen maar pakkingen en de gasklep-as
afdichtringen vervangen (hij zoog veel valse lucht aan).
Dit zijn de symptomen: Motor wil niet langzamer dan ca.
1400 toeren stationair draaien (600-650 zou volgens
Haynes’ mogelijk moeten zijn). Er wordt onregelmatig
gesputterd in de uitlaat en bij de luchtinlaat van carb. 1
ploft er soms iets, dit is zelfs zichtbaar doordat er lucht
naar buiten vliegt.
Met colortune gekeken naar de verbranding. Cylinder 1,
2 en 3 vonken wel regelmatig, maar verbranding is zeer
onregelmatig en erg zwak. Kleur = blauw. Cylinder 4, 5
en 6, verbranding is zeer regelmatig en duidelijk veel
intenser dan de van de eerste 3. Kleur is blauw en soms
een ietwat geel. Als ik mijn hand voor één van de luchtin-
laten van de carburateurs houd, gaat de motor ca. 500
toeren sneller draaien. Geprobeerd te synchroniseren
(op het gehoor, met een slangetje) en het sissen lijkt mij
gelijk bij beide carburateurs. Hoe stel ik e.e.a af, zodat
de motor mooi loopt.
Re: Uit jouw verhaal kan ik afleiden dat de voorste car-
burateur niet of nauwelijks meedoet. Om de een of
andere reden laat hij geen (of veel te weinig) benzine
door. Kijk daarom goed de zaken die je vervangen/veran-
dert hebt na: - Zit er ergens een verstopping? - Is de car-
burateur (veel) te arm afgesteld? - Is er toch iets met de
vlotterkamer aan de hand? - Draait de gasklep van deze
carburateur wel? - Kunnen alle delen wel bewegen, of zit
er iets vast? Zo heb je voorlopig wel even voldoende vra-
gen om de voorste carburateur te onderzoeken.

En dat hij 1400 toeren moet lopen: voor 3 actieve cylin-
ders is dat eigenlijk maar 700 toeren, dus helemaal niet
verwonderlijk.
Re: okee, okee, ik geef toe, dat ik ontzettend stom ben
geweest.
Bij het opruimen van de werkbank na bovengenoemde
reparatie, kwam ik een onderdeel tegen, waarvan ik
meteen zeker wist dat het van carburateur 1 afkomstig
was. Het was de “bypass valve”. Kennelijk toch wel een
belangrijk onderdeel. Wat een bypass valve doet weet ik
niet, wellicht dat iemand anders dit kan toelichten.
Echter, de motor wil nu stationair zo’n 900 - 1000 toeren
draaien en niet minder. Als ik snel en kort veel gas geef
en dan weer los laat, slaat de motor 5 van de 10 keer af.
Ik denk dat dit verder wel te maken zal hebben met de
juiste afstelling. Ik denk dat ik hem hiervoor toch even
naar een specialist breng, tenzij iemand mij ervan kan
overtuigen dat het heel eenvoudig is om deze carbura-
teurs goed af te stellen.
Re: Het goed afstellen is niet eenvoudig, en het kan
zeker geen geen kwaad naar een specialist te gaan.
Echter, als voorafstelling, kun je zelf zeker wel wat doen.
1. zorg dat je motor goed warm is voor je begint. 2. zorg
dat beide carburateurs gelijk staan. 3. stel ze net zolang
rijker (vanaf de stand die je nu hebt), totdat de motor niet
meer inhoudt als je snel gas bijgeeft. 4. Stel nu je sta-
tionair toerental af. De afstelling die je nu hebt is duidelijk
te arm (en, let op, ook te heet).
Re: Met welk gereedschap en hoe stel ik de carburateurs
rijker? ‘Haynes’ is hierover (voor mij althans) niet
duidelijk genoeg. De motor houdt overigens niet in bij
snel gas bijgeven, maar slaat af als ik het gaspedaal
opeens loslaat. De toeren zakken dan meteen naar ca.
400 en een paar slagen later slaat de motor af.
Re: Voor het afstellen van Strombergs heb je een speci-
aal sleuteltje nodig, dat je zo kan bestellen bij de diverse
onderdelenleveranciers en ook bij BCCP in
Gramsbergen. Dit sleuteltje houdt de demper vast en het
middendeel kan de sproeier verstellen. Zonder zo’n ding,
is het eingenlijk onmogelijk een Stromberg te stellen.
Neem bij problemen contact op met Geert Timmer van
het gelijknamige garagebedrijf in Olst.
Re: Het gereedschapje is ook te koop via de betere auto-
materialenzaak. Het is dan van het merk Midlock. (artikel
WST-4) zie ook www.midlock.nl. Succes met het
afstellen van de Strombergs! 

Stromberg, te arm mengsel
Mijn GT6 MK III is uitgerust met Stromberg CDSE150
carburateurs. Er zijn K&N filters gemonteerd en sinds
kort een spaghettispruitstuk + sportuitlaat. Verder zijn de
naalden standaard. Afgelopen weekend, na dik 500 km
rijden, heb ik de bougies gecontroleerd en geconstateerd
dat deze behoorlijk “wit” zien. Dit duidt volgens mij op
een te arm mengsel. Nu bestaan er rijkere naalden voor



Strombergs, maar ik heb gelezen dat deze weinig effect
hebben op CDSE (emission control) Strombergs. Wie
heeft ervaring met deze carbs en andere naalden? Ik
ben zeer benieuwd naar reakties. Overigens ben ik een
en ander gaan controleren, omdat de motortemperatuur
oploopt, als de motor onder belasting (berg op met lager
toerental) draait. Bij berg af of Hollands-vlak blijft de tem-
peratuur constant.
Re: Je kunt je carburateurs wat rijker zetten, met een
speciaal stuk gereedschap. Maar gebruik wel eventueel
de ‘colortune’ bougie ter controle. 2) Dat, trekkend bij
laag toerental de temperatuur oploopt, vooral bij bergrit-
ten is niet abnormaal. De ventilator, die je rijwind onders-
teunt, draait n.l. ook een laag toerental. De oplossing is,
of een radiateur monteren met een groter koeloppervlak.
Dan een thermostaat met een inschakelwaarde van 72
graden. Verder monteren van een electrische fan, die je
in extreme situaties met de hand d.mv. een relais en
schakelaar bij kunt schakelen. Hiervoor of een Moss fan
gebruiken of goedkoper, met enkele aanpassingen een
sloopfan uit een Citroen.
Re: Wat voor radiator zou je dan kunnen aanraden?
Re: De radiator van een Citroen Visa, ofwel van een
Renault 5. (=dezelfde). Via Brezan ed. nog te verkrijgen.
De bedoelde radiator is breder dan de standaard, maar
met de aanpassing van de steunen ed. goed te
gebruiken. (Eigen ervaring). De elek. ventilator zit voor
de radiator, net als bij een Kenlowe trouwens. (Denk ook
aan het aanpassen van de originele rad. Een extra rij bij-
plaatsen doet ook wonderen. Piet J. heeft daar op dit
forum of in ‘The Spitfire’ al eens over geschreven).
Re: Dat de temp. oploopt is logisch, dat is al gezegd.
Wat nog niet duidelijk is, is de mate waarin e.e.a.
gebeurt. Een Spitfire heeft de naam dat’ie snel (te) warm
wordt, van een GT6 weet ik dat nog net niet zo. Vooral
USA-uitvoeringen (heb je die?) zijn berekend op
extremere omstandigheden in Californie enz. Let er ook
op, dat de dashboardmeter niet exact is afgesteld, de
voltregulator speelt een rol, de zender bij de thermostaat,
de thermostaat, de ouderdom van de koelvloeistof (lees:
afzetting in de leidingen en kanaaltjes) enz. Als je alles in
overweging neemt, is een nieuwe radiator en elek. fan
het meeste werk en het duurst. Loop eerst alle andere
dingen eens na. Vervang in geval van twijfel.
Re: Helaas zit mijn probleem niet in het hoe en waarom
extra koelen van de motor. Een extra ventilator met
schakelaar om in te schakelen bij bijv. Filerijden, is een
absolute aanrader op een Spitfire maar ook op een GT6.
Ook een oliekoeler is geen overbodige luxe. Verder kan
ik melden dat ik reeds een 72 graden thermostaat heb
gemonteerd. Echter dit alles gaat voorbij aan het ware
probleem (om maar niet te spreken van eventuele gevol-
gen). Ik heb geconstateerd dat het benzinemengsel te
arm is, met als gevolg hogere motortemperatuur onder
belasting. (kan leiden tot gaten in zuigers e.d...) Het tem-

peratuurprobleem is dus het gevolg van een ander (nog
veel groter) probleem! Mijn vraag is dus, of het effect
heeft om rijkere naalden in CDSE carburateurs te plaat-
sen, aangezien “de boeken” mij daar geen uitsluitsel over
kunnen geven. Feit is dat ze bestaan, maar van de
andere kant wordt beweerd dat ze op emission control
carbs. nagenoeg geen effect zullen hebben. Misschien
eens een telefoontje naar BCCP plegen ... .
Re: Duidelijk, dat het temp.probleem het gevolg is van ...
. Een site voor meer informatie:
www.mv.com/ipusers/last/emissions/page28.html. Hij
heeft daar veel aan gehad, meldde hij later. 
Verder kun je in The Spitfire het telefoonnummer van
Robert Loman vinden (TAC-lid). Hij heeft een aantal
jaren geleden een GT-6 gerestaureerd en ik meen me te
herinneren dat hij dezelfde problemen tegenkwam die jij
nu ook hebt.
Een andere mogelijkheid: een TAC-lid lager in de lijst:
Geert Timmer. Ook erkend afsteller van alles wat
klassieker is. Ik noem deze namen opzettelijk: BCCP is
een puike zaak. Zonder twijfel. Ze hebben mijn S.U.’s
perfect gerestaureerd, maar wel voor een fors bedrag.
Misschien kun je jezelf met deze site en namen de
kosten besparen.
Re: Ik heb onlangs mijn Strombergs gereviseerd. Dit zijn
ook CDSE’s. De enige manier om een rijker mengsel te
krijgen, is door de carburateurs rijker af te stellen. Dit kan
alleen maar met een speciaal stukje gereedschap
(Triumph no S353), i.c.m. bv ‘colortune’. Een kennis van
mij heeft zo’n sleuteltje, zodoende heb ik mijn carbura-
teurs afgesteld. Ik las een tijdje geleden op dit forum dat
dit stukje gereedschap nog bij Brezan te koop is? Het
afstellen is prima zelf te doen en ik zou zeker eerst
gewoon de carburateurs rijker afstellen, voordat je
andere naalden gaat plaatsen. Een andere oorzaak van
het te warm worden kan ook het ontstekingstijdstip zijn.
Dus stel eerst de ontsteking goed af, voordat je het
mengsel gaat aanpassen.
Re: Over de radiator kan ik kort zijn, als je een model uit
Californie hebt (wat ik aanneem als je CDSE’s hebt),
hoef je aan de koeling niets te veranderen. Deze radiator
heeft veel meer capaciteit dan die van een Spitfire. Ik
weet zeker dat een radiator van een Renault minder
capaciteit heeft dan de GT6 radiator. Afgelopen maandag
(30 graden C) heb ik ongeveer 150 km gereden met mijn
GT6 en ook veel in de stad (stoplichten en langzaam rij-
den) en de temperatuurmeter kwam niet verder te staan
dan driekwart (normaal hij iets voorbij de helft).
Re: Mijn GT6 is 100% Brits! Alle Europeese MK III’s
hebben 150CDSE carburateurs, te herkennen aan de
witte kapjes van de “temperature compensator” die tegen
de zijkant van de carburateur zitten gemonteerd. De
Amerikaanse versies hebben CDSE-V’s en daarnaast
(oa) nog een speciale carterontluchting met emission
control. Het speciale gereedschapje om het mengsel af



te stellen heb ik uiteraard in mijn bezit. (is overigens in
elke automaterialenzaak (ik werk toevallig bij zo’n bedri-
jf!) te koop, waar ze het merk Midlock voeren). 
Re: Echter, de carbs. staan al maximaal afgesteld. Ook
staat de ontsteking goed. Wel nog even een vraagje over
de motortemperatuur. Wat bedoel je met driekwart? Staat
hij dan voor of na het midden van de schaalverdeling?
Bij mij staat ie voor de eerste helft, net iets voor het mid-
den. Met uitlopers tot een kwart voor het rood ... en dat
is dus niet goed!
Al met al ben ik toch wijzer geworden van deze dis-
cussie. Vooral het PDF-file dat ik heb gedownload
(www.mv.com/ipusers/last/emissions/ ) bracht licht in de
duisternis! Dit is een echte aanrader voor elke
Triumphrijder die wordt geplaagd door Strombergs.
Re: Volgens mij geeft je temperatuurmeter niet zulke
gekke waarden aan. Helaas zijn de meters alleen ter
indicatie en verschillen de waardes onderling. Het beste
kan je met een thermometer in de radiator vulopening
(openen bij koude motor) en stationair draaiende motor
je meter “ijken”.

Valse lucht
Ik ben met mijn GT6 naar een kennis geweest, die
vroeger altijd een garagebedrijf heeft gehad. Hij heeft
met de juiste apparatuur de carburateurs afgesteld en de
motor loopt nog steeds niet mooi regelmatig. Nadere
inspectie van het vulstuk tussen het spruitstuk en de car-
burateurs, wees uit dat hier een barst in zit, waardoor
valse lucht aangezogen wordt. Ik heb nieuwe vulstukken
en (weer) nieuwe pakkingen besteld, dus hoogst-
waarschijnlijk is hiermee het probleem opgelost. Ik hou
jullie op de hoogte.
Re: Vandaag nieuwe spacers en pakkingen tussen de
carbs. en het spruitstuk geplaatst en de motor loopt
mooier dan ooit.
Nog één vraag aan de Stromberg kenners onder jullie:
Boven het bedieningsarmpje van de choke op de carbu-
rateur zit een hendeltje dat een pinnetje bedient. Ik kan
in het Haynes’ boek dit hendeltje niet vinden. Kennelijk
heb ik een iets ander type carburateur. Ik wil graag
weten waarvoor dit hendeltje dient. 
De motor loopt nu zo’n 800 toeren stationair, langzamer
kan niet, omdat de gasklep niet verder dicht kan, doordat
hij tegen bovengenoemde hendeltje aankomt. Het zal
wel slijtage zijn, maar als ik het hendeltje met een ijzer-
draadje vastbind, kan ik de motor wel tot ca. 400 toeren
afstellen.
Re: Het pinnetje wat door jou bedoelde hendeltje bedi-
end wordt kan je terug vinden op de volgende intenet-
site. Door een ander pag. nr op te geven kan je de hele
afstelling van de Stromberg terugvinden.
www.mv.com/ipusers/last/emissions/page28.html Ook te
vinden via altavista stromberg+carbureter.
Re: Geweldig! Na even zoeken ben ik op de volgende

pagina gekomen:
www.mv.com/ipusers/last/emissions/emissions.html
Hiervandaan is een 65! pagina’s tellend en geïllustreerd
boek (als pdf) te downloaden, waarin de Emission
Control Systems van Triumphs uit 1973 beschreven
staan. Hierin staat o.a. de Stromberg 150CDSEV zeer
duidelijk getekend en gefotografeerd. Het boek is een
“Service Training Notes” van Rover/Triumph/British
Leyland. Dit was de beschrijving waar ik beslist op zat te
wachten. Ook als je een andere Triumph hebt die uit de
VS komt, heb je iets aan deze beschrijving. De Spitfire
1500, GT6 mk III, TR6 en Stag staan hierin beschreven,
compleet met alle afstelgegevens en veel completer dan
de Haynes Owner Workshop Manual van de GT6.

Weber en CO
Mijn spitfire MK IV is voorzien van een Webercarburator.
Probleem is, dat deze enkel af te regelen is bij stationair
toerental en niet bij belasting. Nu is de CO-uitstoot véél
te hoog, 10CO bij belasting. Gevolg is dat de prestaties
van het motortje behoorlijk tegenvallen, een Co van 4
zou naar het schijnt optimaal zijn. Men raadde mij aan
andere sproeiers te monteren. Probleem is dat ik niet
goed weet welke te gebruiken. Heeft iemand hier ervar-
ing mee? Of weet er zelfs iemand welk type sproeiers ik
het best gebruik.
Re: Neem eens contact op met BCCP in Gramsbergen.
(www.bccp.nl). Ik zie aan je e-mailadres dat je uit Belgie
komt en Gramsbergen is wel een heel eind van de
Belgisch-Nederlandse grens.
Re: Webers verwijderen, dat is de beste oplossing. Of je
moet snelheidsmaniak zijn. De Webers verbruiken enorm
veel brandstof en afstellen is deskundigen werk. Ik wil
niet zeggen dat de Webers niet goed zijn, maar voor een
normale Spit rijder, vraagtekens!
Re: Als je alles van een Spitfire dat in de loop van de
jaren niet meer werkt zou moeten verwijderen, dan kan
je beter gaan fietsen. Repareren en afstellen is de bood-
schap. Ik heb zelf twee dcoe 40 Webers op mijn motor
zitten. Het is inderdaad niet makkelijk om ze af te stellen,
maar er zijn hele mooie boeken over, zoals Weber car-
burettors van Haynes’. Het lastige is, dat je niet even een
paar andere sproeiers er in kan zetten omdat je een hele
serie zou moeten hebben, maar in het boek worden wel
de goede combinaties vermeld en nog belangrijker is, de
goede werking wordt verklaard. Dan ben je al een heel
eind en kan je eens kijken of de sproeierbezetting in de
buurt zit van wat aanbevolen wodt. Als je een beetje
sportief wil rijden, zijn de Webers best leuk, maar ja, een
beetje benzine kost het wel. Maar voor die paar kilome-
ters maakt dat niet zoveel uit. Wie van het milieu houdt,
moet sowieso gaan lopen.

Stromberg / HS6 ombouw
Ik ben bezig met een GT6+ waar van die “fijne” fixed jet



carbs op zitten. Heeft iemand ervaring met het
ombouwen naar HS6? Ik wil geen “snelle” bobbel in de
moterkap maken. Is het mogelijk om het spruitstuk aan
te passen? 
Re: Ik worstel ook al een hele tijd met het probleem van
die geweldige Strombergs op mijn GT6. (mkIII) Het
mooiste alternatief zou natuurlijk 3 dubbele webers zijn,
maar dat is een prijzige aangelegenheid. SU’s (HS6) zou
perfect zijn. Er zijn adapterplaten te krijgen (triumphtune)
om de carburateurs op de spruitstukken te laten passen.
Alleen krijg je dan je motorkap niet meer dicht... .

Brandstofinspuiting 
Het lukt nog steeds niet een goed mengsel te krijgen met
onze Spit III 1295 cc FD motor racer. Alleen bij voluit,
volaan gaat het goed. We hebben een Bosch Jetronic
mechanisch injectiesysteem en het probleem ligt denk ik
in de vorm van de doosvormige venturi. Bij 6750 rpm
hebben we 120 + bhp, maar bij minder toeren valt het
vermogen weg en begint hij te stotteren. Eenmaal heet,
wil de motor niet weer starten. Punt is ook, dat de elec-
tronische FI inspuiting van na 1972 niet toegelaten is
onder Engelse ‘classic’ racing regels.
Re: Het startprobleem bij hete motor komt meestal door
de terugslagklep in de neus van de pomp die geen druk
houdt. Je kunt het uitproberen door de motor heet te
laten draaien, dan de leiding vanaf de tank naar de
pomp af te knijpen, zodat geen benzine terug kan lopen
en tegelijk de motor af te zetten, wacht nu de gebruike-
lijke tijd om weer te starten. Slaat hij nu wel aan, dan
weet je dat je een nieuwe terugslagklep nodig hebt.

C a r b u r a t i e  p r o b l e m e n

Stationair
Ik heb mijn carburators afgesteld van mijn Spit 1500 TC
(2x HS4 geloof ik). Nu loopt hij mooi stationair als de
motor warm is. Alleen als ik mijn dimlicht aanzet (de
dynamo belast wordt), dan stort het toerental ineen. Moet
ik nu het toerental bij een onbelaste dynamo verhogen
omwille van de belaste toestand, of is er iets anders aan
de hand. De carbs zijn in redelijke staat.
Re: Toen jouw motor nog in mijn auto zat, was dat ook al
zo. Zelfs nu met het opgevoerde blok is dat nog steeds
zo. Blijkbaar neemt een ladende dynamo zo veel vermo-
gen op, dat hij werkelijk het toerental beinvloedt. Bij mij
trekt (en trok) hij het toerental van 1100 naar 800 rpm.
Zelfs met de aanwezigheid van een nieuwe en extra
zware accu. Bij onbelast afstellen op 800 rpm zakt hij tot
ca. 600 rpm, waarbij hij nog maar net blijft lopen. Ik heb
het altijd geaccepteerd en zal dat ook blijven doen. Of
heeft er iemand een ander idee?
Re: Het blok van mijn Spit 1500 is behoorlijk opgevoerd,
carbs gereviseerd bij BCCP en het hele spul op de rol-

lenbank van BCCP afgesteld. 74pk aan de achterwielen.
En toch ... , stationair en licht aan gaat niet samen, als ik
stationair sneller afstel gaat ie nadieselen bij afzetten van
de motor. Ik heb me er inmiddels bij neergelegd.
Re: Ik rij altijd met de lichten aan. Ik heb dus het station-
air afgesteld op de belaste stand en accepteer dat hij, als
ik het licht uit doe, van 750 naar 900 toeren gaat.
Overigens wil het dan nog wel helpen als je een klein
tipje gas geeft, het toerental daalt dan meestal wel iets,
maar niet naar 750. Bovendien heeft de mijne geen
mooie vonk bij stationair en loopt hij eigenlijk het mooist
bij 900 a 1000 toeren.

Te hoog toerental
Mijn Spit heeft twee jaar stilgestaan, body-off. Motor is
gestart, na alle voorzorgsmaatregelen. Motor loopt
redelijk goed, is echter niet onder de tweeduizend toeren
te krijgen. Lekt nergens lucht, carburateurs zitten vast.
Kabels van choke en gas bekeken, alles perfect gang-
baar. 
Re: Ik denk dat de afstelling van de carbs niet meer juist
is. Het kan zijn dat hij te zuinig staat. Probeer eens de
sproeiers te verdraaien tijdens het lopen. Als hij hierop
reageert, zit je op de goede weg.

Stationnir toerental te hoog
Als m’n Sptifire lekker op temperatuur is, draait hij in sta-
tionair bijna 1500 toeren, ipv 750-850. Is er ‘n simpele
manier om dit toerental te laten zakken? De gaskabel
staat al “slap”.
Re: Heel voorzichtig de beide (als het een Europeese is)
stationair schroefjes stukje bij stukje terugstellen... .
Onthoud / schrijf op, hoeveel je verstelt. Dit, om
eventueel naar je beginwaarde terug te keren bij ver-
slechtering.
Re: Ook bij mij is het toerental te hoog en de beide
schroefjes raken het schuifje van de choke niet. Had ik
nu begrepen dat bij het installeren van speciale bougies
ook het toerental naar beneden gaat?
Re: Dat kan niet. Als de schroefjes in de uiterste stand
staan, dan ligt de zuiger in de carburateur op de
onderkant van de venturi en is de luchtdoorlaat nul. Je
afstelling van de asjes is derhalve niet goed, omdat hij
nu toch lucht = mengsel doorlaat. Bij afstellen moet je
beginnen met alles los te maken, ook de asverbindingen,
om dan, volgens werkplaatshandboek, alles af te stellen.
Door middel van de bougies corrigeer je dit niet.
Re: Bedankt, maar ik ben bang om alles los te maken en
weer te herinstalleren. Nu start en loopt zij goed, maar
het stationaire toerental is te hoog. Zal het betreffende
hoofdstuk nog wel een keer aandachtig doorlezen. 

Afstelling carburateurs
Ik blijf problemen houden met de afstelling van m‘n car-
burateurs. Als de motor koud is, is het toerental tussen



de 1000 en 1200, (zonder choke). Wanneer de motor op
temperatuur is en de motor stationair staat de draaien,
loopt het toerental langzaam terug tot 500 en blijft de
motor nog net lopen. Op de asjes zit geen speling, de
meeste onderdelen van de carburateurs zijn vernieuwd,
beide carburateurs lopen sinchroon. Wat zou het kunnen
zijn? Als ik rustig in z‘n 2e versnelling rijd, schokt de auto
nog al (MK III) gemakkelijk. De motor loopt verder prima.
Re: Hoe is de uitvoering van de carburateurs? Zit er een
verwarming op het spruitstuk? Zo ja, sluit deze dan eens
kort, dan zien wat het effect is. Is het beter, dan wordt
het spruitstuk (=mengsel) te warm, helpt het niet, dan
weet ik het zo ook niet. Heb je wel een hitteschild tussen
uitlaatspruitstuk en caburateurs?
Re: Ik heb ‘n MK III en volgens mij zit er geen verwarm-
ing op het spruitstuk. Orgineel zit er geen hitteschild op
‘n MK III, maar toevallig heb ik er wel een opgezet.

Carburateurs
Wie kan mij vertellen hoe je de caburateurs van een
1500 na hermontage dient af te stellen. De motor wil niet
aanslaan en ik heb het gevoel dat het blok geen benzine
krijgt, ondanks dat er wel benzine aangevoerd wordt
naar de vlotterkamers. Na enige keren starten is het
gevolg dat de benzine wegloopt via de overlooppijpjes,
echter de motor slaat niet aan.
Re: Ik had na hermontage dezelfde problemen. Even
stap voor stap: als je K&N - luchtfilters hebt, dan moet je
de achterplaat van het filterhuis op de juiste manier
bevestigen: er zitten 4 gaten in, die moeten op de corre-
sponderende wijze op de carbs. komen. (Ik weet het, het
is heel logisch, maar toch...). Als je de carbs helemaal
hebt gemonteerd, moet je kijken of de chokekabel goed
functioneert. Als ik op het dashboard de knop uittrok,
bleek de binnenkabel niet te bewegen, maar ik ‘stroopte‘
de buitenkabel op. Dat gebeurde achter het dashboard,
dus niet zichtbaar. Kijk aan de carb.kant van de kabel, of
de chokes helemaal opengaan. Dat was bij mij dus wel
het euvel. Maar voor ik daar achter was ... . Tijdens mijn
toenmalige zoektocht naar de oorzaak, heb ik ook -een
voor een- een kabel van de bougies afgehaald en
gekeken of er een vonk afkwam. Wat er toen gebeurde,
is nu achteraf wel duidelijk ... . Omdat ik alleen aan het
sleutelen was, moest ik de kabel neerleggen voordat ik
de contactsleutel kon omdraaien. De kabel maakte dan
massa met het kleppendeksel. Gevolg: geen vonk te
zien! Hou de kabel IN DE BUURT van de massa en kijk
of er een vonk OVERSPRINGT. En inderdaad: pas op
voor een schok! Gebruik een geisoleerde tang om de
kabel mee vast te pakken. Als je op de juiste manier
gecontroleerd hebt of er een vonk overspringt en dat is
niet het geval, kijk dan eens of alle stekkertjes aan de
laagspanningskant van de ontsteking goed zitten: geen
vuil ertussen en geen doorgesleten/klemzittende kabelt-
jes die massa maken.

Re: Als je de kolven van de carbs eraf schroeft, de
sproeiers tot ca. 2 mm onder het vlak (onderkant carbu-
rateur) afstelt en natuurlijk de gaskabel, verbind-
ingsstangetjes en de chokekabel monteert en de kolven
weer plaatst, zou de motor moeten kunnen starten.
Vraag 1: Zijn de sproeiers wel open (bijvoorbeeld door-
blazen).
Vraag 2: is er wel een vonk? ( eenvoudig te testen door
een bougiekabel los te nemen en dicht bij het motorblok
te houden. (let op dat je geen schok krijgt). Je moet dan
een vonk zien.
Re: Als de benzine uit de overloopslangetjes loopt, zijn je
vlotternaalden niet jofel. De benzinepomp mag de vlot-
terkamers vullen tot aan het niveau, daarna moeten ze
volledig sluiten. Anders zou je permanent benzine ver-
liezen als je een goed werkende pomp hebt. Er zijn
overigens bij BCCP in Gramsbergen verbeterde versies
verkrijgbaar, waarbij de afsluiting verzorgd wordt door
een kunststof stopje i.p.v. metaal. Deze blijven ook min-
der snel “hangen”, wat lekkage tot gevolg heeft. Wat je
ook als test kunt proberen, is het inspuiten in de carura-
teurs van wat Start Pilot. Loopt hij hier even op, dan is
de onsteking goed en ligt het aan de carb`s. Ik heb de
ervaring dat als er een lichte verstopping zit, dit ook hier-
door wordt opgeheven, omdat er dan door het vacuum
gereinigd wordt. 

Motor loopt af en toe niet goed
Ik heb een Spitfire MK IV 1300 ’71. Af en toe loopt mijn
motor niet goed. Ik merk dat als ik bij een kruising moet
stoppen (staitonair). Hij loopt dan heel onregelmatig en
slaat dan af. Soms kan ik hem niet meer starten. Het is
dan altijd het zelfde euvel. Onder mijn  beide carb’s zit er
een rood staafje (main jets). Die zitten niet goed in de
carb’s. Als ik ze dan weer terug duw en ik start de motor,
is alles weer okee. Ik spuit ze regelmatig in met olie,
maar dat helpt niet veel. Wat zou het euvel kunnen zijn?
Re: Kijk de bediening van het gas maar eens helemaal
na. Vanaf het gaspedaal tot aan die ‘jets’ zijn er een
heleboel bewegende delen. ‘Onderweg’ hapert er iets,
waardoor je sproeiers niet soepel op en neer bewegen.
Maak je gaskabel los en smeer hem inwendig behoorlijk.
Smeer alle draaipunten van het stangenstelsel tussen de
carburateurs behoorljk. Kijk of de terugtrekveer goed
gangbaar is en genoeg trekkracht levert.

Onregelmatige stationaire loop 
Na de APK heeft mijn Spirtfire een onregelmatige station-
aire afstelling. De garage heeft i.v.m. de uitstoot de car-
burateurs bijgesteld. Hoe kan ik e.e.a weer zodanig aan-
passen, dat mijn Spitfire weer regelmatig loopt. Het
fluctueert nu tussen de 1000 en 1500 toeren. Via het
werkplaatshandboek kom ik er niet echt uit. Mijn pogin-
gen hebben het alleen nog erger gemaakt. Ik heb een
Spitfire 1500 US ’79 met dubbele SU-carburateurs. 



Re: Je zult toch weer van voren af aan moeten beginnen
volgens het werkplaatshandboek, anders wordt het niets.
Dat handboek is, naar mijn mening, voldoende duidelijk
om er redelijk uit te moeten komen. Lukt dat niet, dan zal
je hulp moeten zoeken. Via dit medium is naar aanleid-
ing van je vraag niet op te maken waar het probleem zit.
Het beschrijven van de afstelprecedure is te lang om dat
hier even uit te tikken. Advies: ga  naar een garage waar
ze echt verstand van onze auto’s hebben, bijvoorbeeld
Geert Timmer in Olst en laat hem een keer goed
afstellen.

APK geen stabiel toerental 
In het najaaar hebben we mijn carbs afgesteld, hij liep
daarna geweldig en stabiel rond de 800 toeren. Totdat
vorige maand mijn auto voor de APK is gegaan. Ik kreeg
hem terug en hij bleef stationair lopen bij 2200 toeren! Ik
heb het weer teruggedraaid naar 800 toeren. Nu doet het
volgende zich voor. Als hij een koude motor heeft, dan
loopt hij niet echt lekker, maar dat is altijd zo geweest.
Als hij een tijdje heeft gelopen en het koelwater is op
temperatuur, dan draait hij stationair 1200 toeren. Als ik
er een tijdje mee op de snelweg gereden heb, dan draait
hij 700 toeren stationair. Schakel ik vervolgens de ver-
lichting aan, dan zakt het toerental naar 600 en slaat de
motor uiteindelijk af. Wat moet ik doen? Het verschil in
1200 en 700 toeren heb ik nog niet eerder gehad.
Opnieuw de carbs afstellen, of iets anders, wat doen ze
eigenlijk bij de APK met je carburateurs? 
Re: Ik weet niet uit welk jaar jouw Spit is, maar als hij
van voor ’74 is, dan mogen ze niets aan de carbs doen.
Ik zeg dat er altijd bij en als ze het toch doen, zeg ik dan,
dan laat ik op jullie kosten mijn carbs opnieuw afregelen.
Waarschijnlijk hebben ze om de uitstoot te minimaliseren
de carbs anders (armer)ingesteld. Ik denk dat je er niet
aan ontkomt om ze opnieuw in te stellen. Ga naar een
echte garage, waar ze verstand hebben van Spits.
Re: Mijn eerst reactie is gelijk. Verder hieronder nog een
paar aanvullende tips. Ga naar de persoon die in eerste
instantie je carbs (naar tevredenheid!) heeft afgesteld.
Die bleek verstand van zaken te hebben, want je was
tevreden. Misschien weet die ook waarom de andere
klachten zich voordoen. Andere oplossing: Geef aan in
welke regio je woont, kunnen we er misschien een kundi-
ge garage bijzoeken. Dan nog een paar opmerkingen:
Ja, er zijn nogal wat Spits die niet echt lekker lopen als
ze koud zijn: telkens een beetje bijchocken voor het sto-
plicht enz. Is een bekend euvel bij nogal wat eigenaren.
Gewoon mee leven. Nog even een andere mogelijkheid,
voordat je gaat afstellen: misschien heeft het slechts ten
dele met de APK te maken: controleer even of alle
kabels van en naar de bougies goedzitten (laagspanning
en hoogspanning controleren), zorg dat de stekkertjes
aan de bobine goed contact maken enz. Kortom, loop
alles eens na waar een monteur met de mouw van zijn

overall langs kan zijn geschaafd en het betreffende deel
ontregeld heeft. 
Nog een mogelijkheid. Het is toeval: er kan wat vuil uit
de brandstofleiding door het filter zijn geglipt en zich
hebben afgezet op de naalden van de carbs. Neem de
kelken een voor een los en probeer de naalden heel
voorzichtig schoon te maken met een niet-pluizende
doek of tissue. Zorg ervoor dat je de naalden niet uit
positie brengt. Monteer alles precies zo als het gezeten
heeft, dus de kelken ed. niet een slag draaien. Laat ons
weten hoe het afloopt!
Re: Tsja, zo’n felle reactie had ik niet verwacht. Over het
algemeen heb ik een geschikte monteur, waar ik prima
tevreden over ben. Mijn auto is uit ’72, waarom mogen
ze dan bij een APK niet aan de carburateurs zitten?
Vorig jaar hebben we zelf de carbs afgesteld ahv han-
dleiding van de clubblad nov-dec 2003. Dit ging prima,
dus zouden we dit opnieuw kunnen doen. Maar waar zou
het verschil tussen 1200 (koelwater warm) en 700 (motor
warm) toeren vandaan komen? Zouden de sproeiers ver-
steld zijn? Dan hoef ik ze alleen 1/2 tot 3/4 slag rijker af
te stellen. 
Re: Omdat auto’s van voor 1974 hoeven aan geen
enkele uitlaatgasregel te voldoen en daarom hoeven ze
dus ook niet aan de carbs te komen. Je moet het er
steeds bijzeggen, want de monteurs zijn meestal niet van
dit punt op de hoogte. 
Re: Dit feneomeen treedt op, wanneer je mengsel te rijk
is afgesteld. Nu is “afstellen uit de hand” over het alge-
meen niet (zo) zuiver, een kwestie van “meten is weten,
gissen is missen”. Voor een goede afstelling zou ik je
adviseren bij een garage langs te gaan waar ze weten
waar ze het over hebben. Ik weet niet waar je woont,
maar ik heb hele goede ervaring met Broek Brittcar uit
Waalwijk, zij waren vroeger Triumph dealer en de (oud-
ere) monteurs kennen dus de Spitjes goed en kunnen
heel goed afstellen.

Afstellen carburateurs 
Ik heb zo mijn twijfels over de kwaliteit van de afstelling
van de carbs, is er iemand die me kan helpen met het
afstellen. 
Re: Zowel in Westbroek als in Hilversum is een sleutel-
garage waar veel doe het zelfers sleutelen. Ik ben zelf lid
in Hilversum en voor E 170 Euro per jaar kan je lekker
(onbeperkt) sleutelen en ervaringen uitwisselen.
http://www.autoserviceklub.nl/ Altijd wel iemand aanwezig
die je tips kan geven en eventueel wil helpen.
Re: Ook ik ben lid van het ASK in Hilversum en kan je
dat aanraden. Zo goed als alle faciliteiten om aan je auto
te werken zijn daar aanwezig, het is er gezellig en er zijn
altijd mensen met ervaring. Het heeft mij al flink wat erg-
ernis bij het werken aan mijn Spit en TR gescheeld.
Even de versnellingsbak uit en weer inbouwen wordt met
een brug, de juiste spullen en eventueel een paar extra



handen van een *%#klus ineens een leuke invulling van
een regenachtige dag. Om maar eens een voorbeeld te
noemen.

Overcarburatie 
Kan overcarburatie problemen opleveren? Ik heb nu een
SU HS4 carburateur op mijn Spit zitten (1300 motor).
Twee HS4 carburateurs voor een 1300 motor is dat een
probleem. 
Re: De opening van de carburateur wordt geregeld door
de onderdruk in het spruitstuk. Die trekt de demper in de
carb naar boven, waardoor er (meer) lucht naar binnen
kan, die op haar beurt weer brandstof meezuigt uit de
sproeier. De onderdruk van een 1300cc is anders dan
van een 1500. Je zult dus je sproeiers moeten aan-
passen. Het kan ook zijn dat het wel meevalt. Als het
brandstof verbruik normaal is en het CO gehalte op sta-
tionair goed, dan kan er weinig aan de hand zijn. Uit
ervaringen met tweetaktmotoren met te grote carbura-
teurs ken ik wel het probleem van het wegvallen van het
vermogen bij het te ver opendraaien van de gashandel.
Bij onze SU’s kan dat niet op die wijze. Misschien dat
een echte deskundige je nog beter met raad van dienst
kan zijn. Waarom heb je overigens die grote SU’s op die
motor? Kan je ze bij een van de bekende handelaren
niet omruilen voor de juiste soort?
Re: Het lijkt me geen kwaad te kunnen, maar je moet
alleen de motor even correct af (laten) stellen, dus juiste
CO e.d. Wanneer ie dan mooi en goed loopt, is het ok.
Let op; de meeste mensen weten wel dat een te arm
mengsel niet goed is, maar ook een te rijk mengel kan
grote schadelijke gevolgen hebben, de overvloed aan
benzine wordt dan namelijk niet meer verbrand, maar
spoelt als het ware de cylinderwanden schoon, dus weg
smering! Met als gevolg, overmatige slijtage. Wanneer je
ook met een sportuitlaat en K&N filters wilt gaan rijden,
of rijdt, dan moeten de naalden en veren van de carbura-
teurs sowieso vervangen worden, want met de originele
krijg je hem dan niet goed afgesteld (slecht lopen in de
hogere toerentallen + 3500 rpm), het mengsel is dan te
arm.

Stotteren motor 
Sinds een paar weken houdt mijn Spitfire erg in bij het
optrekken. Hij stottert dan erg. Wie weet wat er hier aan
de hand kan zijn. 
Re: Probeer eens olie in de dempers van de carbura-
teurs te doen.

Stotteren 
Spitfire 1500. Ik merk dat hij direct na het starten zich
wat verslikt en bij het optrekken, in iedere versnelling
(ook toen hij al goed warm is) stottert hij behoorlijk, ik
heb pas nog EURO 98 getankt en de gebruikelijke lood-

vervanger toegevoegd. Waar zou ik moeten zoeken, pas
een nieuwe benzine filter gemoteerd en luchtfilters. De
benzinepomp misschien? 
Re: Het kan zijn dat de luchtfilters die je eraf gehaald
hebt erg verstopt waren. Met nieuwe, schone filters is je
vacuum lager, door de gemakkelijke toestroom van lucht,
waardoor je een (te) arm mengsel hebt gekregen. Draai
je sproeiers onder je carburateurs eens een paar nokjes
rijker! Heb je met het installeren van de schone benzine-
filter misschien wat lucht opgesloten in de leidingen van
daaraf naar de vlotterkamers, waardoor je een (koude)
‘vapour lock’ hebt? 
Re: Dom, eerst moet je kijken of er wel olie zit in de
dempers van de carburateurs. Wanneer die droog staan,
gaat onder invloed van het verloop van het vacuum bij
gasgeven de demper veel te vlug omhoog, waardoor je
eventjes ‘starving’ krijgt; het mengsel is tijdelijk (veel) te
arm, waardoor de motor stottert. 
De olie in de demper zorgt ervoor dat bij toenemend vac-
uum (je geeft gas; de smoorkleppen gaan verder open)
de demper vertraagd reageert, zodat er een verdieping
van het vacuum in de carburateurmond optreedt en er
meer benzine uit de sproeier opgezogen wordt. Je
mengsel wordt tijdelijk rijker, waarop de motor met meer
trekkracht reageert. Draai dus eventjes de zwarte knop-
jes op de bekers van de carburateurs los. Wanneer je
voelt dat de dempers even mee omhoog komen, terwijl
je de zuigertjes aan het zwarte knopje uit de beker trekt,
zat er nog olie in. Wanneer de dempers bij het er uit
trekken niet meegeven, staan ze droog. Dan bijvullen
dus. 
Re: Wat voor luchtfilters heb je? Wanneer je de filters
loshaalt van de carbs, zie je dat er aan schuin
naast/boven de gaten voor de bevestigingsbouten nog
twee extra gaten zitten. Vier in totaal dus (rondom het
grote toevoergat). Je zult niet de eerste zijn die met het
terugmonteren van bijv. je K&N’s de filters op zijn kop
monteert, waardoor het huis de twee extra (noodzake-
lijke) afsluit.
Re: Kijk eens of -als hij aan het stotteren is- de toer-
enteller ook  ‘stottert’. Als dit zo is, ligt het niet aan de
benzine-kant, maar is het waarschijnlijk een probleem
met de ontsteking. bv. kapotte bobine, bougiekabel, punt-
jes, enz. 

Inhouden bij 3000 toeren 
Ondanks alle info over afstellen carburateurs, kom ik er
niet uit en ook bij de Rover/Mini garage zijn ze na een
dag sleutelen er niet uit. Type: 1500, Spaghettispruitstuk,
K&N filters (overigens bij de originele filters had ik het-
zelfde probleem), AAQ naalden, Benzineleiding
omgelegd. Stationair loopt ie perfect, maar bij 3000
toeren houdt de auto in, ondanks AAQ naalden. Nu
hebben ze de ‘originele’ naalden (ABT) er weer ingezet,
maar het probleem blijft. Nu denken ze dat de mengsel



benzine/lucht niet goed werkt. Ze hebben de luchtfilters
eraf gehaald. Bij 3000 toeren gaat de motor schudden,
als ze met de hand de naald’huis’ naar boven/onder
bewogen, pakt de Spit de toeren weer op (dus geen
extra gas gegeven, maar alleen de naaldhuis met de
vinger verschoven). Nu ‘moet’ ik volgende week de auto
weer brengen, omdat ze er nu niet uitkwamen.  Evt
optie’s waaraan men dacht, waren het vervangen van de
‘jets’. Ik heb er nu rode onder zitten, maar volgens hun
zijn er ook zwarte (kleinere of grotere diameter).(?) Weet
iemand raad met dit vreemde verschijnsel? 
Re: Staat je ontsteking correct en werkt je vervroeger? 
Re: Als je zover bent, dat je toch geld aan het uitgeven
bent (garage), ga dan naar een bedrijf dat ook verstand
heeft van SU’s. (Lees Engelse auto’s met SU’s). Geef
even aan waar je woont, wellicht lees je dan op dit forum
een adres waar je terecht kunt. Als je het echt goed wilt
hebben, ga dan naar BCCP in Gramsbergen. Het zal wel
niet goedkoop zijn, maar ze zijn perfect! Ik heb in 1995
mijn Spit door ze af laten stellen, pas vorig jaar is er iets
versteld, maar dat kwam door de aanschaf van Beru
bougies (lees in de PDF’s meer daarover). 
Re: De ontsteking hebben ze inderdaad ook correct
gezet. Vervroeger? Ongetwijfeld een domme vraag, maar
waar zit die?  
Re: Opmerkelijk, dat, als je de demper omhoog doet met
je vinger, de motor beter gaat lopen. Dit duidt erop, dat
de demper(s) niet voldoende ‘opgezogen’ wordt(en). Het
is de bedoeling, dat de dempers (zuigers) waar de naald
onder hangt, door het motorvacuum opgezogen worden,
waardoor de naald uit de sproeier komt en zo de
doorstroming van benzine kan toenemen. 
Welnu, licht je een demper op; neemt het toerental toe!
Twee mogelijkheden: het gaatje, kanaaltje waardoor de
lucht boven de demper wordt afgezogen, wanneer het
vacuum vlak voor de smoorklep(pen) toeneemt, zit ver-
stopt. Aan een kant of (twijfelachtig) beide kanten.
Mogelijkheid twee is, dat het vacuum voor de
smoorklep(pen) onvoldoende diep wordt, doordat er
valse lucht gezogen wordt. Controleer de moeren
waarmee de carburateurs tegen het spruitstuk getrokken
zitten. Zitten die alle vier goed vast, controleer dan de
moeren waarmee het spruitstuk tegen de kop
aangetrokken zit. Valse lucht hier, geeft ook een minder
diep vacuum en het verschraalt het mengsel, waardoor
de motor onregelmatig loopt. (Staat te schudden). Ga
naar een garage waar ze nog verstand hebben van
auto’s. Niet een waar ze gewend zijn een diagnoses-
tekker ergens in te douwen. Die gasten weten dikwijls al
van niks meer.
Re: Ik hoor zoveel problemen en oplossingen over de
SU carburateurs. Heb nog maar pas een MK IV. (3 jaar).
Maar is er geen TAC meeting over die onderdelen met
zijn problemen en oplossingen. Weet ongeveer hoe zo
een SU carb. werkt, maar wil mij er graag wat meer in

verdiepen.
Re: Bedankt voor de uitvoerige informatie. Morgen ga ik
meteen kijken of inderdaad alle bouten vast zitten. Voor
wat betreft evt verstopping. Ze hebben met een kleine
schroevendraaier gekeken (kant van de luchtfilters) of de
4 aanwezige ‘kanaaltjes’ verstopt zaten. Dit was niet het
geval. Bedoel je deze kanalen die evt verstopt zaten of
niet? Voor wat betreft de garage waar ik Spitty gebracht
heb. Tot op heden was ik erg tevreden over hoe ze te
werk gingen. Ze werken regelmatig aan oude Mini’s -
MG’s en Triumph’s, maar hebben dit probleem nog niet
bij anderen ondervonden. 
Re: Perfect je antwoord. Hedenmiddag heb ik gelijk alle
bouten nagekeken en uitgerekend de onderste bouten
van het spaghettispruitstuk kon ik nog iets aandraaien.
Na een testrit was het probleem verschoven naar 4 a 4,5
rpm. Vervolgens heb ik de AAQ naalden erin gezet en
het probleem is nu opgelost. Eigenlijk zo iets simpels,
wat de oorzaak was van zoveel rijproblemen.

Onregematig lopen bij warmte 
Mijn Spitfire 1500 US ’79 heeft het volgende. Bij het
stoppen voor een kruising/verkeerslicht, of in de file,
loopt de temperatuur op, wat overigens -denk ik- normaal
is. De extra ventilator pakt het op en zorgt ervoor de
motor niet te warm wordt. (meter staat iets over het mid-
den). Echter, de motor gaat onregelmatig lopen (zakt
terug naar 500 toeren en wil afslaan). Door de motor op
toeren te houden, voorkom ik dit. Bij optrekken en weer
wegrijden, knalt de uitlaat en gaat de motor schokkerig
lopen, alsof die op drie cylinders loopt. Na verloop van
tijd, als de temperatuur weer gezakt is, is het probleem
weer opgelost. Zelf denk ik dat de benzineleiding te heet
wordt? Of er is iets met de afstelling van de carbura-
teurs. 
Re: Je hebt waarschijnlijk het juiste antwoord zelf
gegeven. Tijdens stilstand verzamelt er zich een hoop
warmte onder de motorkap. Zeker rond het uitlaatspruit-
stuk en het blok zelf. Hierdoor gaat de benzine koken en
ontstaan er luchtbellen, zgn ‘vapour lock’. De motor loopt
dan erg slecht. Zodra er weer rijdwind is, koelt het af
onder de kap en verdwijnt het effect ‘vapour-lock’.
Remedie: Hitteschild tussen carb’s en uitlaatspruitstuk.
Bezineleiding langs het schutboard, meer afstand geven
tov het motorblok. Tenslotte, hitteschilden langs het
motorcompartiment zorgen voor een prettiger klimaat
gedurende de hele rit.
Re: Hoe kom ik aan die hitteschilden en heeft iemand
ervaring met het aanbrengen daarvan. De benzineleiding
is te kort om die langs het schutboord te laten lopen. Kan
ik zonder problemen een langere leiding daarvoor aan-
leggen?
Re: Of niet voldoende olie in je carbs. Voor mij is dat het
teken dat ik weer olie in mijn carbs moet doen. Lekker
dikke 20 w 50, dan reageren ze ook niet zo snel. (hier



krijg ik commentaar op). Bij deze temperaturen kun je
nog niet echt een ‘vapour-lock’ krijgen. Dat krijg je (met
een originele Spit pas boven de +/-30 graden). Anders
het boeltje een keer afstellen (bij warm weer). 
Re: Een andere mogelijkheid is, de afzuigslangen tussen
kleppendeksel en carburateurs van slagklemmen
voorzien. Veelal, voorzover niet reeds van slangklemmen
voorzien, kan dit een oorzaak zijn, doordat hier valse
lucht wordt aangezogen, waardoor je mengsel te arm
wordt. Teruglopend stationair toerental, ploffen in de uit-
laat: duidt op te arm mengsel.
Re: Als een extra ventilator aanslaat, gaat hier al gauw
zo’n 20 ampere door, hetgeen dus ook resulteert in een
lager toerental, e.e.a is te controleren c.q te verergeren
door de verlichting aan te doen. Missschien is het een
samenloop van omstandigheden.  
Re: We hebben het over twee verschillende soorten
hitteschilden: de zg. geleideplaten en het hitteschild
tussen de carb(s) en het uitlaatspruitstuk. En beide
soorten zijn noodzakelijk! Dat laatste schild kun je kopen
bij alle bekende handelaren van Spit-onderdelen. Geef
wel even duidelijk aan om wat voor een soort Spit het
gaat (USA, hoeveel carbs. enz). Het plaatsen wijst zich
vanzelf, eigenlijk. Je kunt zonder problemen een langere
leiding leggen vanaf de brandstofpomp naar de carb.
Zoals al aangegeven: zo ver mogelijk bij het (warme)
blok vandaan. Zo groot mogelijke bocht. Fixeer ‘m met
bijvoorbeeld ‘tiewraps’ (plastic binddraadjes) als de slang
ergens dicht langs loopt. Laat de motor eerst helemaal
afkoelen, neem de slang af en neem ‘m mee naar een
automaterialenhandel (diameter bepaling). De slang
wordt per meter verkocht. Investeer ook even in een
paar nieuwe slangklemmen en een doorzichtig brandstof-
filtertje! Niet schrikken als er wat benzine uitstroomt als
je de oude slang losneemt. Zolang de pomp niet werkt,
kan het niet zoveel zijn. ‘t Is een eenvoudige klus en het
kost bepaald niet de hoofdprijs.
Re: Nou, commentaar... misschien heb je wel gelijk! Lees
maar: http://www.triumphspitfire.com/Fluids.html
Overigens lijkt het er op dat iedereen zijn eigen mening
heeft en maakt het niet zoveel uit. Ik ook: ik gebruik
monograde 30 van mijn mengsmering benzinemaaier; ik
rijd alleen maar in de zomer dus het lijkt me goed
genoeg. Een Spit in prima staat, is wel een gevoelige
auto (Engels fabrikaat uit de jaren ’70...), maar het
principe is wel een motorblok uit de jaren ’50 met een
carb.systeem uit de jaren ’20. Nou, in die tijd was er ook
niet zoveel keuze! 
Re: Ga ook eens zoeken hier op het forum. Is al vaker
behandeld. Ik had vorig jaar dit probleem ook. Bij sto-
plicht of zo, moest ik met de rechter voet remmen en
tevens ook gas geven. Zie je altijd in de rallysport. Bij de
APK die vlak daar op was, werd de auto afgekeurd,
omdat het CO gehalte niet goed was. Mijn dealer en spe-
cialist in Engelse auto’s was blij dat hij weer eens een

auto met SU carburateurs kreeg. Afgesteld.
Goedgekeurd en sloeg niet meer af. Wat hij gedaan
heeft, weet ik niet. Was in ieder geval geen ‘vapour lock’.
Als je niet te ver van Wijchen woont: Weusthof
Automaterialen. Ik heb geen hitteschild bij de carburat-
uers en ook geen windgeleideplaten aan de zijkanten
van het motorblok en zelfs de winterthermostaat van 92
graden zit er in de zomer in. De temperatuurmeter blijft
altijd netjes in het midden staan. De ventilator draait alti-
jd, want hij zit rechstreeks aan de krukas en dynamo
dmv de V-snaar. Eerlijkheidshalve moet ik er wel bij
zeggen, dat ik nu bezig ben met de genoemde wind- en
warmtegeleiders, omdat iedereen vindt dat het moet en
ze er origineel ook opzitten. Verder heb ik de originele
metalen benzine leiding, die langs het blok loopt, vervan-
gen door rvs kwartspijp, zoals dat in vaktermen heet,
maar dat is meer omdat de oude erg lelijk geworden
was. 

Sputterende Spitfire 
Het probleem is wel bekend ‘vapour-lock’. Wat kan ik
eraan doen? Heb de metalen benzineleiding al vervan-
gen door een rubber exemplaar en daarmee is het iets
beter geworden. Nu zegt men, van een electrische ben-
zinepomp te plaatsen. Wat denken jullie, want ik ben het
stilaan beu om telkens de kap te openen en ‘manueel’
benzine bij te pompen. 
Re: Je hebt je slang al vervangen door rubber. Je kan
ook de rubberen slang nog proberen zo ver mogelijk van
de hitte van je motorblok vandaan te leggen. Dit is b.v.
over het schutbord, desnoods achter de rem- en koppel-
ingscylinder en de andere attributen, zoals de bobine en
startrelais langs. Als je motor goed koelt en je hebt de
windschotten in je auto gemonteerd, dan zou je Spit met
de huidige temperaturen nog geen problemen mogen
hebben. 
Re: Jij ‘denkt’ dat je last hebt van ‘vapour-lock’. Maar het
kan best wezen dat een van de andere zeventien oorza-
ken je problemen geeft. Wees flink, meld je aan en
download het uittreksel uit het forum en lees alle pagi-
na’s bij carburatie en ontsteking, om uit te vinden wat je
probleem is. 
Het kan goed wezen dat je gewoon ergens valse lucht
trekt en het onregelmatige lopen lijkt heel veel op
‘vapour-lock’. Het kan ook zijn, dat je gewoon olie moet
bijvullen in de dempers van de carburateurs. Heb je je
kleppen goed afgesteld? Staat je ontsteking zuiver? Zijn
alle bouten van de carburateurs aan het spruitstuk en
van het spruitstuk aan het blok goed aangedraaid? Zit er
geen prut in de vlotterkamers. Zijn de vlotters goed
afgesteld? Welgeteld kunnen er zeventien oorzaken zijn.
Loop ze stuk voor stuk na en je vindt het euvel gegaran-
deerd. Waarschijnlijk is het geen ‘vapour-lock’.
Re: Inderdaad. Vaak wordt er gezegd “zal wel ‘vapour-
lock’ zijn”. Ik rijd al ruim 10 jaar met de orginele stalen



leiding over de cylinderkop (zoals orgineel, dus) en wel
storingen gehad door de jaren heen, maar nooit ‘vapour-
lock’. Zoekt en gij zult vinden.

Motor hikt bij laag toerental 
De motor van mijn GT6 hikt de laatste tijd nogal. Hij doet
dit vooral na het opschakelen als het toerental nog laag
is. Naarmate het toerental stijgt in de betreffende ver-
snelling, wordt het hikken minder en gaat de motor gelijk-
matiger lopen.
Re: Het klinkt als een slecht afgestelde motor. Staat de
onsteking op tijd, zijn de kabels goed, is de verdeelkap
heel (geen haarscheurtjes), zijn de naalden en de jets
niet versleten van de carbs, is de afstelling van de carbs
goed enz. enz. Je zult eerst al dit soort zaken moeten
afsorteren. 
Re: Start ie ook wat moeilijker en loopt hij dan onregel-
matig (en alleen met choke of gasgeven)? Ik heb mijn
bougies eens vervangen, samen met de erg oude kabels
overigens. Liep een stuk regelmatiger in de lage toeren
en stationair. Kijk ook eens hoe de bougies eruitzien.
Deze vertellen wat jij wilt weten! Zwart? te rijk, Mokka?
goed afgesteld. Benzinelucht of nat van olie, is slecht,
evenals beschadigingen en te grote/kleine afstand
tussen de punten (0,7 - 0,8 mm geloof ik is gebruikelijk).
Bekijk eens de site van Bosch of kopieer de volgende
link om te weten wat de bougie je te vertellen heeft:
c/produkte/zuendkerzen/zuendkerzenkunde/tipps.htm
http://rb-aa.bosch.com/aa-nl/nl/static/produkte/zuend-
kerzen/zuendkerzenkunde/tipps.htm

Motor Houdt in 
Vandaag heb ik een rit van Hoorn naar Weesp en
Vinkeveenseplassen gemaakt. Op de terugweg ging de
motor plotseling inhouden. Dit wil zeggen dat hij maxi-
maal 80 km per uur reed, ook met het gaspedaal gevlo-
erd. Gas loslaten en weer geven helpt ook niet. Ik heb
dus een afslag genomen en zodra ik naar de derde ver-
snelling terugschakelde was er weer leven in de brouw-
erij. De motor ging normaal draaien. De snelweg weer op
en rijden tot ±120 km per uur was geen probleem. Na
een paar minuten is het weer raak en begon hij in te
houden. Stationair draait de motor als een zonnetje op
800 toeren. Zonder haperingen en trillingen. Wat kan het
zijn? Heeft iemand een idee? Kan het de warmte zijn?
Want vandaag was het ruim 30 graden. Ik heb een 1500
van ’75.
Re: Het kan zijn dat je last het van ‘vapour-lock’ oftewel,
je benzine gaat verdampen in de caburateur. Dit komt
door opwarming van het uitlaatspruitstuk. Heb je een
hitteschild tussen het uitlaatspruitstuk en de carb’s? 
Re: Dat dacht ik ook, maar jullie hebben meer ervaring
met de Spits. Ik heb wel een nieuw hitteschild, net hier-
voor erop gezet, aangezien het oude schild helemaal
versleten was. Tegelijkertijd heb ik ook een door de

vorige eigenaar vervaardigd extra metalen schild verwi-
jderd. Deze loopt onder de carb’s om de hete lucht van
de uitlaat dat omhoog stijgt en tegen de carb’s komt weg
te leiden. Ik dacht dat als die in de originele auto er niet
was, dan is die niet nodig. Zal dit de oorzaak kunnen
zijn?
Re: Als je dat extra schild nog hebt, zou je het kunnen
monteren; het lijkt er op dat de vorige eigenaar ook
ervaringen met ‘vapour-lock’ heeft gehad. Aan de andere
kant, (letterlijk) kun je ook kijken naar de route van de
benzineleiding vanaf de brandstofpomp vlak boven de
startmotor. Bij het origineel loopt de leiding vlak
boven/achter de cylinderkop bij de 4e cylinder. Dat is
ongeveer de warmste plek onder de motorkap, want daar
komt de minste koeling! Je kunt met een nieuw stuk ben-
zineleiding (en niks anders) een ruimere bocht maken;
vanaf de brandstofpomp, bij voorkeur vlak langs het
reservoir van de ruitensproeier, naar de aansluiting bij de
carbs. Hoe ruimer hoe beter. Veel koeler en altijd een
aanrader. 
Re: Wat dacht je van vuil in de benzinetank en dat het
zaakje tijdelijk verstopt is. Net getankt toevallig? Komt bij
mij ook eens per half jaar voor.
Re: Bovenstaande raadgevingen zijn allemaal oke natu-
urlijk, maar zou het ook nog de benzinepomp kunnen
zijn, die wel het tempo 80 kan bijhouden, maar niet de
120? Dit is natuurlijk snel te controleren.
Re: Ik denk niet dat het aan de benzinepomp ligt, omdat
ik gisterenavond tussen Hoorn en Enkhuizen een hele
tijd ruim 100 km per uur heb gereden. Het weer was een
beetje afgekoeld en ik had geen problemen, ook omdat
ik de extra Kenlow fan afgesteld had om op wat lagere
tempratuur aan te slaan. De benzine in het filter is erg
schoon en het filter zelf ook (ik heb niet gekeken met
een loep). Ik heb vandaag bij een metaalverwerkings-
bedrijf een nieuw schild besteld (de oude was rommelig)
voor onder de carb’s. Dit zal van aluminium gemaakt
worden en gebogen volgens het model van het oude
schild. Ik hoop dat dit wel helpt en dan maar wachten op
nog warmer weer om te testen.
Re: Voordat je een schild van aluminium laat maken, zou
ik toch even bedenken wat het kan zijn? Een aluminium
schild houdt misschien niet voldoende warmte tegen. Ik
ben bang dat dat de warmte even snel weer uitstraalt.
Een orgineel bestaat uit een folie buitenlaag met
warmtewerend spul er tussenin. ‘Vapour-lock’ ontsaat
vooral als je stil of bijna stilstaat. Dan is de warmte het
hoogst (klopt toch?) Heb je motor schotten? Ps, ik heb
geen benzinefilter (orgineel), vandaar het idee van vuil in
de brandstof. Ontsteking misschien? Dat hij maar op 3
pitten loopt?
Re: Een 1500 ’75 is orgineel uitgerust met ‘wax-stat’ jets
(sproeiers onderaan de SU-carburateurs), wanneer de
jets warmer worden, wordt het mengsel armer. Wanneer
alles heel heet wordt (wat de afgelopen weken niet raar



is geweest) kan het mengsel te arm worden, waardoor er
niet meer harder gereden kan worden, na afkoelen zal hij
weer normaal lopen, alles wordt vervolgens weer heet
etc... . Het is het beste om de ‘wax-stat’ jets in zo’n geval
te vervangen voor gewone. Ombouwsetjes zijn in de
handel overal verkrijgbaar.
Re: Ik ben het bijna helemaal met je eens: ‘wax-stats’
zijn vaak de boosdoeners. Er is echter een klein ding dat
niet klopt in je verhaal: volgens de boeken (‘A guide to...’
pagina 92 en 93 en de Moss catalogus pagina 15 en 16)
werd vanaf 1976 pas met ‘wax-stats’ gewerkt. Meer pre-
cies: vanaf chassisnummer FH 85802 tot nummer
FH118874. Daarna weer de ‘gewone’ carbs. Tussen die
chassisnummers werd er nog eens gewerkt met 3 types
HS4 carbs! FZX1258, FZX1122 en FZX1327. Voor al
deze types zijn er de eerder genoemde conversiesetjes
te koop. Het kan natuurlijk best zijn, dat er op jouw Spit
uit ’75 een carb.set van een later bouwjaar zit. Er is in de
loop der jaren aan de meeste Spits behoorlijk gesleuteld!
In dat geval is het verhaal heel plausibel.
Re: Dat neemt niet weg, dat je ‘wax-stat’ sproeiers heel
goed kunt afstellen! Maar, je moet dat dan wel ‘koud’
doen.
Re: Het idee van de ‘wax-stat’ jets vind ik zeer belangrijk.
Maar voordat ik mijn  verder goed functionerende carbs
uit elkaar ga halen, heb ik inmiddels het nieuwe
hitteschild al gemonteerd. Voor de kosten (12,5 eurotjes)
hoefde ik het niet te laten. Aluminium was volgens het
bedrijf het beste materiaal hiervoor, want die geleidt de
hitte het beste (koelers voor de computerprocessen zijn
van aluminium. Mijn chassisnummer is FH78754L. Waar
vind ik de carbs type? Last but not least, heb ik geen hin-
derlijke motorschotten. Ik heb liever dat de hete lucht alle
kanten op kan gaan, dan alleen maar gericht op het
voorschot. Of heb ik het hier mis?
Re: Volgens mij vind je het carb.type op een klein plaatje
(model: lipje van een colablikje) op de vlotterkamer van
een van de carbs. Bij BCCP in Gramsbergen kunnen ze
je, denk ik, ook wel vertellen hoe je e.e.a. kunt ont-
dekken. (Zie bccp.nl). En dan die motorschotten. Het is
een veelvoorkomend misverstand dat je zonder zou kun-
nen! Juist die motorschotten zorgen er voor dat de
broodnodige koellucht bij de eerder genoemde laatste
cylinder komt. De motorschotten zorgen ook voor koeling
van de bak. Ga maar na: warme lucht stijgt op en zal
zich zonder motorschotten wel een beetje verplaatsen
naar buiten, langs de wielen, maar vooral gevangen wor-
den onder de motorkap. De motorschotten forceren de
lucht zich naar achteren/onderen te verplaatsen.
Plaatsen die dingen. (Een voorbeeld om het te illustr-
eren: in de jaren ’50 bouwde Triumph de TR3 met een
kleine grille (de zg. ‘eierdoos’). Geen koelproblemen. De
binnenkomende lucht werd gewoon door de radiator
heen geforceerd. Rond 1959 kwam de TR3A met de
wijde grille. Koelproblemen: de lucht kon overal heen en

langs. Kort daarna plaatste Triumph een soort koelschot-
ten achter die wijde grille om de lucht weer te leiden.
Kortom: veel vrije luchtcirculatie zorgt nog niet voor veel
koeling!) Als je de schotten wel wilt plaatsen, adviseer ik
je schotten van aluminium. Gaan veel langer mee dan
die zwarte dingen van een soort schoenendoos-karton.
De alu.platen kun je gewoon bij de Gamma o.i.d. kopen.
Zagen kun je zelfs met een decoupeerzaag. Nog een tip:
zet de platen vast met bouten, een ring tegen lostrillen
en vleugelmoeren: kun je ze lekker snel weghalen als je
-zittend op een voowiel- wilt  knutselen.
Re: Dat alu hitteschild is natuurlijk geen goede oplossing.
Zoals je zelf al schrijft geleidt alu warmte erg goed.
Gevolg is dat de hitte gewoon doorstraalt en dat is juist
niet de bedoeling! Gewoon even een origineel schildje
bestellen (kosten vallen mee en met mooi weer heb je
absoluut geen problemen.) Die lucht geleidingsschotten
ALTIJD monteren, zowel voor koeling van de achterste
cylinder als ook voor de versnellingsbak want die wordt
ook warm!
Re: Ik heb het gevoel dat wij over twee verschillende
hitteschilden praten. Om verwarring te voorkomen, wil ik
hierbij aangeven dat ik wel een hitteschild heb gekocht
en gemonteerd tussen de carbs en de inlaatspruitstuk
(manifold) voordat ik het probleem kreeg. Inderdaad het
koste 18 euro inclusief verzendkosten (ccee). Waar ik
het over heb, is nog een extra hitteschild, vervaardigd
door de vorige eigenaar. Deze loopt onder de carbs en is
bevestigd d.m.v. beugels die aan de bouten van de lucht-
filtercase vast zitten en door twee L vorm beugeltjes aan
de originele hitteschild met boutjes bevestigd. Hij
vertelde mij dat dit in de weg zal staan van de hete lucht
die naar boven stijgt vanaf de uitlaat die verder beneden
langs het motorblok loopt. Hierdoor zullen de carbs niet
zo warm worden. (zei hij). Nou, ik moet zeggen, dat tot
op het moment dat ik dat extra gemaakte schild moest
verwijderen, omdat het begon te breken (te licht alumini-
um), had ik geen probleem met de carbs. Ik heb van-
daag aluminium sheets gehaald en het linker geleid-
ingsschot al gemaakt en gemonteerd met vleugelmoeren
en ringetjes (bedankt voor het advies). Morgen zal ik het
tweede schot ook maken en monteren. 
Re: Dat van dat tweede hitteschild is helemaal duidelijk.
Interessant zou zijn om na te gaan of de geleidingsschot-
ten er al voldoende voor zorgen dat die warme lucht
wordt afgevoerd naar achteren. In dat geval heb je dat
tweede schot niet nodig. Immers, je stelde dat de proble-
men zich voordoen tijdens het rijden zelf en niet als je
voor een verkeerslicht o.i.d. staat. (Vooral ‘wax-stats’
hebben de vervelende gewoonte om ontregeld te raken
als je met een warme, draaiende motor stilstaat). Nog
een mogelijkheid: er schijnt isolatietape te bestaan die je
rond je uitlaatspruitstuk kunt wikkelen. Schijnt goed te
werken. (Let op: twee keer ‘schijnt’; ik weet niet of het
werkt en of er nadelen aan kleven!).



Re: Ik bedoelde bij ‘tweede schot’ natuurlijk ‘tweede
hitteschild’. 

Carburateurs? 
De motor van mijn Gt6 loopt slecht. Ik heb inmiddels
kleppen gesteld, bougies, kabels, bobine en verdeler ver-
vangen. Tevens de carburateurs helemaal uit elkaar
gehaald, schoongemaakt en weer in elkaar gezet. De
motor blijft alleen op de voorste 3 cylinders lopen. Dit
suggereert dat er iets is met de achterste carburateur.
Het valt me op, dat de bussen (zuigers) in beide carbura-
teurs niet omhoog gaan als je gasgeeft. De bus in de
voorste carburateur gaat ook niet uit zichzelf naar bene-
den, wanneer ik ‘m met de hand omhoog geduwd heb.
Wie weet wat ik hier aan moet doen en wat zou ik
moeten vervangen in de carburateur? 
Re: Het feit dat je twee carburateurs hebt, biedt de
mogelijkheid om dingen verwisseld te hebben. Bij het
uitelkaar nemen heb je niet de onderdelen gemerkt -wat
bij wat hoort- en in welke positie ze inelkaar zaten(?).
Dat moet je nu alsnog uitzoeken:
Haal de bekers van de carburateurs af en stop de zuiger
van de ene carb in de andere en over en weer. Probeer
het nu nog eens. Heb je geen effect, verwissel dan de
zuigertjes die je bovenin de carburateurbeker schroeft,
nadat je olie in de ‘dashpot’ hebt gedaan. Geen effect,
dan lag het ook daar niet aan. Als je de bekers er af
hebt, kun je kijken of de zuigers wel helemaal vrij in de
bekers op en neer kunnen. Of ze niet ergens aanlopen.
Haal de naalden er uit, de dempers en de veren en kijk
of de zuiger geheel ongehinderd over de hele afstand
vrijloopt. Eventueel de onderdelen onderling ruilen om te
zien of het beter gaat. 
Alleen daarna kijken of je met poetsen en wrijven de boel
beter gangbaar krijgt. Naalden er weer in, veren er op en
de zuigers in de dashpot. Kijken of de zuigers nu nog
geheel vrij op en neer gaan. Als het goed is, moeten de
zuigers tegelijk uit de bekers vallen als je die tegelijk
omkeert (naalden er uit, ‘dashpot’ gevuld, zuigertjes er
in.) 
Het zijn constant vacuum carburateurs. Het is dus belan-
grijk dat er aan beide carbs even hard gezogen wordt.
Lekkages zijn dus boosdoeners. Zijn je spruitstuk pakkin-
gen echt dicht? (in- en uitlaat). Zijn de pakkingen tussen
spruitstuk en carbs echt dicht. Met wat starthulp spuiten,
verraadt lekken door oplopend toerental. Zijn de
slangverbindingen van de carterontluchting echt dicht, de
vacuumverbinding van de vacuumvervroeging. Als dat
allemaal in orde is en de luchtkanaaltjes tussen carbura-
teurmond en vacuumkamer in de beker zijn open en
schoon en je hebt het luchtfilterhuis niet op z’n kop
gemonteerd, moet het kreng goed willen lopen. Heb je
gas -smoor- kleppen met een stationnair klepje er in,
controleer dan of die beide goed gangbaar zijn en de
veerspanning overeenkomt (eventueel veertjes even

omruilen). Tenslotte kun je nog een prop troep in je
inlaatspruitstuk hebben zitten, waardoor de ademhaling
ernstig gestoord is. Sommigen doen een prop poetska-
toen in de inlaatmonden van de kop als het spruitstuk er
af gaat, tegen binnentredend vuil. Dergelijke proppen
moet je er wel eerst uithalen als je je spruitstuk terugzet.
Dat zijn van die idiote stommiteiten die je dagenlang
bezig kunnen houden met het vervangen van van alles
wat er niks mee te maken heeft. Heb je toch leuk een
heel aantal nieuwe spullen aan je autootje gekregen!
Heel belangrijk dus, eerst nadenken wat het kan zijn en
dan pas sleutelen! 
Re: Onderin de carburatueurs zitten een zeskantmoer
(bij de jet, de bovenste van de twee, met de onderste zet
je het mengsel rijker/armer), met deze moer kun je de
excentriciteit van de jet instellen. Deze moet zo afgesteld
zijn, dat de naald (aan de vacuumzuiger) hem niet raakt.
Wanneer de naald de jet raakt, of tijdens het zakken gaat
raken, zal er dermate veel wrijving optreden (zo)dat de
vaccuumzuiger niet verder zakt. Je hebt de carburateurs
uit elkaar gehad, dus mogelijk heb je de excenter niet
correct teruggezet. Dit gaat trouwens ook (bijna) niet “uit
de hand”. De oplossing; verdraai de excenter netzolang
totdat de zuiger vrij kan bewegen. Vacuumpot (beker /
kelk) dus gewoon laten zitten en de zuiger via de luchtin-
laat omhoog drukken, loslaten, excenter verdraaien tot-
dat de zuiger vanzelf naar beneden komt. Het stelt niet
zoveel voor. 
Re: Ik ga ervan uit dat er Strombergs op je GT6 zitten.
Waarschijnlijk zijn het de latere ‘emission control’ versie
(CDSE). Als dit zo is, zou het kunnen zijn dat de zuigers
(bussen zoals jij ze noemt) verkeerdom in de carburateur
zitten. Er zitten nl. twee gaten in de onderkant van de
zuiger. Deze moeten richting de gasklep wijzen. Normaal
is het niet mogelijk om ze verkeerd te monteren, tenzij je
per abuis het diaphragma verkeerdom op de zuiger hebt
gemonteerd. Er zit namelijk een pasrandje in de carbura-
teur, waar de verdikking van het diaphragma in komt.
Controleer ook het diaphragma op scheuren. Het lijkt mij
in elk geval een probleem met je vacuum. (of het ont-
breken daarvan). 
Re: Bedankt, ik heb net zolang aan de excenter
gedraaid, totdat de zuiger uit zichzelf naar beneden
“valt”. Tevens zat 1 diaphragma verkeerdom. Hij loopt
weer als een naaimachientje.

Carburateur, Nog een vraag 
Zoals jullie in een eerder bericht van mij hebben kunnen
lezen, heb ik een nieuwe carburateurset op mijn Spit. Ik
heb de motor aan de praat gekregen, maar ik blijf een
probleem houden. De motor wil alleen starten als de
choke helemaal open is en ik de jets vervolgens met de
hand helemaal naar beneden duw. Dan start ie pas. Wat
kan ik hier aan doen? Kan ik de carburateurs anders
inrichten, zodat de jets wel naar de uiterste stand gaan? 



Re: Wat doet’ie als de motor eenmaal warm is? Moet je
dan opnieuw de choke gebruiken of start de auto dan
wel? Als het laatste het geval is, kun je toch het beste
een keer langs een garage met een viergastester gaan
en verstand van SU’s om alles een keer af te stellen. Kijk
in iedergeval of alles goed vastzit: de veertjes waarmee
de stangetjes (en dus de kleppen) bediend worden, ed.
Soms is daar ook wat losgeschoten tijdens het monteren.
Re: Het lijkt mij verstandig om de afstelling van beide
carburateurs van meet af aan te controleren en zonodig
bij/afstellen. Dat is de enige manier om alle mogelijke
problemen uit te sluiten. Het Haynes’ werkplaatshand-
boek weet deze procedure goed te beschrijven.  
Re: Wanneer jets en/of naalden blijven hangen, dan
raken ze elkaar ergens. Dit is op te lossen door de jets
goed te centreren. Dit moet je doen door de bovenste
moer bij de jet (in de carb.) te verdraaien, dit is namelijk
een excenter, waarmee eea is te centreren. Geduld is
een schone zaak! Je moet er wel iets aan doen, indien
de naalden beschadigen, dan zijn ze niet meer bruik-
baar! 
Re: Als je de choke helemaal uittrekt, dan moeten de jets
helemaal naar onderen gaan. Doen ze dat niet, dan is de
kabel te kort, of er is wat mis bij het stangetje tussen de
carbs die de pennen bedienen die aan de jets zitten. Kijk
eerst eens naar de kabel. Als hij los is en je bedient dan
e.e.a. handmatig, komen ze dan wel onderin? Zo ja, dan
lijkt de kabel niet goed. Of de arm is niet in de uiterste
stand op de kabel vastgezet. Zo nee, dan is er ergens in
de bediening naar de jets toe wat mis. 
Re: Monteer de oude sproeiernaalden eens in de nieuwe
carburateur. Stel de beide jets af op een hoogte van
1mm onder de brug. Start dan de motor maar. Wedden
dat ie loopt! 

Koude motor loopt slecht
Heb net een ’81 Spitfire 1500 die bij een koude motor
slecht op het gas reageert. Het probleem gaat over als
de motor op temperatuur komt.
Re: Om koud te starten trek je je choke open. Daarbij
worden de sproeiers naar beneden getrokken waardoor
er meer brandstof uit komt. Kijk eens goed of beide
sproeiers evenveel naar beneden gaan als de choke
wordt opengetrokken. Het kan zijn dat de verbind-
ingsstangetjes tussen de carburateurs niet goed
afgesteld staan, waardoor de choke een verschillende
uitwerking op de sproeiers van beide carburateurs heeft,
of zelfs een van de sproeiers helemaal niet meekomt.

Motor “stottert”
Een dik jaar geleden mijn 1300cc motor laten vervangen
door een nieuwe 1500cc motor. De carburateurs zijn
echter dezelfde gebleven (alleen nieuwe naalden). Op dit
moment “stottert” de motor bij het gasgeven (hij houdt
in). Hoe kan ik dit probleem verhelpen? 

Re: Wat dacht je van je luchttoevoer? De carburateurs
van je 1300 motor zijn een stuk kleiner dan die van een
1500 en dat is niet voor niks. Je kan de auto net zoveel
brandstof blijven geven als je wilt, maar je brandstof /
lucht-verhouding moet ook goed zijn. Dus, kijk maar
eens naar grotere carburateurs voor een 1500.
Re: Volgens mij horen er op een 1300 motor andere
carb. dan op een 1500. Het kan zijn dat de auto gewoon
te weinig benzine krijgt of zo.
Re: Waarschijnlijk is je mengsel niet goed, maar het kan
natuurlijk ook je ontsteking zijn die niet correct staat
afgesteld. Stel eerst de ontsteking goed af en daarna de
carb‘s afstellen.
Re: Het lijkt op een te arm mengsel. Wellicht op te
lossen door rijker af te stellen of ‘rijkere‘ naalden. Bij
Speedcentre te Geldermalsen kan je hem op de rollen-
bank zetten en alle problemen op laten lossen.

Motor loopt niet goed
Bij het gasgeven {> 2500 toeren) begint de motor te
“stotteren”. Onder het rijden houdt hij ook af en toe in.
Tevens start de motor slecht. Wat te doen, mengselprob-
leem, hoe te verhelpen?
Re: Informatie is erg summier. Bij het gasgeven >2500
rpm begint de motor te stotteren. M.i. is hij dan al
behoorlijk op toeren. Slecht starten! Wanneer, hoe en
waar? Concreet. Wat voor type gasfabrieken staan er op
(carburators). Stromberg of SU. Enkel of dubbel. Welk
type motor is het. Inhoud in cc of cu(cubic inches). US,
GB of EU. Is een wereld van verschil.
Re: Betreft starten; ik moet minstens 5 maal de sleutel
omdraaien wilt ie starten; choke open. Slechte accu? De
motor is 1493 cc; twin SU carburators (HS4 of HS2E?);
EU.  Als de motor onbelast loopt en je geeft gas, is er
geen probleem, echter als ik op de weg zit en meer gas
geeft, dan begint de motor te stotteren/in te houden. Hoe
meer gas ik geef, hoe erger het wordt, vooral bij meer
dan 2500 toeren. Ook als de motor op de weg rustig
loopt, dan heeft hij af en toe de neiging om eventjes in te
houden.
Re: Om te beginnen met het 5x sleutel omdraaien. Draait
de startmotor rond, of gebeurt er niets/hoor je alleen een
klik? Da’s wel belangrijk. Als de startmotor ronddraait, is
de accu waarschijnlijk okee. Hoor je niets, is de accu
waarschijnlijk leeg, is er een slechte massaverbinding
naar de accu toe (controleer ook de massa-aansluiting
op de versn.bak). Eventueel met een andere accu even
proberen. Het startrelais kan ook nog kapot zijn. Maar
dat komt niet zo vaak voor. Hoor je alleen een klik, dat
werkt het startrelais wel en moet je het probleem bij de
startmotor zoeken: slechte massa of -en dat is wel een
veel voorkomend Triumph-probleem-, een startmotor die
niet goed aangrijpt in de krans op het vliegwiel. De
oplossing (korte termijn): auto in de 4e versnelling, kop-
peling intrappen en de auto een stukje achteruit rollen.



Tijdens het rollen de koppeling op laten komen. Je hoort
een ‘klonk’-geluid (daarom: korte termijn, het is niet goed
om dat vaak te doen ...). Start je daarna, dan zal de
startmotor de motor van de auto rondtrekken. Wel snel
een permanente oplossing zoeken, meestal een
nieuwe/gerev. startmotor. Gelukkig niet duur.
Omdat je aangeeft een Spit-novice te zijn, maak ik daar
uit op dat je de Spit ook nog maar kort hebt. Wat weet je
over de staat van onderhoud? Hoe staat de ontsteking
afgesteld (10gradenBTDC)? Wat is de staat van de
bougiekabels, verdelerkap, contactpunten en bougies?
Twijfel? Vervangen.
Dan het brandstofdeel: wat voor luchtfilter(s) zitten er
op? Zuigen ze geen valse lucht aan? Controleer door de
motor te starten en het luchtfilter heen en weer te bewe-
gen. Verandert het toerental?
De gaskleppen in de carb. draaien op assen. Die assen
zitten in het carb.huis en op die plek treedt soms slijtage
op. Langs die asjes zuigen de carbs. valse lucht aan.
Controleren door met draaiende motor de asjes heen en
weer te bewegen. Verandert er wat in het toerental?
Daarna is het een kwestie van synchroniseren en
afstellen van de carbs. Ben je onzeker van je zaak, geef
dan in een reply aan in welke omgeving je woont, allicht
is er een medelid dat een adres weet waar je dit kunt
laten checken of die bereid is om je met raad en daad
terzijde te staan!
Re: Ook mijn Spitfire 1500 TC met SU carb heeft stotter
probleempjes. Bij het optrekken tussen 2500 en 4500
toeren sputtert hij. Bij constante snelheid verandert er
niets. Afgelopen zondag op het ISW is mijn Spitfire door
Nico Baas geprobeerd goed af te regelen, hetgeen hem
niet is gelukt. Weg E 40,-.
Hij vertelde dat het heel goed mogelijk is dat de carbura-
teur naalden en passingen versleten zijn. Ik moest maar
eens bij hem langs komen in Hoorn. Ik woon in Wijchen
dus dat even niet. Ik ga daar mee aan de gang. Ik denk
wel dat Nico gelijk heeft.

Inhouden bij file
Wanneer mijn Spitfire in een file terechtkomt, blijft hij
gewoon stationair lopen op ongeveer 1000 toeren. Door
de oplopende temperatuur (?) gaat optrekken met
inhouden gepaard. Motor gaat ook even onregelmatig
lopen. Wanneer je weer kan rijden, verdwijnt dit uitein-
delijk weer. Mijn Spitfire heeft een electrische “Bosch”
ontsteking. 
Re: Allereerst: ik denk niet dat de oplopende temp. ver-
antwoordelijk is voor de 1000 rpm. Misschien wel voor
het inhouden. Daar kom ik straks op. Ten tweede: wat
heb je al gedaan? Is de ontsteking goed afgesteld?
Vedere elektra okee? Denk aan hoogspanningskabels
van en naar de verdeler, controleer ook de aansluitingen
van de 12 volt aansluiting aan de bobine. Is de bobine
okee? Behalve dat laatste is het allemaal vrij eenvoudig

te controleren. Dan, als derde: het brandstofgedeelte.
Heb je een Spit uit +/- ‘78? Dan kunnen er ‘waxstats’
onderaan de carbs. zitten. Die zijn berucht om hun
slechte functioneren bij warme motor/stationair lopen. Zit
er een hitteschild tussen het spruitstuk en de carbs.?
Loopt de brandstofleiding vanaf de pomp in een grote
boog achter de motor langs? Anders heb je kans op
‘vapour lock‘. Komt er voldoende brandstof in de vlot-
terkamers? Heb je zg. vlinderkleppen in de carbs. zitten?
Die veroorzaken ook nog wel eens problemen bij station-
air lopen. Zo zijn er nog wel een paar zaken die je kunt
controleren. Ik weet dat ik niet compleet ben in mijn
opsomming van vragen en ik geef je goede kans dat het
uiteindelijk nog iets anders is ook. Als je het gevonden
hebt, laat het dan weten. Hebben we allemaal wat aan.

Inhouden en slecht starten
Na een succesvolle operatie, om een ruilmotor te plaat-
sen in mijn Spitfire MK II heb ik nu startproblemen en
veel inhouden van de motor op een constante snelheid.
Zeker als de auto wat langer heeft stilgestaan (bijvoor-
beeld een week), draait de startmotor goed rond, echter
duurt het lang voordat de motor aanslaat. Als hij dan
eenmaal aanslaat, sputtert hij behoorlijk en reageert
maar matig op het gaspedaal. Daarna wegrijden zonder
hevig gestotter en inhouden van de motor is vrijwel
onmogelijk, zelfs bij een maximaal uitgetrokken choke
(het probleem is dan wel minder, maar doet zich nog wel
voor). Na verloop van tijd (als motor op bedrijfstemper-
atuur is) trekt de motor buitengewoon goed en accel-
ereert hij zelfs uitstekend in alle versnellingen en op alle
snelheden. Echter als je een constante snelheid blijft rij-
den, houdt de motor telkens in en krijg je constant duwt-
jes in je rug, ook op bedrijfstemperatuur.
Gisteren voor het eerst met mijn nieuw geplaatste motor
vanuit Zeeland naar Eindhoven gereden en heb daarbij
tot twee keer toe de vluchtstrook bezocht, daar de motor
wederom op een constante snelheid trekkracht verloor
en niet meer reageerde op het gaspedaal. Gelukkig
sloeg de motor op de vluchtstrook na een 10 minuten
weer aan en konden we weer verder.
Dit gebeurde overigens met een bijna lege benzinetank.
Na de auto volledig afgetankt te hebben, heeft het euvel
zich niet meer voorgedaan. Echter het inhouden en het
snokken van de motor blijft wel een feit. Overigens heb ik
na het plaatsen van de ruilmotor de auto APK laten
keuren en gelijk bij een garage ontsteking en carbura-
teurs laten afstellen. Stationair draaien doet de motor
onder alle omstandigheden uitstekend en kent hij geen
wisselingen in toerental. 
Even los van het carburatie en ontstekingsverhaal, kan
het zo zijn dat de benzinetank vacuum zuigt en er
zodoende wellicht een verkeerd mengsel ontstaat?
Komt ‘vapour lock’ ook weleens voor bij een Spit MK II?
Voor zover ik kan zien liggen alle leidingen ver genoeg



van het blok vadaan.
Ik wil mijn Spit nog een keer terugbrengen naar de
garage om hem dit euvel voor te leggen, maar wellicht
kan er kan er nog iemand met mij meedenken hoe ik van
een slecht startende en inhoudende Spit op constante
snelheid, af kan komen.
Re: Op het oude forum stond ooit een dergelijk prob-
leem. Daar is toen heel wat over heen en weer gemaild.
Dat komt omdat het een groot gebied is waar je kunt
(moet) zoeken. Het is ook een probleem dat moeilijk te
bepalen is zonder de auto te zien.
Ik lees dat je een ruilmotor hebt geplaatst (laten plaat-
sen). Is die motor ok? Wat is daar aan vernieuwd of
gedaan? Heb je alle onderdelen die er weer op/aan
gezet zijn gewoon overgeplaatst, of zijn er verschillende
onderdelen van diverse auto’s aan het blok geschroefd?
Ik bedoel hiermee dus, dat het best zo kan zijn dat e.e.a.
‘gematched’ moet worden. 
Maar nu je probleem. Dat een Spit na een week stilstand
niet altijd in een keer aanslaat, is niet erg: de brandstof
moet opgepompt worden. Sterker nog: het is wel goed:
sommige -oudere- motoren moeten oliedruk opbouwen.
Als dat gebeurt met behulp van een draaiende startmotor
is dat beter dan een direct aanslaande motor die met
1200 rpm. of zo druk opbouwt.
Choken: daar is geen peil op te trekken. Sommige
Spiteigenaren raken die knop nauwelijks aan als ze koud
starten, anderen rijden een tijdlang met de choke open
en halen bij stoplichten e.d. toeren uit om de auto mooi
te laten lopen. Dat is ook per auto verschillend.
Re: Zonder hier systematisch alle stappen te doen, een
paar losse opmerkingen. Dit soort problemen valt uiteen
in een elektrisch deel en een brandstofdeel. Ik meen me
te herinneren dat Henk Meijerink van de TAC eens een
schema heeft gemaakt, dat je kunt gebruiken om sys-
tematisch alle stappen na te gaan.
Elektrisch: heb je nieuwe contactpunten, nieuwe
bougiekabels, bougies? Is de ontsteking goed afgesteld?
Ikzelf heb een keer een vergelijkbaar probleem gehad
dat uiteindelijk een nieuwe bobine betekende. 
Brandstof: als ik jouw probleem nog eens doorlees, komt
de gedachte van vuil in de leidingen, een verstopt filter,
of een slechte brandstofpomp naar voren. Aan de andere
kant, zonder de kwaliteiten van de garage in twijfel te
willen trekken: ze proberen een auto ook wel eens door
de APK te krijgen, door ‘m keurig binnen de grenzen van
het toelaatbare af te stellen. Dat wil/hoeft niet altijd met
een oude auto. Ik vraag me zelfs af, of de moderne
eisen wel gelden voor een MK II! (Nieuwere modellen
zoals mijn ’78-er) vallen wel onder de regelgeving.
Verder is een ruilmotor plaatsen mensenwerk: zit de
spruitstukken wel goed vastgedraaid aan het blok? Zijn
alle leidingen goed vastgezet? Zijn de kabelverbindingen
tussen choke, gaspedaal en carbs. ok? Is verbinding
tussen de carbs. zelf in orde? Zitten alle veertjes die de

stangen tussen de carbs. bewegen en weer teruglaten
veren op de juiste plaats (eigen ervaring!)?
Kortom, er is geen direct antwoord. Waarschijnlijk rea-
geren er nog meer mensen. Het fijnste zou zijn, dat een
ervaren Spitteur bij je in de buurt contact met je opneemt
en dat je samen onder die motorkap kunt kijken. Laat in
ieder geval weten wat de uitkomst is!
Re: Het probleem lijkt mij een tekort aan benzine (zonder
eventuele problemen met de bobine uit te sluiten). Het
vacuum trekken van de benzinetank is mogelijk, maar
dan moet je zonder problemen rijden als je de benzine-
dop open laat (bij niet al te volle tank). Vapour lock is ook
mogelijk, omdat de benzineleiding helemaal om de motor
heen naar voren loopt. Bij de latere modellen gaat de
benzineleiding naar de achterste carbutateur. Verder blijft
een verstopt benzinefilter of een defecte benzinepomp
als mogelijkheden over.
Re: Ik heb het zelfde gehad met mijn MK IV. Tot drie keer
toe aan de kant gestaan. Na veel zoeken kwam ik er
achter dat mijn benzinefilter verkeerdom zat. Ik heb een
nieuw filter erop gezet en het probleem was over. Ik heb
het oude filter los gesneden en die zat vol troep. Dit was
aan de buitenkant niet te zien, omdat hij verkeerdom had
gezeten. Dus, het kan vuil in de leidingen zijn, maar ook
moet je even naar de kabels kijken. Ik heb alle kabels
van zowel de bobine, als van de verdelerkap losgehad
en alle kopereinden iets uit elkaar gebogen, zodat het
zeer zwaar in elkaar gaat. Maar zo krijg je wel een goed
kontakt en vanaf toen ging het starten bij mij stukken
beter.
Re: Ik had onlangs hetzelfde. Inhouden (en soms lekker
knallen) bij warme motor en pruttelen bij koude motor.
Bovendien, zeer onregelmatig dat de problemen zich
voordeden. De oorzaak bleek, na lang zoeken! De con-
tactpuntjes, of beter, het schroefje waarmee je de con-
tactpuntafstand afstelt. Het schroefdraad was zogoed als
verdwenen. Inmiddels heb ik een nieuw schroeffie (van
dezelfde engelse kwaliteit) geplaatst en de problemen
zijn -tot nu toe- uitgebleven.
Re: Het inhouden op constante snelheid, kan ook
veroorzaakt worden door een slechte (minitieus klein
scheurtje in de) verdelerkap.

Inhouden motor Spitfire
Sinds kort houdt de motor in bij het wegrijden. Het stot-
teren houdt dan enige tijd aan (2 km) en verdwijnt dan
weer. Het betreft hier een Spitfire 1500 US ’79.Ik denk
zelf dat het wellicht de katalisator is. Re: Ik heb ook een
Spit USA, in eerste instantie liep hij goed na x aantal
jaren niet te hebben gelopen, daarna begon hij ook in te
houden. Oorzaak bij mij is de TANK, heeft jarenlang leeg
gestaan, is gaan roesten, nu er weer mee gereden
wordt, lost die roest op in de benzine en/of bezinkt.
Gevolg verstopte carurateurs, filter/ benzineslang, etc.
Remedie, andere benzinetank.



Re: Ik heb geen ervaring met catalysatoren, maar kan
mij voorstellen dat hij koud weinig meer doorlaat en
zodoende de uitlaat verstopt. Een eenvoudige remedie
is, een nieuw spruitstuk te kopen en de katalisator te ver-
wijderen.
Het kan ook iets anders zijn: - Vuile bougies, die eerst
schoongebrand moeten worden. - Bij hete motor vapour
lock van te hete benzine in de slangen of carburateur. -
Verkeerde (te arme) afstelling, of verkeerde werking van
de choke. Om er een paar te noemen.
Re: De cat is een ongeregelde, die kan het systeem niet
beinvloeden. Bij de meeste ex US auto‘s is de steen er
al lang uitgebrand en bestaat hij nog uit een holle pot. Ik
denk dat je ook eens naar de voorverwarming van de
Stromberg carb. moet kijken of naar de afstelling van de
automatische choke. Over het algemeen zijn deze carbu-
rateurs gevoeliger voor afstelling dan de SU.
Re: controleer je ontsteking; waarschijnlijk moet deze op
2‘ BEFORE bdp staan ... ! Ik heb hetzelfde probleem
gehad met m‘n US uitvoering, omdat ik de ontsteking
AFTER afstelde ... van 6-24‘ after = shit voor USA uitvo-
eringen; 2‘ before ... = oke.

Motor houdt in
Als ik in de 3e versnelling onder de 3000 toeren van mijn
Spit 1500 rij en ik geef vol gas, dan houdt de motor in; hij
acellereert niet. Dit gebeurt ook bij het stationair draaien.
Als ik dan vol gas geef (direct via bediening van de gass-
chuif op de carburateur), dan houdt ‘ie ook in en soms
gaat dit ook gepaard met klappen (soort “backfire”). Wat
is hier de oorzaak van en wat kan ik hieraan doen om dit
te verhelpen.

Inhouden bij het optrekken
Als ik in de eerste versnelling optrek, door het gaspedaal
in te trappen, dan rijdt de Spit de eerste paar meter goed
weg en dan valt ineens het gas weg. Door meer gas te
geven rijdt ie met een schok weer verder. Dit doet de
Spit in mindere mate ook in de tweede versnelling en
vooral bij koude motor. Als ik de choke ver uittrek, dan is
het probleem over, maar dan draait de motor stationair
veel te snel en dat is ook niet goed voor de smering van
de zuigers. Kan het zijn dat de sproeiers te zuinig staan?
Re: Ja!

Pingelen
Van het een op het andere moment is mijn Spit heftig
gaan pingelen, nadat ik eens wat harder dan normaal
een stukje autobaan genomen had. Bij koude motor gaat
alles goed, maar na een km of twee begint ‘t. Als ik dan
de choke gebruik wordt ‘t pingelen iets minder (wel flink
wat rook ...). Heb de ontsteking laten stellen en het
mengsel laten afstellen, loodvervanger bij de super 98
gegooid. Zonder reslultaat. De tank had ik al half leeg-
gereden, dus heb geen “slechte/verkeerde” benzine

getankt. Iemand nog suggesties.
Re: De voor-ontsteking moet je afstellen, zonder dat de
vacuumslang op de verdeler aangesloten is. Als je dan
de ontsteking goed op tijd zet (wel de juiste bougies
monteren), dan moet de motor correct lopen.
Loodvervanger bij gooien heeft geen zin. Ingebrande
punten of een slecht werkende condensator kan ook een
oorzaak zijn.
Re: Een veertje in je centrifugaalvervroeger kan gebro-
ken zijn. Bij stationair draaien en / of statisch afstellen
van de ontsteking, merk je daar niets van. Je vervroeg-
ing treedt alleen daarna eerder in werking (low-speed-
knock). Eventjes is dat niet zo erg. Gekker wordt het, als
je high-speed-knock hebt. Daar kun je gaten van in je
zuiger krijgen ... . (hoor je ook niet zo goed). Omschrijf
eens waannner het precies optreedt, welke toerentallen
en welke belasting (gasklepstand). Een te hoge ver-
brandingskamer temperatuur kan ook de oorzaak zijn.
Dat het stopt bij gebruik van je choke, is logisch. Een
zeer rijk mengsel koelt enorm. Er ontstaat dan geen
tweede vlamfront. Wel link ... . Je spoelt namelijk je
smeermiddel van je cilinderwanden! Niet doen dus ... .
Kenmerkend voor een te laat staande onsteking, is de
hoge temperatuur die je motor kan bereiken. Toen mijn
Spit nog zijn US onsteking had en ik die op tijd gesteld
had, bleek het, dat de vacuumaansluiting niet vervroegt,
maar verlaat. Dat hield in, dat ik bij gasgeven geen
vooronsteking meer had maar na-onsteking. Ik ontdekte
dat, doordat ik ‘savonds de spiegeling van licht in een
plas onder de auto zag. Het bleek het spruitstuk te zijn,
dat roodgloeiend was. Ik heb daarna de onsteking wat
vroeger gezet en het vacuum afgedopt. Daarna was het
probleem voorbij.
Re: Uiteindelijk bleek dat het slangetje tussen een van
de vlotterkamers en de sproeier de boosdoener was. Dat
was kennelijk zo ver losgetrokken (en het o-ringetje was
gescheurd), dat er lucht aangezogen werd en/of lekkage
optrad, waardoor het mengsel niet goed was, met pinge-
len als gevolg. Slangetje vastzetten, nieuw o-ringetje en
ze liep weer als een zonnetje.

Motor Mk III pingelt bergop
Dit klinkt misschien gek, maar bij het bergop rijden en
het duurt eventjes voor we de top bereiken (of de helling
is een beetje te ‘erg‘, dan begint de motor te pingelen.
Terugschakelen of zo lijkt niet te helpen? Komt het nu
omdat de motor fel kracht moet leveren? Als we 120
km/u rijden (wel in overdrive) op de vlakke weg, is er
helemaal geen gepingel, dus heeft toch niet echt te
maken met het toerental, vermoed ik. Ergens had ik een
vermoeden dat het een tekort aan olie zou zijn, hoewel
er altijd voldoende olie is. Is er iemand met een sug-
gestie in welke richting we moeten kijken voor de juiste
oplossing?
Re: Wij delen hetzelfde probleem. 



Mijn 1500 Spitblok is afgelopen winter gereviseerd. De
eerste 2000 kilometer zijn “geruisloos” verlopen. Na het
opnieuw afstellen van de ontsteking (deze stond te laat
en de motor liep warm) begon het gepingel. Helaas was
ik net op vakantie gegaan met de Spit en moesten we
wat pragmatisch te werk gaan. Het probleem uit zich op
de volgende manier: Optrekken van 1500 tot 2500
toeren. Bergop laat bij het zelfde toerental ook gepingel
horen, daarboven is het in beide gevallen over. Ik heb er
maar eens 98 ipv 95 in gedaan en het gepingel was
meteen over. Ik ben net gister thuisgekomen en zal mor-
gen eens even het een en ander nameten (ontstekingsti-
jdstip en werking vervroeger). 
Re: Ik hoop voor je dat het gewoon de afstelling van de
motor is, maar het zou ook kunnen zijn dat je rondrijdt
met verbrande uitlaatkleppen. Ik weet uit eigen ervaring
dat zelfs met verbrande kleppen een Spitfire bij gewoon
gebruik nog redelijk rijdt. Zet op het moment dat dit
plaatsvindt je Spit eens 15 minuten aan de kant. Als het
dan verdwenen is, moet je echt in deze richting zoeken.
Re: verbrande uitlaatkleppen? Verrek, ziet er niet zo
goed uit, maar ik zal eens testen ... . Is het normaal dat
het ‘pingelen‘ alleen gebeurt bij bergop/hoge belasting
motor? Zijn er nog andere symptomen in zo‘n geval?
Re: Laten we niet te snel gaan doemdenken over ver-
brande kleppen en zo. Pingelen wordt meestal veroorza-
akt door brandstof met een te laag octaangetal of een te
vroeg afgestelde ontsteking. Als je ‘normaal‘ gebruikt,
gooi er dan eens ‘super‘ in (98). Als je al op super rijdt
(lijkt mij wel waarschijnlijk; op normaal rijden Spitjes niet
best, zeker de MK III niet), dan zou ik eens naar het
ontstekingstijdstip kijken. Stel ‘m eens een paar graden
later af en kijk wat-ie doet. Is het dan over, dan stond de
boel waarschijnlijk niet goed en zou ik ‘m eens netjes
afstellen. Als het niet de brandstof en ook niet de onstek-
ing (te vroeg) is, dan zou ik eens over verbrande kleppen
(of rotte ontstekings vervroeger: veertje gebroken/uit-
gerekt, veel speling etc.) gaan denken.
Re: Pingelen komt waarschijnlijk door een te laag
octaangetal of te vroege ontsteking. Als laatste kan het
mengsel (te) arm zijn afgesteld. Wat betreft die ver-
brande kleppen: pingelen veroorzaakt dat, dus als je te
lang met een pingelende motor rijdt, kan je je kleppen
verbranden, of zelfs een gat in de zuigers branden. Toch
maar voorzichtig mee zijn, lijkt me.

Op drie poten lopen
Ik heb problemen met mijn Spitfire. Het is net of hij ‘op
drie poten loopt’, zoals ze dat zeggen. Nu ben ik hiervoor
al verschillende keren bij mijn garage geweest en deze
blijft iets repareren, wat niks helpt. (zij doen iets aan de
ontsteking en daar iets schoonmaken). Ik weet even niet
meer wat te beginnen, want ik heb het idee dat ze naar
het verkeerde kijken. 
Re: Misschien een lekke pakking bij het inlaat spruitstuk.

Heb ik wel eens met mijn Eskrotje gehad. Bij de garage
spoten ze toen wat uit een spuitbusje (niet brandbaar
gas, bv CO2) rond het inlaatspruitstuk. Bij het lek ging de
motor opeens goed lopen, omdat de valse lucht die
aangetrokken werd, niet meer brandbaar was. Een
nieuwe pakking was de oplossing.
Re: Als het lijkt, of hij op drie poten loopt, moet je eerst
vaststellen of dat echt zo is. Je kunt dat doen door één
voor één de bougieskabels los te trekken en vast te
stellen of het toerental afneemt. Als dat zo is, dan doet
deze “poot” dus wel mee. Als je er een vindt die geen
invloed heeft op het toerental, dan doet die dus niet mee.
Dan gaan zoeken naar de oorzaak. Is er wel een vonk?
Bougie defekt? Verdelerkap defekt? Bougiekabel lekt?
Enz. Het kan ook een benzine probleem zijn, valse lucht,
verstopte sproeier? Kijk uit bij het eraf trekken van de
bougiekabels, liever met een geisoleerde tang, anders
krijg je van die mooie krullen in je haar.
Re: Wanneer je het vorenstaande geprobeerd hebt en je
bent er nog niet uit, kan je ook de compressiedruk meten
van de desbetreffende of alle cylinders. Wanneer de druk
te laag is, al naar gelang het type motor, is te vinden in
het werkplaats handboek, heb je een probleem. Lekke
kleppen, versleten zuigerveren of slijtage aan de cylin-
derwand. De fabriek geeft standaard maten op. Laat je
echter niet gek maken wanneer de slijtage 0,01 boven
de limiet ligt. Dan kan je er nog jaren mee verder, al naar
gelang het aantal kilometers dat je rijdt. Een andere
oplossing is om de carburateurs opnieuw af te stellen cq
te laten afstellen. Ondanks dat, wanneer je twee carbura-
teurs hebt, voor vier cylinders, kan het zijn dat, wanneer
een carburateur niet goed afgesteld staat, het lijkt of er
maar een cylinder niet meedoet. Ik weet niet of je
afstellingsapparatuur bezit, maar een aantal van deze
zijn met eenvoudige middelen zelf te vervaardigen.
Re: Ik herken dit probleem. Na montage van een gere-
viseerd blok, was hoorbaar, dat er een cylinder niet pre-
cies gelijk liep met de rest. Na verloop van tijd werd het
erger en bleek dat tussen stationair en ca 3000 toeren hij
niet meeliep (colortune!). Alles gecontroleerd. Bleek dat
een bout van de carburateurbevestiging op de
voorgeschreven spanning doordraaide. Dit was niet de
bout die bij de betreffende cylinder zat, maar die er
naast. E.e.a. weer goed vastgezet. Probleem is over. Nu
alleen de zaak nog goed afstellen. Dus: het probleem
kan verder weg zitten, dan je voor logisch zou houden.

Verlies vermogen boven 90
Als ik met mijn Spitfire MK III enige tijd boven de 90 km/u
heb gereden, begint mijn motor te stotteren. De snelheid
valt terug naar 60 km/u. Na enige tijd komt het vermogen
weer terug, maar vervolgens verdwijnt het weer. Het
begon bij het warme weer, maar is ondanks temperatu-
urdaling gebleven. Wat kan er aan de hand zijn? Kan het
liggen aan de afstelling van de carburateurs of ontstek-



ing?
Re: Ik denk dat je een probleem hebt met de afstelling
van de carbs of vlotterniveau. Het lijkt alsof de auto te
weinig benzine krijgt als daarom wordt gevraagd; na
enige tijd minder te hebben verbruikt is het “tekort” weer
aangevuld. Ik heb een soortgelijk iets gehad en heb me
rot gezocht. Oorzaak was een “verstopte” benzinetank!
Mogelijk dus ook: brandstoffilter, benzinepomp, vlotter-
niveau.
Re: Klinkt als een warmte probleem. Verlies van vermo-
gen bij hogere toerentallen komt meestal, doordat de
boel te warm wordt. Stotteren kan duiden op “vapour
lock”, luchtbellen in de benzine leidingen, die bij het
Spitjes over het motorblok lopen. Kwestie van verleggen.
Controleer of de distributieriem niet te los zit waardoor
de ventilator minder/slechter draait. De riem mag niet te
los zitten. Zit er nog genoeg koelvloeistof e.d in? Lekt de
radiateur misschien en/of de leidingen? Controleer ook
de temperatuurmeter.
Re: Vandaag heb ik de benzineleiding verlegd, hij loopt
nu achter de motor langs. Helaas blijft het probleem.
Maar het kan in ieder geval geen kwaad dat de leiding
nu goed loopt.
Re: Begin maar met een nieuw benzinefilter, het is
waarschijnlijk vuil wat meekomt uit de tank, of wanneer
de benzineleiding opnieuw is uitgegloeid om hem weer
zacht te maken bij hergebruik. Hierdoor ontstaat in- en
uitwendig een soort gloeihuidje wat losbrokkelt en je ben-
zinefilter verstopt. Koop gelijk het grootste filter dat je
kunt krijgen.  

Slechte verbranding
Bij koude motor en nog rijdend op de choke en het plots
fors intrappen van het gaspedaal, houdt mijn Spit 1500
een beetje in en heb ik soms een verbranding in de uit-
laat (ploffen ter hoogte van de uitlaatcollector). De
ontsteking en de carbu zijn volgens mij ok, kan dit van
de condensator van de ontsteking komen?

Re: Dat moet je gewoon niet doen. Tijdens rijden op
de choke is het mengsel toch nooit optimaal en als je
dan het gas te ver intrapt, kunnen dit soort dingen
gebeuren. In jouw geval rijd je op de choke te rijk, bij het
intrappen van het gas, misschien in combinatie van een
niet optimaal ontstekingstijdstip, geeft dit verbranding in
de uitlaat. Kortom, kijk of je ontsteking niet te vroeg staat
en rij hem rustig warm voordat je sterk gaat acellereren.

Inhouden bij gasgeven
Een hardnekkig probleem met de gereviseerde
smoorklepasjes van mijn HS4 carburateurs en de tegen-
woordig kraagloze AND sproeiernaalden. Het lukt me om
de stationaire afstelling goed te krijgen maar bij halfgas
blijft er een flauw stuk. Volgas loopt hij weer fijn. Ik heb
wel twee keer het niveau in de vlotterkamers gecon-
troleerd, waarbij ik in gedachten had dat de wagen in

scherpe rechterbochten neiging heeft om stil te vallen.
Waar kan ik nog meer naar kijken?
Re: Ik zou hem toch maar eens naar een testbank bren-
gen om te zien of de ontsteking steeds goed is en de
voorontsteking goed verloopt. Dan kunnen ze ook kijken
of de demperveren passen bij de naalden die je gebruikt.
Ik vermoed dat je dempers te vlot omhoog gaan, waar-
door je dan een arm mengsel krijgt. Je zou profijt kunnen
hebben van nieuwe, wat straffere veren. Vergelijk hun
vrije lengte eens met andere veren waarvan bekend is
dat ze het goed doen, voordat je onnodig geld uitgeeft.
Re: Ik heb nieuwe naalden in de dempers gezet toen ik
de nieuwe ABT naalden kocht. Het waren de ‘rooie’ die
het ‘Haynes’ manual aangeeft bij deze naalden.
Misschien moet inderdaad ergens heen gaan waar ze de
combinatie kunnen uitproberen. Denk je dat ik naalden
moet hebben voor een nog rijker mengsel? Re: Het
is moeilijk te zeggen; zet de motor aan een professionele
uitlaatgastester om allereerst vast te stellen of het nu om
een te rijk, of een te arm mengsel gaat, anders blijf je ‘in
het duister tasten’.
Re: Ik denk dat mengsel beslist te arm is. Als ik de choke
uittrek op het punt waar de motor inhoudt, verdwijnt het
probleem meteen. Ik liep nog tegen een ander aspect
aan toen ik de lekkage van de leiding van de vlot-
terkamer naar de sproeier verhielp; het bleek dat de ene
sproeier rood gemarkeerd was en de andere zwart. Ik
heb ze er uitgedraaid en ze meten beide .09 zonder de
ring om de top, dus, vraag ik me af of de kleurcode veel
te betekenen heeft. Ook kwam een van de sproeierkra-
gen hoger uit dan de carburateurbrug. Dat maakt het
synchroniseren van de carburateurs er ook niet makke-
lijker op, denk ik. De demper van de voorste carburateur
zou niet eens helemaal naar beneden kunnen. Ik heb de
sproeiers er uitgedraaid en wat denk je? Alleen de ene
had een bronzen ringetje bovenaan. Maar in het mon-
tageschema in het handboek zie ik helemaal geen ringet-
je daar aangegeven? Zo kunnen we nog wel even bezig-
blijven, zeg.
Re: Nou, het lijkt me allemaal nogal raar. Probeer eens
de verbindingen tussen de bediening van beide carbura-
teurs los te maken om zo met een carburateur tegelijk
een goede afstelling te bereiken. Overtuig je er van dat
de vlotterafstelling in beide carburateurs gelijk is.
Verzeker je er ook van dat de benzineleiding, -pomp en -
zeef goed lopen. En dat er geen verontreiniging de ben-
zinestroom hinderen. De uitgangspositie voor de afs-
telschroef van de sproeier is tweeeneenhalve slag terug
vanaf de hoogst bereikbare stand. Laat de motor met
een versneld stationair toerental draaien en druk pen
waarmee je de demper kunt oplichten een paar milimeter
omhoog. De toeren moeten dan eerst wat oplopen en
dan terugvallen, wanneer het mengsel goed is. Ik
verwacht dat het zal blijken dat een carburateur erg arm
staat (die met de hoogst opgeschroefde sproeier).



Het is een kwestie van hoe taps de naald is en hoe sterk
de demperveer, hoe door het hele toerengebied de
samenstelling van het mengsel verloopt. Alle sproeiers
hebben dezelfde maat boring.
Re: Goed, ik ga het proberen. Ik was heel teleurgesteld
dat mijn Spitfire vandaag niet door de emissietest kwam
bij de periodieke keuring. Er moet nu wel wat gebeuren.
Het maximaal teoegelaten CO gehalte is 5% en ik kwam
uit op 5,9% verdraaid nog aan toe. Nu kan ik kiezen om
‘m telkens voor 24 pond per keer te laten testen als ik
denk dat ik de goede afstelling gevonden heb, of, ik kan
naar een professionele afsteller gan die maximaal 300
pond rekent. Wat een bak geld zeg!
Re: Nu heb ik gevonden wat er aan de hand was. Als ik
de demper van de voorste carburateur oplicht met het
daarvoor bestemde pennetje, valt hij niet met een tik
terug op de brug, zoals het hoort. Het lukt me maar niet
om de sproeier goed gecentreerd te krijgen. Dit is de de
carburateur waarin er geen bronzen ringetje op de
sproeierzitting zat. Ik weet dus niet of de sproeier daar-
door te hoog komt te zitten of dat de zitting zelf
beschadigd is. Ik bekijk dat vandaag nog eens.
Re: In SU carburateurs van na 1970 moet de naald
zichzelf centeren in de sproeier. Haal de naald uit de
demper en kijk of hij zonder mankeren in de holte van de
sproeier wil (sproeier niet verstopt). Uit de demper halen,
de bevestiging schoonmaken en weer aanbrengen geeft
je zekerheid dat de sproeier en naald vrij beweeglijk zijn
om zich binnen het gietstuk op elkaar in te stellen.
Verzeker je ervan dat er ook geen ‘gom’ rand in de beker
zit waar de beweging van de demper op kan haperen.
Re: Als je het goed doet, is het best mogelijk om binnen
de Engelse emissie eisen te komen. We hebben pas
onze ’72 MK IV door de MOT gekregen, De motor heeft
standaard specificaties voor een 1295 cc FD met twin
HS2 1,25" carburateurs en een ‘Bell’ RVS semi-sport uit-
laatsysteem. We gebruiken K & N wasbare luchtfilters.
De CO meting was 3,2%, HC 234 ppm. De motor werd
in ’94 gereviseerd en heeft sindsdien 90.000 km gelopen.
Zo zie je je kunt best binnen de 4,5% en 1200 ppm
komen.

Geen vermogen
Onderweg naar mijn werk werd mijn Spit heel erg traag
ineens. Hij liep als een zonnetje en reageerde lekker op
het gas, totdat, bij een gangetje van tachtig, negentig
(3000 - 3500 rpm), viel het vermogen ineens helemaal
weg. Verder loopt de motor gewoon prima. Wat is er aan
de hand? 
Re: Krijgt hij wel genoeg brandstof? Is je pomp ver-
sleten? Wordt de motor erg heet misschien? Zijn je lucht-
filters verstopt? Is de afstelling van de ontsteking ver-
lopen? Als het aan geen van deze dingen ligt, kon je wel
eens een ernstig probleem hebben.
Re: Heb je je contactpunten nog onlangs gecontroleerd?

Re: Nou, lullig hoor. Het blijkt dat degeen die de auto
voor mij had een pakking tussen de carburateur en het
luchtfilter heeft gedaan die gescheurd is en in de lucht-
stroom terechtgekomen is, waardoor die half afgesloten
was geraakt. Op toeren dus gewoon ademnood.

Stationair toerental onregelmatig
Mijn ’68 Spitfire MK III loopt keurig stationair op 800 -
1000 rpm als hij net aangeslagen is. Nadat hij opgewar-
md is blijft hij moeilijk stationair lopen en stop ik ergens
dan neigt hij af te slaan. Dit is erger bij warm weer en
wanneer ik een tijdje boven de 80 gereden heb.
Wat kan er aan de hand zijn?
Re: Ja, het kan onbedoelde verdamping van benzine in
de carburateurs zijn. Ze zitten vlak boven het uitlaat-
spruitstuk. Het enige wat dan echt helpt is een hitteschild
achter de carburateur.
Re: Kijk ook eens of je uitlaatkleppen niet zodanig inge-
brand zijn dat daar oververhitting optreedt, waardoor het
probleem veroorzaakt wordt. Een compressietest kan je
duidelijkheid op dit punt geven.
Ik ken het verschijnsel van een MK III en een MK IV. Er
werd valse lucht getrokken langs de asjes van de
smoorkleppen in de carburateurs, waardoor het mengsel
belangrijk armer werd. Zelfs te arm om stationair een
regelmatige verbranding te geven. We hebben een
revisiesetje aangebracht van ‘Moss’ en de boel draaide
weer als een zonnetje.

Vapour lock
Nu de zomer in aantocht is, maak ik me weer zorgen
over mijn ’78 1500 TC. Elke keer als ik door verkeersom-
standigheden langzaam moet rijden begint de motor
slecht te lopen. Ik hoorde dat ze de oorzaak ‘Vapour
lock’ noemen. Wat kan ik daar het best aan doen; een
hitteschild aanbrengen tussen de carburateurs en het
blok? Een grotere radiator, Kenlowe fan? Mijn motor is
geheel standaard.
Re: Snij een pvc buisje in de lengte open en stulp dat om
je benzineleiding waar die dicht langs de motor loopt.
Pak de carburateurhuizen in in aluminiumfolie. Dat hielp
ons direct. Voor de langere termijn doe je er goed aan
een hitteschild tussen de carburateurs en het spruitstuk
aan te brengen. Kost een paar tientjes en het heeft ons
een ongestoorde Alpentocht opgeleverd vorige week.
Re: Probeer de benzineleidingen voorlangs de motor
naar de carburateurs te leiden. Dat is een veel koelere
route dan achterom, zoals het standaard zit. Je ziet deze
aanpassing dikwijls bij Spitfire’s. Je kunt daarbij ook
kiezen voor een electrische brandstofpomp, waarbij je
ook een anti-diefstal schakeling kunt maken.
Re: Ik ken de problemen van mijn Spitfire 1500 TC. Het
aanbrengen van een hitteschild loste het probleem op.
Re: Ik had hetzelfde probleem, alleen mijn motor sloeg af
en wilde niet weer starten. 



Pas na een kwartier tot een half uur. Ik kreeg de aan-
beveling een electrische pomp te installeren met een
hoge drukopbrengst. Dat loste het probleem op. Ik heb
de electrische pomp via een ‘by pass’ naast de mecha-
nische pomp aangebracht.

Warmte probleem
Mijn Spitfire houdt in bij warm weer. Is dit een benzine-
verdamping-probleem? Zo ja, wat kan ik daar aan doen.
Re: Vaak is het inderdaad een benzine/verdamping-
sprobleem. Daar is heel eenvoudig iets aan te doen. Leg
een nieuwe brandstofleiding tussen de brandstofpomp
en de achterste carburateur. Waarschijnlijk loopt de
huidige leiding vlak achter het kleppendeksel langs. Daar
wordt het te warm voor de brandstof. De nieuwe slang
moet je met een veel grotere boog achterlangs laten
lopen. Bij voorkeur vlak langs het ruitensproeierreservoir.
Eventueel kun je de slang nog ommantelen met hit-
tebestendig materiaal. Ik heb dat laatste niet gedaan.
Geen problemen. Nooit. 
Als dat het niet is, moet je eens kijken naar het
hitteschild dat tussen het uitlaatspruitstuk en de carbs.
zit. Is dat nog o.k.? Vervang dat dan eventueel. 
Als laatste: Spits van rond 1978 zijn geleverd met zg.
‘waxstats’ onder de carburateurs. Herkenbaar aan rode
plastic plugjes onderaan iedere carb. Die voorziening
werkt slecht. Dat 
merk je vooral met een warme motor en stationair
draaien: erg onregelmatig. Als dat het geval is, heb je
van de winter wat de doen: reviseren. Ombouwsets kun
je kopen bij bijv. Imparts of BCCP. Maar voorlopig zou ik
het op de benzineleiding houden.

Carb problemen
Spit MK II. Na de revisie van mijn motor en het schoon-
maken van de carburateurs heb ik problemen met de
benzinetoevoer. Na een korte periode stopte de motor uit
zichzelf. De oorzaak lag in vuile bougies. Aangezien
deze dof zwart waren, duidde dit op “verzuipen” van de
motor. Mogelijke oorzaak lag in het feit dat een van de
naalden in de vlotterkamer soms bleef hangen (plakken).
Deze heb ik daarop vervangen. Hiermee was het prob-
leem niet opgelost. De motor begon steeds kortstondiger
te lopen na het schoonmaken van de bougies en tevens
werden de bougies steeds natter (olie?). Het bleek dat
de olie van de motor inmiddels zodanig verdund was met
(lekkende) benzine, dat deze zo dun was als water. Kan
dit zijn veroorzaakt door de plakkende naald in de vlot-
terkamer waardoor teveel benzine in de cylinders is
gelopen, of moet naar een andere oorzaak worden
gezocht (lekkende benzine pomp?) Inmiddels heb ik de
waterdunne olie weer vervangen door verse en moet
alles weer zijn zoals het hoort. Hoe kan ik nu het beste
het afstellen van de carburateurs aanpakken. De
naalden zijn gecontroleerd en kunnen vrij bewegen. 

Re: Als eerste zou ik voor de benzine in de olie bij de
benzinepomp kijken. Zwarte, natte bougies kunnen
veroorzaakt zijn door een te rijk mengsel. Voor de snelle
methode zou ik het volgende proberen:
1. Stel de catburateurs gelijk (gelijke hoeveelheid lucht)
en stel het koppelmechanisme tussen de carburateurs
af.
2. Haal de dempers uit de carburateur en stel beide
sproeiers op ongeveer 1.5 mm onder het platte vlak.
3. Start de motor en rij deze warm (nog beter van
tevoren doen)
4. Laat de motor draaien en draai de sproeiers zo ver
naar boven totdat de motor, bij gasgeven niet meer
oppakt. Draai ze daarna een halve slag terug.
Nu moet je ongeveer goed zitten.
5. Koop een Color-tune (doorzichtige bougie). Draai deze
erin en kijk wat je ziet: 
- blauwe vlam: goed
- oranje vlam: te rijk
- groene vlam: olieverbruik
- witte vlam: te arm.
Als de vlam bij verschillende toerentallen verandert, dan
heb je andere naalden of veren nodig.

Afstelling niet te vinden
Nu heb ik de motor in mijn Spitfire MK II vervangen door
een enigszins opgevoerde MK III motor die ik helemaal
gereviseerd heb het afgelopen jaar. Ik heb er een ge-
’flow’-de kop van een late MK IV opgezet en een uit
pijpen gelast uitlaatspruitstuk. Ook gebruik ik een gere-
viseerde set HS 2 carburateurs met een paar ‘open’ SU
luchtfilters (vergelijkbaar met K & N). De afstellingen van
ontsteking en carburateurs zijn nog niet aangepast bij de
nieuwe kop, uitlaat en filters. De motor loopt zo zonder
vreemde geluiden vanaf de eerste keer starten met
merkbaar meer koppel en vermogen dan de MK II motor
(die in goede vorm was) leverde. Maar zodra ik aan de
afstellingen kom, krijg ik problemen. Ik krijg de carbura-
teurs niet in orde. Ik heb ‘colortune’ gekocht en
geprobeerd, maar hoe ik de sproeiers ook afstel, ik krijg
de gewenste ‘blauwe’ kleur maar niet. Het blijft oranje.
Afstelling op het gehoor met de ‘til de demper op’ - meth-
ode, lukt ook niet, in tegenstelling tot de MK II motor die
ik zo goed kon afregelen. Ook een goede onderlinge
afstemming tussen de carburateurs door synchroniseren,
bereik ik niet. Maar, zoals gezegd, de motor loopt best
goed als het om koppel en vermogen gaat.
Wat me opvalt, is, dat stationair draaiend, komt er gri-
jsachtige rook uit de uitlaat. Rij ik een stukje, dan is het
over en staat hij even stationair te draaien, dan heb je de
grijze rook weer. Maar dat betekent niet dat de motor
dan anders gaat lopen.
Ik heb AAN naalden in de carburateurs, die goed
beweeglijk onder de dempers hangen. Haal ik de kolven
en dempers van de carburateurs, dan zie ik de brandstof



aan de rand van de sproeier staan in de voorste carb en
is het brandstofniveau in de andere sproeier niet zicht-
baar. Beide carburateurs hebben niet nastelbare plastic
vlotters, zodat het niveau in de vlotterkamer niet instel-
baar is. Misschien hoort dit zo, omdat de carburateurs
wat achteroverhellen door de stand van het motorblok in
het chassis?
In het MK II blok had ik BO naalden in de dempers. Maar
deze carburateurs kan ik niet proberen, want die zijn
totaal versleten.
Is het in orde dat ik de ontsteking nu op de door de fab-
riek aanbevolen 6 graden voor BDP heb staan, waarbij
de motor het hoogste stationaire toerental draait? Ik
meet 12,5 tot 14 bar compressie in de cylinders
(weliswaar met het gas dicht, per ongeluk). Is dat goed?
Re: Het hangt er wat vanaf wat je aan ‘tuning’ gedaan
hebt. Maar met een opengewerkte kop, open filters en
een spaghetti uitlaatspruitstuk mag je aannemen dat je
de doorstroming verbeterd hebt. Dus je carburateurdem-
pers zullen hoger opgetrokken worden dan bij de stan-
daardmotor, wat je een rijker mengsel oplevert. Ik denk
dat daar je ‘grijze’ rook mee verband houdt.
Begin maar eens wat stijvere veren op de dempers te
zetten (geel in plaats van rood). De naalden die je nu
hebt en eerder gebruikte zijn goed voor de standaard
opzet. Voor verschillende stadia van opvoeren zijn er
verschillende naalden. Er vanuit gaande dat je meer
doorstroming hebt, maar geen andere nokkenas, sug-
gereer ik je alsvolgt: Neem AAU of ABT naalden.
Het niveau in de vlotterkamer is wel instelbaar. En als je
de brandstof bovenin de sproeier kunt zien staan, denk
ik dat je vlotterniveau te hoog is. Dat kan je verlagen
door een afstandsringetje onder de vlotternaaldzitting te
leggen, waardoor al bij een lager niveau de brandstofto-
evoer afgeknepen wordt. Bewaar deze afstelling voor het
laatst.
De ontsteking kun je standaard instellen. Het meest
belangrijk is de 30 graden voorontsteking die niet
overtroffen moet worden bij 3500 rpm. Bij een hoge com-
pressiemotor moet de voorontsteking niet meer worden
om pingelen te voorkomen. Je moet de compressie nog
eens meten, met de smoorkleppen wijd open. Maar voor
een opgevoerde motor met mogelijk een wat afgeslepen
kop, zijn de genoemde waarden niet verkeerd. Het levert
je wat meer koppel en vermogen op in vergelijking met
een standaardmotor met 11 bar compressie.

Afstelling carburateurs
Bij het volgens het boekje afstellen van de HS 4 carbura-
teurs op mijn Spit liep ik tegen de volgende moeilijkhe-
den aan. Het stationair toerental is behoorlijk afgesteld,
maar met de colortune krijg ik vanwege een roetzwarte
verbranding al na een paar minuten geen beeld meer
door het doorzichtige deel van de colortune bougie.
Voordat het glaasje ondoorzichtig werd, was de ver-

branding wit van kleur. 
a, wie weet wat de oorzaak van deze roetzwarte ver-
branding kan zijn? b, Hoe krijg ik met slechts weinig ver-
draaien de te verwachten bunsenblauwe kleur? 
Re: 1. of je mengsel staat veel te rijk (maar dan krijg je
een oranje vlam). 2. of je verbrandt olie (maar dan krijg
je een groene vlam).
Kijk eens in de handleiding van de colortune wat een
witte vlam inhoudt. Om het eenvoudig aan te pakken
(aangenomen dat de carbs synchroon staan): Draai de
sproeiers zo ver terug (beide evenveel) totdat hij bij gas-
geven niet meer oppakt. Draai ze daarna iets terug,
zodat hij net wel oppakt. (eventueel stationair bijregelen).
Nu moeten de sproeiers ongeveer goed staan en kun je
met de colortune gaan fine-tunen. In elk geval mag deze
niet direct aanslaan vanwege te rijk mengsel. 

Achterblijvend motorvermogen
Mijn Spitfire is bij de garage geweest om de ontsteking
en de carburateurs af te stellen. Deze zijn allemaal goed
afgesteld, echter het motorvermogen bijft achter met
optrekken. Wat kan hier aan de hand zijn?
Re: Het kan zijn dat hij nu wat armer afgesteld staat, om
te voldoen aan de APK. Remedie: beide crabs een slagje
ruimer zetten en zien of het resultaat geeft. Zo ja, nog
een keer, zo nee, dan terug.

Stationair toerental
Zonet liep regelmatig mijn stationair toerental op tot 1500
tpm. Ietsjes gas geven en het zakte weer even tot onder
de 1000. Ik vermoed dat het in de carbs zit, want op de
terugweg ging er een overstromen. Heeft iemand een tip
voordat ik aan het sleutelen ga?
Re: Simpel, doe olie in je carbs. Is die nog in orde? 

CO te hoog
Voor mijn APK is mijn CO te hoog. Weet iemand een
makkelijke manier om de instellingen van mijn carbura-
teur te wijzigen en later weer terug te zetten.
Of werkt dit in de praktijk niet? Of een andere manier,
om effe snel door de APK te komen.
Re: Je kunt het CO verstellen met je caburateurs, door
onderaan de zeskanten van de sproeiers te verdraaien.
Rechtsom wordt het mengsel armer, linksom rijker. Doe
dit bij elke caburateur iedere keer een vlakje en bij
voorkeur in een garage die je Spit even op een CO-
meter aansluit. Het CO gehalte mag tussen de 2,5 en 4,5
% zijn. Als de Spit van voor 1 jan. 1974 is, mag het alles
zijn. Dus ook meer dan 4,5.
Re: Dank je heren, ik heb mijn moeren al gemerkt. Op
naar de apk. Trouwens, het is een 1980 er 1500 TC.
Re: Even een vraagje. Ben je al voor de herkeuring
geweest. En was je CO gehalte nu goed? Ik sta nl. voor
hetzelfde probleem.
Re: Ja mijn Spitje is nu wel goed gekeurd. 



Was trouwens niet zo gemakkelijk. Mijn CO bleek rond
de 8% te zijn, terwijl ik tijdens het ISW mijn Spit com-
pleet heb laten afstellen. Maar mijn keurmeester
(gewoon bij de Kwikfit) heeft gezorgd dat hij voor de
keuring werd teruggedraaid en later weer opgedraaid. 

Carburateurs afstellen
Heb mijn Spitfire 1500 ’76 een maand of vier. De auto
start niet zo goed (+/-10 s) en zelfs indien de motor
warm staat, begint hij te pruttelen als ik de pedaal
volledig induw. Dit gebeurt tussen 1000 en 3000 rpm.
Boven 3000 rpm rijdt hij fantastisch!
De vorige eigenaar vertelde me dat hij juist nieuwe K&N
sportluchtfilters had gemonteerd. Is het dan mogelijk dat
ik de sproeiers moet aanpassen? Of kan de ben-
zinepomp te zwak zijn?
Re: Na montage van K&N filters, moet je je sproeier-
naalden aanpassen. Het is niet zo, dat als je dat niet
doet, hij zo slecht gaat lopen. Je verhaal lijkt meer op
een niet goed afgestelde ontsteking. Staat hij op tijd?
10gr voor BDP en werkt de centrifugaalvergroeging en
de vacuumvervroeging zoals het hoort? Zie werkplaat-
shandboek voor de waarden. Het zou ook kunnen, dat je
verdeelkap slecht is en of de bougiekabels doorslaan.
Bekijk deze zaken eerst eens goed.
Re: Wat moet er dan juist gedaan worden aan die
sproeinaalden? Verdelerkap en bougiekabels zijn recent
vernieuwd. Zal onstekingstijdstippen eens nakijken (heb
je soms een juiste methode hiervoor, want ik heb al ver-
schillende ‘praatjes’ hierover gehoord.) Vervroeging werkt
ook.
Re: Dat je even moet “doorstarten” kan kloppen. Dat heb
ik ook altijd de eerste keer als ik de Spit van stal haal
voor een rit. De benzine loopt namelijk langzaam terug in
de benzinetank. Die moet dan tijdens de eerste start
weer opgepompt worden naar de motor. 
Eigenlijk is dit best goed. Tijdens het ronddraaien van de
startmotor kan de oliepomp de olie alvast rondpompen.
Zodat op het moment van aanslaan de motor niet onges-
meerd is. Als de motor warm is, slaat hij overigens wel
direct aan.

Motor houdt in boven 4000 rpm
Ik ben sinds +/- 1 maand (trotse) eigenaar van een 1500
uit ’75. Ik heb echter een klein (motor) probleempje. Op
de autostrade, wanneer ik rond de 90/95 km/h rijdt,
draait de motor rond de 4k rpm. Meestal, als ik dan gas
bijgeef, remt de auto af, net alsof hij remt op de motor.
De motor maakt echt een ‘ongezond geluid’ op dat
moment. Ik dacht eerst dat het evt. een te vroege
voorontsteking was, maar in 3e vernelling kan ik gerust
een eindje boven de 4k rpm gaan, zonder dat het zich
voordoet. En het zou raar zijn, dat het zich enkel voor-
doet in 4e dan lijkt me. Het rare is ook dat ik er soms
geen last van heb. Ik kan dan een paar kilometer een

stuk sneller rijden en plots begint hij te remmen. Dan
moet ik wat gas lossen en draait hij weer behoorlijk. Het
is een behoorlijk lastig probleem, aangezien, zelfs als je
meestal niet al te snel rijdt met dergelijke wagens, je
graag een beetje reserve hebt. Ik moet wel zeggen dat
mijn technische kennis over motoren voorlopig zeer
beperkt is (vandaag de ‘ralenti’ (het ‘stationair draaien’ in
het mooi Nederlands, denk ik) bijgeregeld, maar heel
veel verder gaat het niet). 
Re: Het klinkt als een mengselprobleem. Als je mengsel
te arm is, kan de motor smoren bij een bepaald
toerental, in 4e versnelling is dit erger omdat je meer
weerstand moet overwinnen. Je zou dus je carburateurs
moeten afstellen. Verder kan het natuurlijk geen kwaad
om ook je ontstekingstijdstip en contakthoek te checken.
En kijk ook eens naar de klepspeling.

Motor afstellen
Wie kan mij helpen, krijg (ook) de motor niet afgesteld.
De auto heeft bijna 2 jr. stilgestaan en voor die tijd nooit
problemen gehad. Contactpuntjes vervangen en
afgesteld volgens het boekje, vlotter en carburateurs
schoongemaakt, maar nog steeds geen succes. Wel
loopt de motor redelijk stationair, alleen zodra ik gas
geef, zakt ie als een plumpudding in elkaar (ook als hij
niet warm is). Waar kan dit aan liggen? Contactpuntjes
zijn overigens niet origineel, maar omdat hij wel snel
start en stationair goed loopt, vermoed ik dat het daar
niet aan kan liggen.
Re: Zeker niet onbelangrijk is de afstelling van het
lucht/benzine mengsel in de carburateurs. Aan je
omschrijving zou ik het eerst hier gaan zoeken. Ook het
ontstekingstijdstip is belangrijk. Hoe staan de bougies
ervoor en de electrode afstand? Tenslotte, is de benzine
ook twee jaar oud? Dan is de kans dat die een grote rol
speelt. Benzine bestaat uit verschillende smaken. De
benzine maatschappijen passen de benzine aan aan het
seizoen. Dwz in de winter heeft het een andere samen-
stelling dan in de zomer. Het lijkt op een fabeltje, maar
benzine getankt in de winter kan problemen opleveren in
de zomer. Verder veroudert benzine. Volgens mij is het
na twee jaar wel gedaan. Als je tank bijna leeg is,
gewoon bijvullen met nieuwe benzine. Het mengsel moet
bruikbaar zijn. Tank vol? Uit hevelen en bijvullen met
nieuwe benzine.
Re: Benzine heb ik er allemaal uitgehaald en daarna de
leidingen goed doorgeblazen en filter schoongemaakt
e.d.  De carburateurafstelling heb ik niet veranderd,
omdat de auto voorheen altijd prima liep en ik dus niet
verwacht dat het hieraan ligt. Ik heb begrepen dat bij een
verkeerde verhouding van lucht en benzine dit vnl.
scheelt in verbruik en niet zozeer bij inhouden (zeg maar
gewoon bijna ophouden) van de motor.
Re: Nee, dat laatste ben ik het niet mee eens. Stationair
lopen is niet moeilijk op een slecht mengsel. 



Wanneer er prestatie geleverd gaat worden des te belan-
grijker. Kijk trouwens ook even of de vervroeger van de
ontsteking nog wel werkt. De klassiekerbladen hebben
vorige winter veel aandacht besteed aan het vergommen
van benzine. Moderne benzine bevat veel vluchtige
delen, omdat het steeds milieuvriendelijker moet. Deze
delen vervliegen en het taaie spul blijft achter in je
branstofsysteem, dus ook de carburateurs. Ik zou ze
toch maar een demonteren en goed schoonmaken met
benzine. Verder zou ik die niet originele puntjes toch
maar vervangen voor originele. Ik vind dat je uit moet
gaan van de originele situatie en dan pas gaan storing-
zoeken.
Re: Probleem lijkt absoluut op een fout in de meng-
selverhouding. Mijn MK III liep perfect na de revisie tot
een iets te fanatieke oversteek van een verkeersdrem-
pel. De motor sloeg af en was nog wel aan de praat te
krijgen, maar alleen stationair, er zat geen vermogen
meer in, lijkt op het genoemde probleem.
Oorzaak: De emissieklep (het potje op het inlaatspruit-
stuk) was iets naar boven getrild, het buisje stond los op
het inlaatspruitstuk, bijna niet te zien. Later vastgelijmd
en probleem nooit meer gehad.

Afstelling carburateurs
Op dit moment heb ik mijn 2de revisie-set carburateurs
op de motor zitten. Bij de eerste set begon de motor
slecht tot zeer slecht te lopen, na +/- 15 km te hebben
gereden. Inhouden bij 3000 toeren. Meerdere garage’s
de carbs laten afstellen, zonder resultaat. (tevens
meerdere naalden gebruikt om te kijken of dit het was).
Nu heb ik de 1ste set weer terug gebracht en m’n oude
“originele” carbs, na gereviseerd te zijn, erop zitten. Nu
begint de ellende pas echt goed. Niet alleen inhouden bij
3000 toeren, maar stotteren als de motor warm is (bij het
optrekken vanuit stilstand). Tevens loopt de motor niet
goed stationair als hij warm is, slaat dan af. (overigens
ook de 2de set, weer meerdere malen laten afstellen).
Nu krijg ik een “tip”, dat er 2 gaten geboord moeten wor-
den in het spruitstuk en hier “luchttuitjes” in zetten om zo
de carbs af te stellen. Is dit een mogelijkheid?
Re: Waarschijnlijk wordt de benzine te warm voordat hij
in de caburateur komt. Heb je tussen de carb’s en het
spruitstuk wel een hitteschild geplaatst? Ook kan het ver-
plaatsen van de benzineleiding (verder van het blok af)
een oplossing bieden tegen het slecht lopen bij warme
motor.
Om met de ‘tip’ van de luchttuitjes te beginnen: niet
doen. Een Spit moet prima kunnen rijden met de stan-
daard carbs., zonder flauwekul. Niet dat je er nu iets aan
hebt, maar misschien wel in de toekomst. Het is miss-
chien wel belangrijk om te melden uit welk jaar je Spit is:
rond 1978 zaten er carbs. met waxstats op: onderaan de
carbs. zaten busjes met was die de invloed hadden op
de zuinigheid van de carbs. Helaas tevergeefs: de

warmte van het uitlaatspruitstuk beinvloedde het
negatief, vandaar onregelmatig stationair lopen. Dus:
welke carbs. heb je? Heb je het hitteschild tussen de
carbs. en uitlaatspruitstuk zitten? Dan: hoe loopt je
brandstofleiding vanaf de pomp aan de linkerzijde van de
motor naar de carbs.? Als de leiding te dicht langs het
blok loopt, veroorzaakt dat soms ‘vapour lock’ (gas-
bellen) in de leiding, waardoor de auto met warme motor
slecht trekt. De oplossing is de leiding losnemen, een
langere slang gebruiken (wel een slang die voor benzine
geschikt is!) en meer achterlangs bij het schutbord en de
ruitensproeiertank langsleiden.
Re: Wellicht een overbodige opmerking. Maar mijn MK III
had dezelfde inhoud-problemen. Uiteindelijk waren
nieuwe contactpunten en op tijd zetten de oplossing. Een
klein ‘pikkie’ op je contactpunten beinvloedt de vonk
enorm.
Wat stil vallen van de motor betreft. Controleer de
pakking achter je opvoerpomp die moet correct zijn voor
de betreffende pomp. Je hebt een opvoerpomp met een
rechte hendel en een pomp met een kromme hendel. Is
de afstand van bevestingingsflens tot raakpunt hendel
tegen nok van nokkenas 30 mm, dan een normale
pakking, is die afstand 43 mm, dan monteren met een
spacer van 13mm. Monteer je zo niet, dan stopt de
motor na een aantal km.s tengevolge van brandstofteko-
rt.

Carburateurs afregelen
Ik heb een Spitfire ’76 1500TC. Deze heb ik helemaal
opgeknapt, maar nu moet de motor ook effe ademhalen
rond 3000rpm. Ik heb dus de carburateurs helemaal
zuiver schoon gemaakt, nieuwe olie(motorolie) erop
gedaan, maar hoe kan ik controleren of ik het goed
gedaan heb? Bij de garage kregen ze de C0 ook niet
goed afgesteld, behalve als ze de slangen van de carb’s
naar de kleppendeksel loskoppelen. Heeft iemand een
idee hoe ik alles kan controleren? Oja, er zitten ook
nieuwe pakking en kleppen in.
Re: Controleer even de speling van de gasklepassen.
Dat zijn die messing asjes die uit de zijkant steken. Bij te
grote spelling is het zo goed als onmogelijk om de boel
goed af te stellen doordat er ‘valse’ lucht gezogen wordt.
Als dit in orde is, vervang dan de “jets” en de naalden.
Ga niet naar de eerste de beste garage om de carbura-
teurs af te stellen. Niet iedere monteur heeft nog de ken-
nis en geduld om dit te doen.

Carterontluchting
De MK IV heeft bij koud weer uiteraard choke nodig om
direkt na de koude start te blijven lopen. Hij draait dan
ca. 1500 tpm. Wanneer hij op temperatuur is, kan de
choke uit en dan draait hij ruim 700 tpm. Normaal dus.
Wanneer je, terwijl hij nog koud is en zo snel draait de
olievuldop eraf draait, zakt het toerental tot 600 tpm en



dreigt hij af te slaan. Dit doet hij niet meer wanneer hij op
temperatuur is. Is dit normaal en zo ja hoe kan de carter-
druk van invloed zijn op het toerental?
Re: Ik ben geen kei in motoren, maar ik denk dat het
komt doordat de carterontluchting aangesloten zit op de
carburateurs en zolang je de dop op het kleppendeksel
laat, kan er geen valse lucht bij de carburateurs in de
chokestand komen, maar met de dop eraf, stroomt er
lucht via de slang die op het klepdeksel (carterontlucht-
ing) zit, rechtstreeks naar de carburateurs en wordt het
mengsel dus armer en werkt de choke niet meer zo
goed. Als hij warm is en de choke uit is, dan heeft dit
gebeuren haast geen invloed meer. Het is dus niet de
carterdruk die invloed uitoefent, maar de buitenlucht.
Misschien is het dit wel en anders moet je dit verhaal
maar vergeten.
Re: Ik denk dat deze verklaring wel eens heel juist kan
zijn.

Choke 
Ik blijf problemen houden met mijn choke. Ik heb mijn
carburateurs professioneel laten afstellen. Dat hoop ik
altans. De Spit loopt goed, start zonder choke. Maar als
ik de choke uit heb, start de motor, maar na 30 seconden
gaat de motor langzaam uit. Heeft iemand enig idee?
Zijn de carburateurs toch niet goed afgesteld? 
Re: Nou heb je in de zomer nauwelijks een choke nodig,
start ie ook goed zonder choke als het wat kouder is? Als
ie zonder choke goed start, lijkt het wel alsof ze carbs te
rijk staan. Met choke aan, verrijk je het mengsel nog
meer en kan ie verzuipen/stikken. Dit kun je gemakkelijk
controleren door de bougies te bekijken. Zijn ze lichtbruin
is het mengsel goed, wittig is te arm en zwart is te rijk.
Re: Ja, ik ga mee met het vorige antwoord. Hoeveel is je
gemiddelde verbruik? Als je de een op vijftien haalt bij
snelheden rond de honderd op de snelweg en rond de
tachtig op secundaire wegen, staan je carburateurs wel
goed afgesteld. Verbruik je (aanzienlijk) meer, dan wordt
het toch tijd de afstellingen eens serieus na te lopen.
Begin dan met kleppen stellen, dan je ontsteking goed
afregelen, controleer de vacuumvervroeging -of die
werkt- en ga dan je carburateurs afregelen. In die volgo-
rde. 
Re: Starten zonder choke, ook in de zomer als je haar
een week niet hebt gebruikt, betekent dat zij niet goed
staat afgesteld. Althans, dat is mijn ervaring. Bij de APK
vorig jaar was het CO gehalte niet goed. Mijn garageme-
neer zei mij dat hij het wel even af zou regelen. Eindelijk
weer eens een klus met dubbele SU carburateurs! Toen
ik de Spit aan het eind van de dag weer ophaalde, zei hij
mij, dat ik vóór die tijd zeker niet hoefde te choken. Nu
wel. Het uiteindelijke gevolg, dat het gemiddelde brand-
stofverbruik van 1:13/14 naar 1:15/16 gegaan is.
Afgelopen winter ook nog een paar keer gereden en het
startte net zo makkelijk na 4 weken in de garage te

hebben gestaan. De garage is verwarmd. Dus, wat die
professionele man gedaan heeft, weet ik niet. Volgens
mijn dealer moet choken altijd, omdat de boel eerst op
bedrijfstemeratuur moet komen en dat is in de zomer tot
aan het eind van de straat en in de winter wat verder.

Bediening choke 
Wanneer ik de choke uittrek, dan schuift hij weer terug
naar de beginstand. Het bedieningsmechanisme op de
carbs beweegt niet vloeiend. Wanneer ik de kabel
loshaal, dan is de beweging ‘soepel’. Is de kabel miss-
chien te kort? Hoe lang moet ie zijn? De binnenkabel
heb ik gesmeerd met wat olie. Hoe stel ik de choke af?
Moet deze voor bij carbs synchroon lopen? 
Re: De kabel stel je af, door in ‘ingedrukte’ toestand
geen choke te hebben. Als je aan de kabel trekt, moet
eea direct in actie komen. Zie voor het afstellen van de
combinatie -versneld lopen en choke- (neergaande
beweging sproeiers) in het werkplaatshandboek. De
chokebediening zet je vast door de bedieningsknop een
kwart slag te draaien naar links. Hij blijft dan in uit-
getrokken toestand zitten. Zo niet, bestel en nieuwe, of
hou hem vast zolang je de choke nodig hebt. (geintje)
Synchroniseren hoeft niet, maar let er wel op dat de
sproeiers ongeveer gelijk gaan. Dat is instelbaar met de
klemmetjes op het asje van de choke.

Carbs 
Ik heb laatst m’n carbs omgegooid van ‘wax-stat’ naar
normaal, omdat, zodra de motor warm was, die stil viel
als je em stationair liet draaien. Probleem is nu, dat de
jets niet helemaal teruggaan naar de hoogste stand na
het gebruiken van de choke bij het starten met koude
motor. Ook bij later gebruik van de choke met warme
motor, gaan de jets niet terug naar hoogste stand. Weet
iemand wat ik moet doen om dit te verhelpen. Ik heb
HS4 carbs. weet iemand hoeveel de afstelling van de
moer moet zijn welke omlaag wordt gedrukt door die
veren?
Re: Uit je verhaal lees ik dat je de sproeiers hebt omge-
bouwd naar normale jets. Gezien het feit dat je niet weet
hoe je ze moet afstellen, blijk je niet in het bezit te zijn
van een werkplaatshandleiding. Dit soort zaken kost een
paar velletjes A4 en laat zich niet simpel in een rubriek
beschrijven zoals deze. Koop een goed Haynes’ boek of
een werkplaatshandleiding en bijna alle vragen wroden
daarmee opgelost. Waar je dan nog mee blijft zitten, kun
je je collegae Spitters hier vragen. Hoe specifieker je
vraag is, hoe beter we allen kunnen antwoorden. Op een
algemene vraag krijg je of het antwoord niet of heel veel
antwoorden die niet terzake doen. 

SU HS2 
Ik kan een set SU HS2 carburateurs kopen. Deze stam-



men af van een Mini. Kan ik deze carburateurs ook
gebruiken voor een Spitfire? Of zijn er verschillende HS2
carburatreurs?
Re: Je moet bovendien de veren en naalden hebben
voor de Spit en ook de vebindingsstangen voor de
smoorkleppen en de choke. Die zijn anders van lengte.
Voor zover ik kan zien, zijn ze dus wel aan te passen.
Re: Het ligt er ook nog aan welk type Spit je hebt natu-
urlijk. Tot 1300 cc zou er een HS2 gebruikt kunnen zijn.
De 1500 heeft een HS4 carburateur!

Wat kan er fout zijn? 
Ik heb vandaag een nieuwe carburateurset, inclusief
spruitstuk op mijn Spit MK IV gezet. Start ik mijn Spit,
wat denk je? De motor wil niet aanslaan. Wat kan het
probleem zijn? 
Re: Het kan van alles zijn, maar het eerste dat je denk ik
even moet checken is of er wel benzine aankomt bij de
carb’s. Als de leiding los is geweest, is het vaak zo dat
de mechanische brandstofpomp (er vanuit gaande dat
die in jouw MK IV zit. Ik denk het wel) de brandstof niet
omhoog gepompt krijgt naar de carb’s. Oplossing is even
de leiding los halen en naar beneden houden zodat op
de zwaartekracht de brandstof eruit komt. Vinger op de
leiding en zonder dat er lucht in de leiding komt weer
aansluiten. Een handige tip is misschien nog om een
doorzichtig brandstoffiltertje te kopen (paar euro slechts).
Je kunt dan eenvoudig zien of er benzine wordt
aangevoerd.  
Re: De benzinetoevoer is goed, dit heb ik gecontroleerd. 
Re: Controleer de hoogspanning naar de bougies door
de bougiekabel los te maken, hoes eromheen terug-
draaien en het uiteinde enkele milimeters van de blok te
houden. (Gebruik een goed isolerende tang). Tijdens het
starten moet er regelmatig een vonk te zien zijn. Zo niet,
probeer hetzelfde met de kabel bobine/stroomverdeler.
Als er hier geen vonk is, dan de laagspaning controleren
aan de bobine cq. contactpunten, met het contact aan en
de punten geopend! 
Re: Ik denk ook dat je het dan in de richting van de
ontsteking moet zoeken. Als de carb’s wel benzine krij-
gen, maar helemaal verkeerd staan afgesteld, zou de
motor nog steeds aanslaan. Wat mogelijk nog wel zou
kunnen, is dat de carb’s misschien helemaal niet werken.
Dat de naald bijvoorbeeld helemaal niet omhoog komt.
Je kunt het luchtfilter er af halen en in de opening kijken
of je de demper omhoog ziet komen. Kunnen de carb’s
uberhaupt wel lucht aanzuigen? 
Re: Wanneer je ALLEEN andere carburateurs hebt
gemonteerd, is het niet logisch dat er iets fout is aan de
onsteking. Ik zou eerst de carburateurs goed controleren.
Ga als volgt te werk: 1. Controleer of er benzine komt
(dit was het geval, zeg je). 2. Controleer of de benzine
ook daadwerkelijk in de vlotterkamers komt (even open
maken dus). 3. Controleer of de vacuumzuigers vrij kun-

nen bewegen (pinnetje naast de vacuum pot indrukken,
je hoort dan een ‘kloink’-geluid, of met je vinger via de
luchtinlaat). 4. Controleer of de gaskleppen wel open
gaan wanneer je gas geeft (de twee schroefjes willen wel
eens loszitten, dan draait de klepas wel, maar de klep-
pen gaan niet open!). 5. Tot slot, laat iemand anders
kijken of er tijdens het starten benzine via de jet in de
kamer wordt verneveld, zo niet, dan is de jet (leiding)
verstopt. Wanneer dit allemaal goed is, ga dan maar
verder zoeken. 
Re: Ik heb alles gecontroleerd, de oorzaak dient te liggen
bij de nieuwe carbs. De vlotterkamers zijn gevuld met
benzine en de vacuumzuigers kunnen vrij bewegen. Ik
heb zo’n idee dat de benzine niet verneveld wordt. Het
benzine/lucht mengsel komt niet in de cylinders. Wie
weet raad? 
Re: Allereerst: laten we aannemen dat aan de elek-
trakant alles okee is; dus ook de stekker goed aan de
laagspanningskant van de bobine enz. (Kun je dus inder-
daad prima controleren door een bougiekabel af te
nemen en vlak bij bijv. het kleppendeksel te houden en
daarna te starten. Ik neem ook aan dat je de chokekabel
hebt aangesloten. Weet je ook, of je met de kabel de
hevel ver genoeg opent? Probeer het anders eens hand-
matig: kijk welke beweging de chokekabel veroorzaakt bij
de carbs. en probeer dan met de hand dit nog iets verder
te duwen, terwijl een tweede persoon de auto start. Een
aantal jaren geleden was er een serie chokekabels in de
handel, die niet goed werkten. Als je de knop op het
dashboard helemaal uittrok, gebeurde er aan de kant
van de carbs. eigenlijk maar weinig. Door een produc-
tiefout trok je niet de binnenkabel aan, maar stroopte je
de buitenkabel op aan de achterzijde van het dashboard.
Je raadt het al: ik had zo’n chokekabel en had dus
dezelfde problemen als jij. Maar ik kwam er maar met
veel moeite achter: als je in de auto zit om te starten, zie
je niet wat er aan de zijkant van het motorblok gebeurt.
Je kunt ook nog een paardenmiddel nemen: een spuit-
bus met starthulp van Valma in het luchtfilter spuiten en
dan starten maar. (Vandaag nog gedaan met een TR3,
liep meteen). 
Re: Kijk of je carburateurs redelijk synchroon lopen. De
eerste afstelling zal je handmatig moeten instellen, als je
motor draait moet je fijn afstellen met vacuummeters.
Heb je die niet, dan is het moeilijk om de motor regel-
matig te laten draaien. Kijk ook na, of je geen “valse”
lucht aanzuigt, dit veroorzaakt ook een deel problemen.
Als je onsteking het niet doet, dan zijn de bougies nor-
maal nat van de onverbrande benzine. 
Re: Wanneer je nieuwe carburateurs koopt, is er niets
afgesteld. Wanneer je deze zo monteert als dat deze
afgeleverd zijn, zal je motor er nooit op draaien, cq.
aanslaan. Dit heeft niets met je ontsteking te maken,
maar alles met de afstelling van je gasfabrieken. Je moet
gewoon volgens de afstelling-procedure te werk gaan die



behoort bij SU carburateurs. Dit staat beschreven in het
werkplaatsboek en ook in de speciale uitgave over SU
carburateurs. Dit heeft niets te maken met je ontstek-
ingstijdstip, of de ontstekingsvertraging, of de afstelling
van je contactpunten, ofzo. Wanneer je motor koud is en
je hebt je carburateurs ingesteld volgens spec. moet je
de choke op max zetten. Als je dit niet doet, start je
motor gewoon niet. Ik heb geen zin om het ‘instuction
manual’ hier uit te typen. Wil je meer weten? Je kan via
de clubshop het boek “SU Carburettors: Tuning Tips &
Techniques” bestellen. Dit geeft je bijna alle oplossingen
voor bijna alle problemen. Je kan ook een DynaJet deal-
er bezoeken.  Die kan de ontsteking en verbranding per-
fekt analyseren. Ook kan die de afstelgegevens voor je
motor geven. Nogmaals, wat ik uit jouw verhaal lees, is
de oorzaak gewoon de afstelling van je carburateus.
Re: Na vele uren zoeken en proberen, loopt mijn motor.
De choke gaat niet ver genoeg open. Een oorzaak hier-
van is een niet goede kabel. Kan het misschien ook zijn
dat de carburateurs anders afgesteld kunnen worden,
zodat de choke verder open kan? 

Carburateur problemen 
Nu heb ik een dubbele SU HS4 carburateur in mijn
Spitje. Het ding reedt perfect, maar na een tijdje ging de
motor onregelmatig lopen. Ook op hoge snelheid (100 -
120 km/h). De volgende dag kon ik de auto niet meer
starten. Ik weet zeker dat de benzinepomp het nog doet.
Staat druk op de benzineleiding naar de carbs. Als je de
luchtinlaat dicht houdt, slaat de motor wel aan, maar
zodra je de luchtinlaat weer open laat, slaat hij weer af.
Op een of andere manier komt er dus niet genoeg ben-
zine in de motor. Is er bekend wat er mis kan zijn bij dit
type carbs en wat ik daar zelf aan kan doen, zodat ik
voorlopig vooruit kan? 
Ik heb gehoord van een ander type carbs wat qua
prestatie beter zou zijn. Na wat speuren op internet
kwam ik op het volgende: Weber DCOE 40 of 45. Kun je
deze Carbs nog krijgen en zo ja waar?
Re: Als dit probleem wordt veroorzaakt door je carbs,
dan moet er duidelijk een oorzaak waarneembaar zijn
(iets los zitten of iets gebroken zijn). Het meest waarschi-
jnlijk is dat valse lucht wordt aangezogen. In de bovenzi-
jde van het spruitstuk zit een grote bout. Het komt wel
eens voor dat deze los loopt en eruit valt. Dat geeft een
dergelijk probleem. Ook kan het voorkomen dat het
inlaatspruitstuk te strak aan het uitlaatspruitstuk is
geschroefd. Het is dan niet ondenkbaar dat het inlaat-
spruitstuk aan de onderzijde is gebroken. Dit is vanaf de
buitenzijde nauwelijks te zien. 
Verder kan het natuurlijk zijn dat de vlotternaalden in
gesloten toestand vastzitten, vanwege vervuiling,
alhoewel hier meestal het probleem is dat de vlotter-
naalden niet meer sluiten vanwege vervuiling. 

Weber carburateurs (1 dubbele, of zelfs 2 dubbele
Webers) zijn nog steeds verkrijgbaar, nieuw en gebruikt.
Je moet dan de 40 DCOE of 40 DCOM hebben, want
daar zijn ook spruitstukken voor verkrijgbaar. Twee
Dubbele Webers worden eigenlijk alleen toegepast bij
(zwaar) getunede motoren en een enkele dubbele Weber
voegt niet echt veel toe aan de bestaande SU’s. De
enkele Weber werd in Amerika vaak toegepast als ver-
vanging van de enkele Stromberg. 
Maar ik verwacht dat de reparatie van je probleem zin-
voller is.
Re: Nu is het zo, met die Webers, dat je wel een heel
geoefende afsteller moet zijn, wil je die goed krijgen.
Dus, begin alvast maar te leren hoe het moet met de
originele carbs!
Re: De carburateurs staan niet goed afgesteld, zie hier-
voor het verhaal in ‘The Spitfire’. Of in het werkplaats
handboek. Verder kan er wel brandstof boven komen,
maar er kan toch een lek in het pompmembraam zitten.
Je komt dan met name tekort, wanneer er meer vermo-
gen wordt gevraagd. Verder, staan beide vlotterkamers
correct afgesteld? Of zijn het carburateurs met een was-
element (‘wax-stat’) wat stuk is? Ik zou eerst maar een
controle op de afstelling en de spruitstukpakking doen,
voordat je absurde uitgaven doet in de vorm Webers.
Re: Probleem gefixed. Bleek de benzinepompt te zijn.
Nieuwe gekocht voor een eurotje of 30 en nu loopt ie
weer prima.

Carburateurs controle/revisie
Daar ik voor reparatie aan het spruitstuk de carburateurs
moet verwijderen, wil ik graag de technische staat van
de carburateurs controleren, indien nodig reviseren.
Waar kan ik het best terecht voor een goede controle /
revisie van de carburateurs?
Re: Misschien dat er in jouw buurt ook wel een bedrijf zit
dat kan reviseren, maar een erg goede is BCCP
Fuelsystems in Gramsbergen (tussen Hardenberg en
Coevorden). Zij zijn gespecialiseerd in alle mogelijke
caburateurs, maar oorspronkelijk begonnen met SU’s en
Zeniths. Je kunt het adres vinden in ‘The Spitfire’ bij de
adressen van de handelaren. Reken op een totaalprijs
voor 2 carbs op ca. 450 tot 500 euro. De asjes van de
gasklep zijn dan gelagerd en krijgen nooit speling meer.
Ze zijn dan al afgesteld en je kan ze zo monteren. Als je
blok verder goed is, hoef je er niets meer aan te doen.
Om te controleren of je asspeling te groot is in het carbu-
rateurhuis, bestaat er een eenvoudig maar effectief hulp-
middel. Laat de motor ‘warm’ stationair draaien en spuit
met een spuitbus kruipolie tegen de doorgang van de
asjes. Gaat de motor harder lopen, is de speling te groot.
Re: Bedankt voor de adviezen, ik heb de carburateurs
incl. inlaatspruitstuk en emissieklep voor revisie naar
BCCP gebracht, lijkt een zeer deskundig bedrijf voor dit
werk.



Naalden voor SU op MK III
Ik heb pas een set gereviseerde SU carburateurs te
pakken gekregen voor een lichtjes opgevoerde MK III
motor waarmee ik nog bezig ben. Er zitten AAN naalden
in deze carburateurs. Ik geloof dat er BO naalden in
horen. De AAN naalden zijn veel langer en dunner. Ik
heb ook gemerkt dat de naalden niet direct in de zuigers
gemonteerd zitten, maar middels een busje waar de
naald met een veertje in opgehangen is, zodat hij wat
kan bewegen, waarschijnlijk om zich zo in de sproeier te
centreren. Het busje zit met een schroefje opzij in de
zuiger geklemd. 
Mijn vragen: - hoe zit dat met de verschillende manier
van bevestigen van de naalden? - wat voor naalden
moet ik gebruiken? De motor heeft een late MK IV kop
met grote inlaatkleppen en gepolijste poorten en is
voorzien van een spaghetti uitlaatspruitstuk. - welke
zuigerveren horen hierbij?
Re: Je hebt waarschijnlijk een wat jongere set carbura-
teurs. MK III carburateurs hebben direct in de zuiger
bevestigde naalden (en geen aansluiting voor de
klepdekselventilatie). MK IV hebben wel een aansluiting
voor de klepdekselventilatie en hoe het met de naalden
zit, weet ik niet. De 1500 HS4 carburateurs hebben een
klepdeksel ventilatie aansluiting en beweeglijk beves-
tigde sproeiernaalden. De naalden en demperveren wor-
den meestal tesamen met de gekozen nokkenas
verkocht. Standaard heb je ‘red’ gemarkeerde zachte
veren. Bij een meer opgevoerde motor krijg je ‘yellow’ sti-
jvere en kortere veren. Mijn 1600 motor met een 278
graden nokkenas loopt op AAL naalden en ‘yellow’ veren.
De oude motor had AAQ naalden en ‘red’ veren. Jouw
AAN naalden zitten daar zowat tussenin. Koop een setje
‘yellow’ veren en probeer de prestaties van je motor uit,
het best op een rollenbank.
Bij BCCP kun je altijd meer informatie voor een
naaldenkeuze met bijbehoren krijgen. Mijn ervaring is dat
ze je toch voor een rollenbanktest laten komen om het
uit te zoeken.
Re: Het lijkt erop dat ik een set carburateurs voor een
MK IV heb gekocht. (Er zitten van die ventilaie aansluitin-
gen op). Maar dit lijkt me niet zo verkeerd in vergelijking
tot de originele MK III carbs. De demperveren (ik heb er
een stuk of acht) hebben geen codeherkenning, voor
zover ik zie. Ze wegen tussen de 8 en 14 gram en ze
hebben 20 tot 35 windingen, om ze samen te drukken
moet ik tussen de 150 en 190 gram aanbrengen. Geen
twee veren komen echt met elkaar overeen, hoewel ze
allemaal paarsgewijs uit bij elkaar horende carburateurs
komen.
Re: Ik heb nog niet achterhaald hoe het inelkaar zit met
de codering van de naalden. Weet iemand wat AAN mag
betekenen, bijvoorbeeld? Je doet er goed aan een boek
aan te schaffen waarin de specificaties van onderdelen

voor SU carburateurs in schema staan vermeld en waar
je kunt lezen hoe je carburateurs op het gewenste
gebruik afstemt.

Oververhitte carb‘s
Aan oververhitte carb‘s kan je twee dingen doen. 
1( Het standaard hitteschild tussen de uitlaat en de
carb‘s monteren. (Als dit mist, natuurlijk). 
2) De carb‘s thermisch isoleren van het blok en de uit-
laat. Je zou dit kunnen doen met bv teflon bussen die
uitlopen in een ring. Hierdoor steek je dan de bouten
voor de montage op het spruitstuk. Voor deze laatste
ingreep moet je denk ik wel de gaten iets ruimer maken,
anders passen de teflon bussen niet. Misschien ook een
teflon pakking, maar dat is een kwestie van proberen.
Voor een viertakt scooter (Heinkel) werkt het in
iedergeval wel goed. Deze heeft na een lange rit
namelijk ook last van een oververhitte carb.
Re: Dat de carbs soms te warm worden, ligt in feite aan
de motorconstructie, dwz de kop: de uitlaat en de carbs
zitten aan de zelfde kant. Daarnaast zitten de carbs
boven het uitlaatspruitstuk. Wat ook nog meespeelt is het
feit, dat de feitelijke luchtinlaat van metname de oudere
Spits in de motorruimte zit: filters hangen samen met de
carbs boven het uitlaatspruitstuk, zonder aanzuigbuis
o.i.d. De meest effectieve manier om de carbs te koelen,
is niet dmv hitteschilden etc, maar gebruik maken van
het feit dat er lucht doorheen stroomt: deze koelt de
carbs beter af dan welk hitteschild dan ook, als je maar
zorgt dat die lucht ook relatief koud is. Dus -als je last
hebt van genoemde verschijnselen- zorg er dan (mbv
een luchtfilterkast en slang oid) voor, dat de inkomende
lucht voor de carbs van vóór de motor en radiator van-
daan komt. Latere modellen hebben al een dergelijke
constructie. 
Overigens is het warm worden van de carbs op zich niet
erg (in zekere zin zelfs goed): het probleem is de vlot-
terkamers: de benzine daarin wordt te warm en verdampt
voortijdig. Naast het zorgen voor aanvoer van koude
lucht, kan het afschermen van de vlotterkamers aan de
motor- en onderkant helpen dit te voorkomen. Overigens
heeft het verdampen van de benzine in de carbs ook een
sterk koelende werking, denk maar aan het ‘bevroren
carburateur‘-fenomeen ‘s winters: daarom hebben auto‘s
vaak een zomer- en winterstand voor de luchtinlaat. Als
je dus zorgt voor het aanzuigen van koude lucht van
vóór de radiator, kan het zijn dat op erg koude dagen je
carbs bevriezen. Op zo‘n moment moet je de lucht dus
op de oude manier uit de motorruimte laten aanzuigen.
Tot slot voor de fijn-tuners onder ons: als je de luchtinlaat
zodanig verplaatst dat de motor beduidend koudere lucht
binnenkrijgt, kun je andere naalden in de carbs zetten,
waarbij je gebruik maakt van het feit dat koude lucht
meer gecomprimeerd is en je daardoor meer mengsel
kunt binnenkrijgen en dus ook wat meer power (mn kop-



pel, qua pk‘s merk je er niet veel van). Neveneffect kan
echter zijn, bevriezende carbs bij erg koud weer ... . Tot
slot: zorg er ook voor bij warmteproblemen dat de aanvo-
erslang/buis van benzine vanaf de pomp niet te warm
kan worden door hem ruim om de motor heen te leggen
naar de carbs, liefst vóór de motor langs. Dit voorkomt
vapour lock.

Lengte sproeierslangetjes
Nou, ik heb het inhouden van mijn Spitfire met HS 4 car-
burateurs opgelost. Het kwam door een vastlopende
demper op de voorste carburateur. Ik heb beker en dem-
per vervangen en; over, geen inhouden meer halfgas.
Maar nu het lekken van de sproeiers bij de aansluiting op
de vlotterkamer. Ik heb een probleem met de lengte van
de ‘rode’ en ‘zwarte’ sproeiers, ik kan kiezen. De ‘zwarte’
is langer, maar drukt zo makkelijk in elkaar als je hem
aanbrengt. En de ‘rode’ lijkt niet lang genoeg om de rub-
berring in het gat onderin de vlotterkamer te krijgen voor
een goede afsluiting. Wat zat er op de oorspronkelijke
‘Engelse’ specificatie.
Re: Volgens mij heb je sproeiers uit verschillende tijd-
perken. De nieuwste zijn ‘rood’ en hebben een klein rub-
beren ‘O’ ringetje met een fiber ringetje er achter wat ze
platdrukt wanneer de moer wordt aangedraaid. De
vroegere sproeier was voorzien van een bronzen diabolo
ringetje dat rechtstreeks werd platgedrukt als de moer
werd aangedraaid.
Zijn de sproeiers de goeie voor de carburateurs die je
hebt of zijn ze bedoeld voor andere carbs en passen ze
gewoon niet. De slangetjes moeten langgenoeg zijn om
ze een met een mooie doorbuiging aan te brengen.

Ombouw naar SU carburateurs
Ik rij een Amerikaanse ’78 versie 1500 met twee HS4
carburateurs, in plaats van de oorspronkelijke Stromberg.
Ik gebruik standaard naalden en veren, ik heb nog geen
luchtfilterhuis, maar dat zet ik er op. Wat zullen stijvere
veren voor effect hebben op het vermogen? Andere
vraag, ik wil de carterventilatie rechtstreeks op het inlaat-
spruitstuk aansluiten. Wat voor fitting past er in het aan-
wezige gat dat nu afgestopt is met een draadplug. Ik
geloof niet dat een originele paddestoelvormige venti-
latieklep daar rechtstreeks op past. Of moet ik de klep
maar aansluiten op het kleppendeksel. Kun je daar
spullen voor krijgen?
Wat me ook niet bevalt, is, dat ik stationair nauwelijks
vacuum heb in mijn carburateurs, ik vraag me af of dat
door de carterventilatie komt. Hoewel, ik heb hoege-
naamd geen drukopbouw in het carter door drukverlies
langs de zuigers.
Re: De carterventilatieklep bij de MK III zit rechtstreeks

op het inlaatspruitstuk, waar het zo ingestoken zit. De
zuigkracht in het pijpje naar het klepdeksel is maar ger-
ing, genoeg voor 5 - 7 cm Hg onderdruk in het carter.

Dat vangt de oliedampen weg en verhindert lekolie bij de
oliekeerringen. Met een wat sterkere veer onder de klep,
of door de veer wat uit te rekken, krijg je meer onderdruk
in het carter.
Bij stationair draaien zou de onderdruk in het inlaatspruit-
stuk 50 tot 75 cm Hg moeten zijn, bij een goeie motor.
Zonder carterventilatie krijg je lekkage op pakkingen en
keerringen, waar olie achter staat. Sommige latere car-
burateurs hebben de mogelijkheid voor aansluiting van
een ventilatie vlak voor de vlinderklep (smoorklep), waar
meer zuigkracht ontstaat als de smoorklep open gaat,
maar die niet werkt bij stationair.
Re: Als ik mijn carburateurs controleer met een synchro-
niseer apparaat, geven ze bij stationair te weinig onder-
druk om de meter uit te laten slaan. Pas wanneer het
toerental verhoogd wordt naar 1500 rpm krijg je een
behoorlijke aflezing. Dit is nogal verwarrend. Komt dit
doordat de carterontluchting niet/te goed werkt. Kan het
een verstopte catalisator zijn? Die wil ik er van de winter
in elk geval afhalen en een spaghetti uitlaatspruitstuk
aanbrengen. Ik realiseer me daarbij dat een 4 - 2 - 1 ver-
takking te prefereren valt boven een 4 in 1, maar die is
wel goedkoper.
Re: Zo te horen zit de carterontluchting aansluiting bij
jouw wagen aan de luchtfilterzijde van de carburateurs,
waardoor er stationair geen zuigkracht is en op toeren
loopt de ontluchting op tot maximaal. Zoals het ontwor-
pen is voor veel Spitfires met USA specificatie, die vacu-
um - vertraging voor de ontsteking hebben.
Je kunt dit vaststellen, door bij stilstaande motor door de
vacuumaansluiting op de stroomverdeler te zuigen en te
zien of de contactpunten dan bewegen in de richting
voor ‘vervroeging’, (met de klok mee), of, in de richting
voor ‘verlating’, (tegen de klok in).
Levert vacuumzuigen ‘vervroeging’ op in de
stroomverdeler, dan hoort de vacuum aansluiting aan de
motorkant van de smoorklep aan de carburateur (of
spruitstuk) te zitten; geeft zuigen ‘vertraging’, dan hoort
de aansluiting aan de luchtfilterzijde van de smoorklep
aangesloten te zijn.
Het heeft er van weg, dat bij je nieuwe carburateurs de
vacuumaansluiting aan de motorzijde zit, dus doe je er
goed aan een vacuumvervroegings verdeler te gebruiken
of althans het vacuumdiaphragma te vervangen door een
die andersom werkt, als je daaraan kunt komen.
Wat betreft je carterventilatie, maakt het niet veel uit
waar je de aansluiting maakt, als t’ie maar werkt, anders
houd je de olie niet binnen de pakkingen en keerringen.
Een 4 in 2 in 1 uitlaatspruitstuk levert je 1500 3 tot 6 bhp
meer vermogen op, vergeleken bij het standaard gietijz-
eren spruitstuk. Je moet dan wel een behoorlijk open
einddemper gebruiken om er nog 2 a 3 bhp uit te slepen.
Een volgeslagen catalisator zou weliswaar de uitlaat-
stroom ophouden, maar bij 70 bhp vermogen zou het
dan aan alle kanten uit de pijpverbindingen fluiten en je



spruitstukpakking wegblazen, misschien zelfs je kop-
pakking.
Re: Bij de HS4 combinatie die ik nu heb, vind ik geen
vacuum aansluiting op de carburateurs. Ik heb geen idee
van wat voor auto ze afkomen, maar in elk geval niet
een met een Engelse specificatie. Dus de enige plek
waar ik een aftakking kan maken is vanaf het spruitstuk,
waar een plug in zit, maar dan moet ik wel een venti-
latieklep met een draadeindfitting hebben die daar
passend op (te maken) is.
Ik kijk nog naar de verdeler, hoe het met de vervroeging
zit.
Re: Sterkere veren in de dempers vertragen en vermin-
deren het effect van de zuigkracht boven de dempers bij
elke stand van het gaspedaal, waardoor er meer stroom-
snelheid boven de brug waarin de sproeier uitmondt is,
zodat er meer brandstof wordt meegezogen. Je hebt dus
een rijker mengsel. Op zich is dat goed als je een nokke-
nas met grotere openingstijden voor de kleppen hebt en
een hogere compressie, zolang je de hoeveelheid
beschikbare brandstof nuttig kunt verbranden.
Advies is; om elke aanpassing die je nu doet stuk voor
stuk te beoordelen op het verkregen effect op een rollen-
bank. Je weet anders niet waar je mee bezig bent en wat
het allemaal uithaalt. Veel succes met je naaldenkeuze.

Carburateurs ook reviseren
Moet ik mijn carburateur ook aanpassen, nadat ik mijn
kop heb laten ombouwen van lood naar loodvrije brand-
stof. Denk hierbij bijv aan de rubbers etc. Motor is van
een MK III ’68.
Re: Nee, na koprevisie hoef je niets aan je carbs te
doen, behalve goed afstellen. Het kan nuatuurlijk wel zijn
dat ook de carburateurs aan revisie toe zijn. Dat staat los
van de kop en had anders ook gemoeten. Het eerste wat
je merkt aan de carburateurs, is slijtage op de klepasjes. 
Tip van Piet Julicher: laat de motor stationair lopen, spuit
wat kruipolie op de plaats waar het asje door de carbura-
teur loopt. Gaat de motor versnellen, dan heb je te veel
slijtage en moet je eigenlijk een revisie doen. Overigens
is bij dit soort problemen het gelijkmatig afstellen het
grootste probleem. Op toeren is de valse lucht beperkt
en levert het geen problemen op.

Carburateurbout
Ik heb een Spit MK IV USA, 1500 motor. Op een af
andere manier is er een bout van mijn luchtfilter los-
getrild en eruit gerammeld. Wie, o wie, kan mij aan zo’n
bout helpen? Het is een enkele carburateur met zo’n
rond luchtfilter die met 2 bouten vast hoort te zitten (nu
dus nog slechts met 1 bout). Het nr. bij Nico Baas is
518583, maar die kan hem niet meer bestellen!
Re: Jouw probleem komt mij bekend voor. Ik ga ervan uit
dat jij (ook) een enkele Stromberg 150 carb hebt en zo’n
echt ouderwets luchtfilter met zo’n lange toeter naar

voren. Wat ik heb gedaan, is het volgende: Aan de zijde
van het schutbord, een bout met moer (M8) geplaatst; de
lengte van de bout is even uitproberen en/of inkorten;
gebruik wel een borgmoer of locktite (moet ik nog
steeds!). Aan de radiatorzijde heb ik een stuk draadeind
(M8) gemonteerd en hierop het luchtfilter met een
dubbele moer vastgezet. E.e.a. moet ik echter regelmatig
aanhalen, omdat dit toch inderdaad lostrilt, maar bin-
nenkort zal ik eens een zware investering doen in een
potje ‘ Locktite’

Twin carburettor
Ik heb een Amerikaanse Spitfire MK IV ’72 met een lage
compressie motor. Ik vraag me af, of het zin heeft, om de
huidige enkelvoudige SU carburateur te vervangen voor
een dubbele SU carburateur, om zodoende meer vermo-
gen te krijgen.
Re: Beter nog, hoge compressie zuigers ook. Marco
Pietersen kan je veel hierover vertellen. Kijk maar even
op zijn site www.ccee.nl, hier staat ook zijn tel/e-mail
adres.

SU op GT6
Ik heb het stukje van Piet Julicher gelezen in ‘The
Spitfire’ no. 5 over de SU carbs. Is het ook mogelijk om
deze op een GT6 te plaatsen, (heb ze namelijk liggen,
de HS6 nr.FZX 1263), want je zit dan met het probleem
van het niet meer kunnen sluiten van je motorkap.
Re: Deze carburateurs zijn geschikt voor +- 2 liter
motoren. Over inbouwen in een GT6 kan ik je niets
vertellen, dat is een kwestie van uitmeten en proberen. Ik
weet niet of de aansluitingen aan het inlaatspruitstuk al
problemen geeft.
Re: De motorkap gaat inderdaad aanlopen op de voorste
carburateur. Dat betekent dus, een stukje uit de
motorkap zagen en een soort van “power-bulge” er weer
op knutselen.
Re: Zoiets had ik al vernomen, maar ik wil juist geen
extra bult plaatsen.
Re: Ja, een extra bult vind ik eigenlijk geen goede optie,
maar? Ik heb gehoord dat ‘Moss’ ‘adaptors’ verkoopt,
heeft iemand hier ervaring mee?
Re: Moss verkoopt inderdaad adaptors voor SU’s op een
GT6. (TT1656)
Deze adaptor is echter om de HS6 carbs op een spruit-
stuk voor Strombergs te plaatsen. Er wordt door Moss de
waarschuwing bij gegeven, dat bij een GT6 wellicht de
kaphoogte moet worden bijgesteld.
Maar, is een drievoudige dubbele Weber geen mooi
alternatief? Dat past wel onder de motorkap.
Re: Dat is vreemd, want dit stuurde een medewerker van
Moss naar mij op: “Hello Sir, It is possible to fit SU carbs
on the Mk3 GT6. The HS6 carbs are the ones to change
to as an upgrade as they are bigger than the 150CD
Strombergs. We do sell an adaptor kit to fit them and it is



priced at 47.00GBP. We also sell the linkages but do not
have the carbs in stock. I think that you probably have
the carbs anyway. With this adaptor kit you are still able
to shut the hood with no problems.”
Dus van dat verhaal kan ik even geen hoogte krijgen.
Drie Webers, zal me een aardig berdrag gaan kosten en
de SU’s heb ik liggen.

CO uitstoot
Ik sta op het punt om een “late” Spitfire ’80 te kopen.
Bekend is, dat de Spitfire tijdens de jaarlijkse APK-keur-
ing moeite heeft om aan de emissieeisen te voldoen.
Auto’s van 31-12-1973 tot 31-12-1979 mogen een maxi-
male CO-uitstoot hebben van 4,5% bij stationair
toerental. Dit betekent, dat “mijn” Spit van 1980 aan nog
hogere eisen moet voldoen. Is dit een serieus probleem
en kan ik beter van de koop afzien, of valt dit door aan
carb’s te stellen nog op te lossen? (zou het b.v. helpen
om tijdelijk geen loodvervanger te gebruiken, of een
“schone” benzine als Shell Pura te tanken?)
Re: Ik heb zelf ook een late Spit 1980. Mijn auto is zelfs
2x goedgekeurd met een defect aan de choke (deze
bleef half open staan). Het olieverbruik bij mij is ook 1 op
500. Tot nu toe heb ik nog geen problemen gehad.

B r a n d s t o f s y s t e e m

K&N luchtfilter onderhoud
Hoe moet je de K&N luchtfilters onderhouden?
Re: K&N luchtfilters moet je in benzine uitwassen en
daarna bevochtigen met motorolie. 
Re: Voor uw luchtfilters zijn er speciale kits te verkrijgen.
Kosten ongeveer 15 euro en bevat flesje met reiniger en
flesje om achteraf opnieuw te oliën, wat heel belangrijk
is. De olie is gekleurd, zodat je kan zien of ze mooi
gelijkmatig ingeolied zijn. Teveel olie of te weinig kan de
werking ernstig beïnvloeden. Ik veronderstel dat hiervoor
gegeven oplossing ook werkt en veel goedkoper is, maar
met de kit ben je 100% zeker van een optimale werking.

Naaldkeuze bij K&N filters
Heeft iemand ervaring met andere naalden in de twee
stuks HS4 op een 1500 TC, uitgerust met RVS uitlaat,
spaghetti-spruitstuk en K&N filters? Ik denk dat de stan-
daard naalden te arm zijn.
Re: Ik had hetzelfde probleem met mijn Spit. Ik heb
alleen geen K&N filters. Nu zitten er AAQ naalden op
(onderdeel nummer CUD1014) en de motor loopt veel
beter. Het kan zijn dat je met K&N filters ook nog
zwaardere veren nodig hebt. (yellow 8oz) -onderdeel
nummer AUC1167 of AUD4398, afhankelijk van de diam-
eter van de veer. Bij AUC1167 heeft de veer een diame-
ter van 1 inch en bij AUD4398 een diameter van 2 1/4
inch.

Je kunt trouwens zien of hij de naalden te arm zijn door
constant 100 km/u te rijden en dan de choke langzaam
uit te trekken, als de auto acellereert, zijn de naalden te
arm, als hij afremt zijn ze goed. Je carburateurs moeten
dan stationair wel goed staan afgesteld.
Re: Bel BCCP in Gramsbergen, doe je vraag en je krijgt
uit hun ervaring op de testbank de set gestuurd waarvan
ze verwachten dat het goede resultaten op zal leveren.
Dit geeft natuurlijk geen garantie, omdat er veel meer
factoren een rol spelen. Je mag ervan uitgaan, dat het er
altijd van verbetert.

Maat benzineleiding 
Ik heb een Spit MK IV ’71. Nu bleek dat de benzineleid-
ing lek is. Ontkoppeld en weggegooid. Nu, met
vernieuwen, ben ik de diameter kwijt voor de benzinelei-
ding. Ik wil hem van koper maken. (of is ander materiaal
beter?). Dus, wat moet de diameter van de  benzineleid-
ing zijn (in verband met de klips aan het chassis) en
hoeveel heb ik nodig (is 2 meter genoeg?). 
Re: In het Rimmer Bros boek (heb jij dat niet?) staat op
bladzijde 48: Fuel pipe (pump to carb), steel pipe  1/4".
Dat is het buisje tussen de brandstof pomp en de achter-
ste carb. Dus wat je precies nodig hebt, weet ik niet,
maar volgens mij is het gewoon een standaard maat
brandstofleiding. 
Re: Of twee meter genoeg is, kun je zelf heel makkelijk
meten, je moet dan naar een doe het zelf zaak gaan, bij
je in de buurt en vragen naar een “rolmaat”, dit is een
handig apparaatje om dingen op te meten, vervolgens
kun je eenvoudig de lengte bepalen. PS. De standaard
leiding voldoet, of het moet hier gaan om een MK IV
touring of om een MK IV iL (verlengde uitvoering) dan
past het niet. 

Schoonmaken luchtfilters 
Ik heb een Spitfire MK III en nu wil ik mijn luchtfilters
(type K&N i.c.m. SU carb.) schoonmaken. Kan iemand
mij kort aangeven hoe dit het beste gedaan kan worden,
incl. het terugplaatsen?  
Re: K&N levert schoonmaaksets met uitgebreide
gebruiksaanwijzing, of probeer dit:
http://www.knfilters.com/clningins.htm Het terugplaatsen
gebeurt (en dat is niet flauw bedoeld) net andersom als
het loshalen. Ik ga er tenminste vanuit dat je dat ook zelf
hebt gedaan en niet een paar losse filters in bijv. de kof-
ferbak hebt liggen! Waar je wel op moet letten: als de
luchtfilters verwijderd zijn, zie je bij sommige carbs. (ook
bij een MK III?) allereerst een grote ronde opening en
links en rechts daarvan schuin boven elkaar (aan weer-
szijden dus) nog twee kleinere openingen; 4 per carb.
dus. Als je e.e.a terugmonteert, moet je er voor zorgen
dat de achterkanten van het luchtfilterhuis correspon-
deren met de gaten. Als je het huis ondersteboven mon-
teert, sluit je twee gaten af. Je hebt ze wel nodig voor de



‘ademhaling’ van je carbs. 
Re: Bedankt voor je duidelijke info... hier kan ik wel wat
mee! Ik heb nog een fles schoonmaakvloeistof van K&N
staan, enkel de olie voor na het schoonmaken op de
luchtfilters aan te brengen, heb ik niet. Zonder dit extra te
hoeven bestellen, weet jij een alternatief hiervoor?
Re: Je kunt een K&N reinigingskit kopen. De filters
moeten eerst met een borsteltje van het ergste vuil ont-
daan worden. Daarna spray je de filters in met de reinig-
ingsspray (lekker nat). Dan, na 10 minuten, spoel je ze af
met water. LET OP: Spoelen van binnen naar buiten,
anders drijf je het vuil in het filter. Dan laten drogen op
de normale manier. Daarna spray je de filters in met de
speciale olie, niets anders gebruiken! Na ongeveer 10
minuten de filters nalopen en de nog witte gedeelten
opnieuw inolien. Nooit de filters monteren zonder de olie.
Vuil wordt dan niet tegenghouden. 
Re: Wanneer je wilt weten of je luchtfilter vervuild is, zal
je over referentie gegevens moeten beschikken. Wat is
het drukverschil nu en wat is het drukverschil bij een
nieuw filter. Dan moet je wel in mB (= milli Bar kunnen
meten). Er zijn twee type’s. Nat en droog. Nat, via een
olie bad en droog, via een papierfilter. Het eerste is
schoon te maken en het tweede moet gewoon vervan-
gen worden wanneer het vervuild is. K&N (een commer-
ciele instelling) levert papierfilters. Met een dergelijk filter
kan je gemakkelijk 100.000 km rijden. Om toch winst te
kunnen maken, hebben ze allerhande ingewikkelde pro-
cedures bedacht. Zo ook het schoonmaken. Dit slaat
nergens op. Want een papierfilter wat vervuild is, is een-
voudig niet schoon te maken met vloeistof of i.d.. Dit is
gewoon vervuild en moet vervangen worden. Laat je niet
gek maken en wanneer je gewoon de originele Triumph
filters hebt, is er niets aan de hand. Wanneer je niet
meer dan 12000 tot 13000 km per jaar rijdt met je Spit,
kan je de komende 10 jaar toe zonder je filters te wisse-
len. En de rest zit tussen je oren.
Re: Je vergeet waarom de K&N filters gebruikt worden.
Dat is vanwege de veel lagere weerstand die de lucht
ondervindt bij de doorstroming. Niet merkbaar bij lage
toeren, maar wel bij wat hogere toeren. Grotere lucht-
doorstroming betekent betere doorspoeling van je cylin-
ders en dus een betere verbranding. Dat is absoluut
merkbaar. Ik rijd met een 1500 met K&N filters met een 4
bak en Amerikaanse overbrenging (zols MK IV). Op
toeren is voelbaar dat hij beter en mooier doorloopt. Als
ik mijn overdrive gemonteerd heb, kan het zijn dat het
niet meer zo nodig is. De K&N filters zijn overigens niet
van papier, maar van metaalgaas. Dat kan je schoon-
maken en opnieuw olieen.
Re: Ik vergeet helemaal niet waarom K&N luchtfilters
gebruikt worden. K&N claimed een lagere luchtweer-
stand. Leuk. Er wordt alleen niet vermeld bij welke
doorstroming (flow) en temperatuur. In m3 of nm3.
Wanneer je bij K&N gegevens opvraagt, wordt je m.i.

met een kluitje in het spreekwoordelijke riet gestuurd.
Want dp gegevens krijg je ook niet. Volgens jou (en
K&N) leveren ze een grotere flow bij maximaal toerental.
Rijdt jij constant in elke versnelling op max. toerental?
M.a.w. in de 2e versnelling plankgas en 100 km per uur?
Of zit je dan al in zijn vier? Nou ik zit al veel eerder in
zijn vier, want Zolder ligt al decennia achter mij. Wanneer
K&N luchtfilters zo goed zijn als K&N beweert dat ze zijn,
begrijp ik niet dat alle explosie- en verbrandingsmotoren
gebruikt in het racegebeuren de beste prestaties
bereiken zonder het gebruik van K&N luchtfilters. Erger
nog, de automobielen die de beste prestaties behalen,
hebben helemaal geen luchtfilters. Dus noem mij 1 reden
om K&N luchtfilters te monteren, met alle dure onder-
houdstoestanden die ze erbij leveren! Even ter info. In
mijn jeugd heb ik ook een K&N filter gebruikt. Dit was op
een motorfiets. Dit waren papieren filters. Vandaar mijn
opmerking.
Re: Mijn ervaringen zijn toch anders. Er is daadwerkelijk
verschil in het lopen van de motor. Bij 4000 toeren rijd ik
ruim 100. Dat komt dus regelmatig voor. Dan loopt hij
echt mooier dan met de originele filterkast. Met merkbaar
meer vermogen. Jouw ervaringen mogen anders zijn.

Benzinetank lek 
Ik heb een Spitfire MK IV 1300 ’71. Aan de bovenkant
van mijn benzinetank ontdek ik een paar hele kleine
gaatjes. (bij de vuldop in de buurt). Zijn waarschijnlijk
krasjes geweest en zij nu doorgerot. Is dit met iets dicht
te krijgen. (denk aan iets 2 componenten stof). Of ben ik
toe aan een nieuwe tank. Bestaan er ook kunststof ben-
zinetanken. 
Re: Het dichtmaken van je tank lukt alleen met hardsol-
deer. Je kan het ook doen met normaal, zacht soldeer,
maar dan kan de tank na een tijdje weer gaan lekken.
Een tweecomponenten zou ik zeker niet nemen, omdat
dit ook loskomt. Wel zorgen dat de tank geheel brand-
stofvrij is, dus ook geen dampen meer.
Re: Er zijn speciale ‘tank sealings’ te koop, waarmee je
de gehele binnenzijde kan coaten. Hierdoor ontstaat er
een kunstof binnenkant die ervoor zorgt, dat de benzine-
tank echt dicht is. Hardsoldeer kan ook. Er heeft een
artikel in ‘Klassiek en techniek’ gestaan over tankrestau-
ratie 8/2004.  
http://www.klassiek-techniek.nl/oudenum.html 
Re: De tank is wel degelijk dicht te krijgen met 2 compo-
nent spul, zoals epoxy-hars. Zelf heb ik dit gedaan - tank
was bezaaid met +/-100 pinholes aan de onderzijde. Heb
epoxy-hars en glasvezelmatten gebruikt. Lassen kan
ook, net als hard-solderen, maar zoals vermeld, is het
uitkijken betreffende brandstofdampen. Brandstofresten
kunnen blijkbaar zelfs het staal indringen. Vullen met
water komt in gedachte.
Re: In het verleden ook eens gehad. Tank eruit. Inhoud
verwijderen. Goed met een staalborstel ontroesten.



Voorbewerken met S39 (mag geloof ik niet meer gebruikt
worden, maar is nog wel te koop en beter is er niet) en
dan gewoon met de brander solderen, met van die
staven die de loodgieter ook gebruikt. Heeft jaren
gezeten. Mijn lekkage zat aan de onderkant van de tank
en daar zat dus altijd benzine en heeft niet meer gelekt,
hetgeen bewijst dat het werkt. 
Re: Ik raad lassen en hardsolderen ten sterkste af aan
benzinetanks e.d. Een vriend, wilde jaren geleden een
kraantje hardsolderen in een stalen jerrycan (20L). De
jerrycan had ruim een week vol water gestaan, maar tij-
dens het solderen ontplofte ie, vloog uit de (grote)
bankschroef tegen het plafond! Dus, ... een
gewaarschuwd mens... Epoxy lijkt me een veiliger alter-
natief!
Re: Ik weet niet wat een benzinetank kost, maar een
reproduktie is misschien niet zo duur.
Re: Ik kan uit eigen ervaring aanbevelen om kunststof
‘tanksealing’ te gebruiken. Bestaat uit twee componen-
ten-vloeistof die je in je tank moet gieten en dat dan ver-
hardt. Er bestaan diverse merken en leveranciers, o.a.
Rustbuster. Kost nog geen 25 Euro en daarmee ben je
van alle ellende af. En loop je ook geen gevaar van een
ontploffende tank als je gaat lassen of solderen.

Bnzineleiding verstopt
Mijn Spit heeft mij tweemaal in de steek gelaten. De
eerste keer op ca 250 meter van huis, de tweede keer tij-
dens een rally op ca. 1 km van de finish! In beide
gevallen bleek een verstopte benzineleiding de oorzaak.
De eerste keer heb ik dit verholpen door de leiding op de
plek van de verstopping te reinigen. Dit is daarna 400 km
goed gegaan. Opnieuw bleek een verstopte benzineleid-
ing de spelbreker. 
Ik heb mijn Spit ’65 als wrak vanuit de USA geimpor-
teerd. De tank bleek toen voor ca. de helft te zijn gevuld
met oude benzine. Ik vermoed, minimaal 10 jaar oud. Ik
heb de tank gereinigd (gespoeld) met verse benzine, alle
leidingen gereinigd, netjes de buitenkant geschilderd en
weer teruggemonteerd. Op het oog was de tank van bin-
nen niet verroest of iets dergelijks. Ik heb de tank daarna
weer tot de rand gevuld met bezine. Na de eerste ver-
stopping kwam er (na de nodige druk dmv een fiet-
spomp), een roestkleurige substantie uit de verstopte lei-
ding lopen. Ik heb de leiding gereinigd met oa carbura-
teur reiniger, zodat de doorstroming weer optimaal werd.
Ik vermoed dat op ongeveer dezelfde plek nu weer de
verstopping zit. Wie heeft er tips die dit euvel eens en
voor altijd kan verhelpen. Is het plaatsen van een extra
filter direct na de tank de meest simpele oplossing, kan
ik volstaan met het vervnieuwen van het betreffende stuk
leiding, of ontkom ik niet aan een (inwendige) behandel-
ing van de tank? 
Re: Als je tank van binnen schoon is, lijkt het mij niet
nodig om hem te behandelen. Doch een grondige

inspektie lijkt mij gewenst. Dat filtertje zou ik zeker plaat-
sen. Nog een andere tip: Rijd de tank niet bijna leeg,
maar vul hem op tijd weer aan. Troep, roest en andere
vuiligheid gaat onderin de tank liggen. Wanneer je de
tank goed leeg rijdt, wordt de kans steeds groter dat je
iets richting motor zuigt. Die roestkleurige substantie die
je tegenkwam kan ook heel goed bij de pomphouder
vandaan zijn gekomen en tijdens het tanken in jouw tank
zijn overgeheveld.
Re: Ik heb dit probleem ook diverse malen gehad. Ik heb
de benzinetank uitgebouwd. Vervolgens een doos park-
erschroefjes erin gegooid en aan een betonmolen beves-
tigd. Ik heb de tank een aantal uren laten ronddrraaien
waardoor de parkers de binnenkant schoonslepen.
Verder het stukje leiding vanaf de tank tot onder de auto
vervangen. Ik heb een filter direct buiten de tank en een
direct voor de pomp. Deze vervang ik jaarlijks. Ik ver-
baas me er over hoeveel vuil er toch nog in het tweede
filter komt. Problemen heb ik met de brandstoftoevoer
nooit meer.
Re: Demonteer de tank. Huur bij de Gamma een beton-
molentje voor een halve dag. Bindt de tank met een paar
oude fiets binnenbanden of met een bagagespin op de
trommel van de molen. Dicht alle gaten in de tank af met
eventueel houten pluggen. Vul de tank met een emmer
grof en fijn zand en laat de molen een morgen draaien.
Spoel nu de tank goed schoon. Water, benzine. Als je de
mogelijk hebt blaas er lucht in. Monteer de tank weer en
het leed is geleden. Een filter aan het begin van je leid-
ing is nooit weg.

Benzinepomp weigert
Help, mijn benzinepomp doet niet wat hij moet doen. Ik
heb hem al uit elkaar gehad, maar kan niets vinden. Hij
pomt geen benzine. Ik heb een Triumph 1500 us ’79. 
Re: Zit er benzine in de tank. Trek de slang VOOR de
benzine pomp los, verleng eventueel met doorzichtig
slang en zuig voorzichtig. Geen benzine na een tijdje?
Dan is de leiding verstopt. Misschien vuiligheid (?).
Proberen terug te blazen (wel tank schoonmaken en filter
plaatsen. Controleer ook benzine filter, origineel boven
de benzine tank). Trek de slang NA de benzine pomp los
en start, geen benzine na een tijdje? Waarschijnlijk mem-
braam kapot van de pomp. Bestel een pomp bij een van
de handelaren. 
Re: Mijn ervaring is dat, inderdaad, als er benzine in de
tank zit en de auto vlak staat, bij de slang voor de brand-
stofpomp er meteen benzine uitloopt zodra je die slang
losmaakt. 
Re: Voor zover mij bekend, is het enige verschil met een
USA en E Spit, de installatie tegen emissie van gassen
uit de benzinetank en de katalisator in de uitlaat. Dit
heeft niets met je brandstof toevoer te maken. De ben-
zinepomp is een speciaal type verdringerpomp. Wanner
er geen afname is, pompt hij niet. Uiteraard is hij wel



zelfaanzuigend. Wanneer de weerstand van de brand-
stofmeter stuk is, geeft deze meestal aan dat er nog
brandstof in de tank zit terwijl deze leeg is, dus geen
brandstof in de carburateurs. 
Het eerste wat de aangezogen brandstof tegenkomt is
een filter. Zit dit verstopt, dan komt er ook geen brandstof
in de carburateurs. Dit is te kontroleren door de schroef
boven op het deksel los te draaien en het deksel afne-
men. Nu kan men zien of het filter vervuild is. Alvorens
deze handeling te verrichten is het raadzaam om de
aanzuigslang los te maken en het uiteinde hoger te
plaatsen als de bovenkant van de benzinetank, daar
anders het geheel gaat hevelen. Is het filter schoon, kan
de membraan stuk, de pomphefboom of de hefboomveer
gebroken zijn. Ook kan het zijn dat er een klep blijft
hangen. In al deze gevallen komt er geen brandstof in de
carburateurs. Voor zover mij bekend zijn al deze
onderdelen te vervangen cq te repareren. Een nieuwe
benzinepomp monteren is uiteraard sneller. Normaal
gesproken zit er boven de vlotterkamer ook nog een fil-
ter. Echter bij de SU carburateurs van mijn Spitfire zijn
deze niet aanwezig? Het kan zijn dat dit bij de Spit nor-
maal is, maar dat er bij de uitvoering in jouw Spit deze er
wel zitten. Deze kunnen ook verstopt zijn.

Benzinepomp lek
Bij het uiteinde van de benzineleiding, via de ben-
zinepompnippel lekt er benzine. De benzineleiding zelf is
niet lek. Ik vermoed dat er benzine lekt via deze nippel of
dat e.e.a. niet meer goed afsluit o.i.d. Ik heb een Spitfire
1500 US ’79. Zijn er pakkingen voor deze nippels, of zijn
ze gelast en moet ik naar iets anders zoeken. 
Re: Ik heb een Nederlandse Spit ‘78 en ik weet niet of de
pomp precies hetzelfde is. Wat ik wel weet is dat ik het-
zelfde probleem had. Ik kwam er toevallig achter dat de
nippel die jij bedoelt niet goed bevestigd was in het pom-
phuis; je kon ‘m er zo uithalen, met slang en al. De
oplossing is simpel: een nieuwe pomp. Die kost ook niet
zo veel. Let wel op de pakking die tussen de pomp en
het blok zit. Er zijn twee soorten van. Een van ongeveer
1 cm. dik en een veel dunnere. Dat heeft te maken met
het pomptype. Als je de pomp loshaalt, zie je een hevel.
Een (min of meer) rechte of een duidelijk gebogen hevel.
Een goede handelaar verkoopt je de pomp met de juiste
pakking. Neem alles even mee naar de handelaar. (Zie
voor adressen ‘The Spitfire‘).

Benzinepomp Spitfire
Wie heeft er tips voor de reparatie van mijn ben-
zinepomp? Pomp is defect geraakt tijdens het rijden. Kan
de pomp eenvoudig verwijderd en vervangen worden en
hoe doe je dat? Kan de pomp ook eenvoudig uit elkaar
om te kijken naar het defect. 
Re: Altijd eerst zelf kijken. Een nieuwe pomp is niet duur,
maar let wel op dat je de juiste krijgt; kromme of rechte

beugel. Demonteer de oude. Griptang op toevoer. Slang
lossen. Twee boutjes los en uitnemen. Monteren; ander-
som. Neem de oude mee als je de nieuwe aanschaft.
Re: Hoe weet je zeker dat de pomp de oorzaak is. Er
kan ook vuil in de tank zitten of een filter (bij tank of bij
pomp) kan dichtzitten waardoor de benzine er niet meer
doorkomt. Contrtoleer dat eerst, voordat je een nieuwe
pomp koopt.

Brandstofpomp 78’ Spitfire 
De brandstofpomp was lek. Ik bestelde een nieuwe,
maar die komt niet overeen met de oude. De oude heeft
een gebogen arm, de nieuwe een rechte. Kun je die
zomaar erop zetten?
Re: Ja, er zijn twee verschillende uitvoeringen, die overi-
gens wel uitwisselbaar zijn, maar je  moet ze met de cor-
recte pakking monteren. Die met de verder uitstekende
arm moet met een dikke pakking geplaatst worden. Die
afstandspakking is bedoeld voor warmteisolatie. Je moet
dus, of de nieuwe pomp ruilen, of de goede pakking erbij
zien te krijgen.

Benzinepomp kopen
Waar kan ik een goede benzinepomp kopen voor mn
1500. Nu heb ik gehoord dat je er beter een electrische
pomp op kan zetten (kosten 75 euro); klopt dit?
Re: Die pomp kun je bij alle bekende handelaren kopen.
Ik weet niet wat’ie kost, maar het zal zeker minder zijn
dan E 75! 
Re: Het is absoluut niet nodig om een elektrische pomp
op een (normale) Spit te plaatsen. De originele function-
eert prima in het dagelijks gebruik. Bespaar jezelf heel
wat euro’s. Let er op dat je bij aanschaf van de pomp de
juiste combinatie van pomp en pakking aanschaft: er zijn
twee types pomp in omloop. Het eerste type heeft aan
de achterkant een RECHT ‘hendeltje’ dat in het motor-
blok verdwijnt. Die pomp moet je monteren met een
DUNNE pakking. Het tweede type heeft een GEBOGEN
‘hendeltje’ en steekt ongeveer 13 mm verder het blok in.
Die moet je monteren met een DIKKE pakking. In de
juiste combinatie gebruikt, passen ze beide prima in het
blok van je Spit. Gelukkig weten de meeste handelaren
ook wel wat ze je verkopen. 
Re: Een benzinepomp (gewoon mechanisch zoals eerder
vermeld) kost ca.  E 40,- en ik zou voor de besparing
van een paar euro geen 2 weken mijn Spit willen laten
wachten. Vandaag heb ik toevallig een nieuwe ben-
zinepomp gehaald. Daar was ik 24.50 ex voor kwijt.
nummer: RKC1624. Dus volgens mij niet de moeite om
een tweedehands voor te kopen, waarvan het filtertje
binnenin ook nog eens deels volzit.

Electrische brandstofpomp
Wie heeft er ervaring(en) met een elektrische brandstof-
pomp i.p.v. het standaard mechanische exemplaar.



Re: Toen ik mijn Spit +/- 10 jaar geleden kocht, had de
vorige eigenaar er net de elektrische pomp weer afges-
loopt en was teruggegaan naar de conventionele. In al
die jaren dat ik er nu in rijd, heb ik nooit begrepen
waarom hij ooit een elektrische heeft gemonteerd: de
gewone pomp heeft het altijd uitstekend gedaan en doet
dat nog steeds.
Re: Als je een elektrische pomp monteert, omdat je
klachten hebt over de brandstoftoevoer, is het wellicht
zinnig om die hier op het forum naar voren te brengen. Ik
herinner me een soortgelijk bericht dat uiteindelijk leidde
tot de oplossing dat de brandstofleiding vervuild/verstopt
was, waardoor de toevoer werd bemoeilijkt. Overigens,
BCCP in Gramsbergen (www.bccp.nl) kan je alles over
elektrische pompen vertellen. Ook of het zinnig is in een
Spit en waar je op moet letten.
Re: Jammer van je geld. Zorg dat de juiste pomp met de
juiste pakking gemonteerd zit dan doet je Spit het
jaaaaaaren.

Benzineleidingen
Ik heb onlangs nieuwe benzineleidingen gekocht, deze
zijn van koper. Maar nu hoorde ik dat er ook stalen op de
markt zijn. 
Re: Wanneer het staal is en geen roestvrij staal, dan zal
het na verloop van tijd gaan roesten, net zoals de stan-
daard benzineleiding van de Spit. Koper zal niet roesten,
maar reageert met de lucht, zodat er (na een lange tijd)
een groen oxidehuidje ontstaat, welke beschermend
werkt. Zelf zou ik de voorkeur geven aan RVS indien
verkrijgbaar.
Re: Beste mensen. Gebruik koperen leidingen De kralen
zijn er gemakkelijk aan te trekken. De nippels lopen
goed. Het enige nadeel is, als de leiding over een lang
stuk niet ondersteund wordt, zal ze door trillen en
resoneren hard worden en breken. Maar er is in een Spit
ruim voldoende ondersteuning voor de leiding. Tevens,
hoe wil je aan een RVS leiding met een kraalblok een
dubbele Spitkraal leggen.
Re: Interessante discussie! Oorspronkelijk zijn de remlei-
dingen namelijk van ijzer. Ik ken geen Spitje, waar die
niet aangeslagen of geroest zijn. Is dat eigenlijk niet een
probleem voor de APK?

Benzineleiding vervangen
De benzineleiding moet vervangen worden (het stuk
onder de auto tegen de balken). Welk materiaal gebruik
ik hiervoor? Doorsnee 8mm en 150 cm lengte?, met aan
beide zijden een rubber fuel-slang van 6mm en 15 cm
lengte? 
Re: Zo ver ik weet zijn het koperleidingen, ik heb nieuwe
besteld voor mijn GT6 en deze zijn van koper. 
Re: Als vervanging van de stalen benzineleiding wordt
tegenwoordig bijna altijd koperen benzineleiding gebruikt,
1/4 inch. en is met de juiste slangmaat, ook 1/4 inch. (dit

is 6,3 mm) aan beide zijden op de juiste manier aan te
sluiten, zo bij de dealer te koop. Plaats meteen een ben-
zinefilter voor de benzinpomp.

Ommanteling benzineleiding
Ik kwam wat foto’s tegen van de benzineleidingen. Nu is
mijn vraag: wat voor materiaal wordt er om de koperleid-
ing gedaan vanaf het punt dat de leiding aan de
achterkant uit de auto komt. Ik denk om het te bescher-
men.
Re: Waarom zou je om een koperenleiding een
bescherming willen doen? Op de plaatsen waar hij door
het chassis moet, kan je een stukje rubberen benzines-
lang doen, maar verder is er niks nodig, is tenminste mijn
idee.
Re: Bij mijn 1500 loopt de benzineleiding van de motor-
ruimte tot ongeveer onder de tank. Dan vertrekt er een
rubberen benzineleiding naar boven. Die kan je wel in
ieder autocentrum kopen. Niet echt om te beschermen,
dus gewoon een verlenging ervan.

Benzinedamp in de kofferbak
Ik ben bijna klaar met de restauratie van mijn 1500 TC.
Een ding blijft mij hinderen, dit is namelijk dat de tank
ontlucht in de kofferbak, iedere keer als de kofferbak
wordt geopend, komt deze doordringende lucht je tege-
moet. Is er iemand die daar een juiste modificatie voor
weet?
Re: Laten we ervan uitgaan, dat de benzinelucht inder-
daad afkomstig is van de ontluchting (en dus niet van
lekkages ed., want dat is een heel ander verhaal!). Aan
de vulhals, boven de tank, zit aan de linkerkant een ‘tuit-
je’. Bij mijn Spit zit daar een (brandstof)slang die langs
de linkerkant van de tank naar beneden loopt. In de
bodem is een klein gaatje geboord, waar het slangetje
doorheen gaat. (ongeveer 2 cm). Op deze manier
ontlucht de tank.
Re: Er zijn 2 manieren van ontluchting: - Via de benzine-
dop, het tuitje op de benzinetank is dan d.m.v. een rub-
ber stopje afgedicht. - Via dat tuitje op de benzinetank.
Op het tuitje is dan een slangetje aangesloten, dat
eindigt via de bodem van de kofferbak buiten.
Maar, let op de lekkages. De tank is van ijzer en kan
doorroesten. Tevens kan lekkage rond de sensor optre-
den. Als dat je probleem is, moet je het natuurlijk ook
daar oplossen.

Benzinelucht
Ik heb een MK IV gekocht. In de kofferbak stinkt het naar
benzine. Nu zit er naast de benzineleiding een pijpje
(ontluchting). Moet hierop een slangetje worden aanges-
loten? 
Re: Ik heb een 1500 en ik heb even gekeken: er zit
inderdaad een slangetje aan het pijpje. Het slangetje
loopt langs de linkerkant van de tank naar beneden, door



de bodem van de auto en ‘ventileert‘ naar buiten. Let op:
ik weet niet of dit zo hoort! Hij rijdt wel goed (niet
inhouden door vacuum o.i.d.). Verder is het belangrijk om
te weten of je een Amerikaanse uitvoering hebt. Ik weet
niet of het ook al voor een MK IV gold, maar er zijn types
met aangepaste brandstofsystemen voor de US-markt
gemaakt. Het reparatie handboek van Haynes’ geeft
duidelijk uitleg over de verschillende types brandstof sys-
teem. 

Benzinelucht
Een maand geleden mijn Spitje schoongemaakt en
afgedekt gestald in mijn garage. Vanochtend een ben-
zinelucht in de garage, maar nergens onder de auto ben-
zinelekkage waargenomen. Wat kan de oorzaak zijn?
Re: Is het in de auto sterker of minder sterk. Is het sterk-
er, dan is het waarschijnlijk lekkage van de benzinetank,
is het minder, dan moet je bij de motor (of de benzine-
dop) zoeken. 
Re: Ik heb niet het idee dat het van het afdekken van de
auto komt. (Of ik moet iets over het hoofd zien).
Sommige Spitfires hebben boven in de vulpijp een over-
loopslangetje zitten, wat links langs de tank omlaag loopt
en uitmondt door de bodemplaat heen naast de linker
schokbreker. (Haal de zwarte plaat die je tank afschermt
in de kofferbak maar eens weg). Als je je auto volgetankt
hebt weggezet en de brandstof is wat gaan verdampen
of uitzetten door temp. verschil, dan kan het ook via die
slang zijn “ontsnapt”. De geur blijft dan hangen, het vocht
is dan weg. Verder geldt natuurlijk: voorzichtig onder-
zoeken!

Tankinhoud klopt niet
Ik heb een Nederlands Spit 1500 en er kan maar 22 liter
in de benzinetank. Ik heb gecontroleerd af de tank niet
ingedeukt is maar dat is niet het geval. Wat kan hier aan
de hand zijn? Aan het ontluchtingspijpje zit een slanget-
je, dat aan het uiteinde dichtgemaakt is. Moet dit open
zijn, of heb een ander type tank en kan ik de benzineme-
ter sensor straffeloos uit te tank draaien om te kijken wat
er aan de hand is? En is hij weer dicht als ik hem erin
draai?
Re: Ik deel je vraag! Ook ik heb een NL. Spit met het-
zelfde euvel. Bij mij loopt er een slangetje vanaf het
ontluchtingspijpje naar links, langs de tank omlaag, door
de bodem van de kofferbak en steekt een eindje onder
de auto uit. Het lijkt op het slangetje dat bij sommige
SU’s omlaag loopt. Als ik tank, krijg ik er ook maar
ongeveer 22 ltr. in. Daarna is het telkens zachtjes bijgi-
eten. Dan lukt het wel tot ongeveer 35 ltr. Maar het duurt
en het duurt ... . Een keer heb ik zo lang doorgetankt,
dat de benzine uit het eerder genoemde slangetje op de
grond liep. Toen was het weer teveel van het goede dus.
Kwam daar nog bij dat de meter niet goed aangaf ... .
Kortom, rondrijden met een volle jerrycan dus. Dat

meterprobleem heb ik opgelost door een nieuwe voltsta-
bilisator. De brandstofmeter geeft nu weer goed aan. 
Re: Het antwoord is simpel: het ontluchtingsslangetje
moet open zijn.
Dit scheelt ongeveer 7 liter. Zoals beschreven, is die bij
mij ook open. Maar dan nog gaat het langzaam: als de
pomp afslaat, staat de benzine in de vulhals. Dan kan er
nog heel wat bij; het niveau in de vulhals komt nauwelijks
hoger.
Bij somige tanks, meestal van amerikaanse oorsprong,
steekt de vulpijp dieper in de tank dan de bovenkant van
de tank. Tevens eindigt dan de ontluchtingspijp dieper in
de tank. Deze constructie is zo gemaakt ivm het ben-
zinedamp opvangsysteem. De normale euro. ontluchting
gaat door het rubber in de tankdop. De bovenkant van
de tank, nl. zo diep als de vulpijp steekt, gaat werken als
een benzinedamp buffer. Het is nu zaak om een
ontluchting boven op de tank te creeren, dmv een nippel
of dergelijke. Een vulhals als bovenstaand heeft meestal
onderin een soort rooster. Dit zie je zitten als je door de
vulhals naar beneden kijkt.
Re: Bezinedamp is zwaarder dan lucht en zal dus in
principe boven in de tank blijven. Alleen, met tanken
komt het met het brandstofniveau omhoog en wordt het
door de verwarreling van het tanken met de overige lucht
in de tank gemengd. Dat de vulpijp dieper in de tank
steekt is, volgens mij, om ruimte te garanderen in de
tank na het tanken, waarin de brandstof door verander-
ing van temperatuur kan uitzetten, zonder dat het uit de
vulpijp loopt. De temperatuur van benzine in de onder-
grondse tanks is lager dan die van levenselixer in de
tank in een auto in de zon. Er zit dan in US auto’s een
systeem naar de koolstofpot om de brandstoflucht, die
daardoor weggedrukt wordt, op te slaan in het koolstoffil-
ter. Dit komt dan uiteindelijk in de carbs terecht en doet
mee aan de verbranding.

Bescherming brandstofsysteem
Mijn Spit is vandaag APK gekeurd door m’n dagelijkse
autogarage (Citroen). Nu werd er aan mij gevraagd of ik
Tunap T231 in m’n tank wilde laten doen, dat is ter
bescherming van benzinetank, brandstofleiding en carbu-
rateurs. Ik heb dat nog niet laten doen, omdat ik bang
ben dat daardoor oude vervuiling in tank en leiding
loskomt en dan problemen krijg met de benzinetoevoer. 
Re: Als ik jou was, zou ik de tank uit de auto halen en
behadelen met Tank Cure. Informatie over dit produkt
kun je vinden op: http://www.tankcure.com/coatingnl.html.
Dit is een coating, die de binnenkant van je tank
beschermt met een soort hard kunstof (lijkt net op glas).
Re: Kan je iets meer vertellen over dit spul? Ik kan me
niets voorstellen bij iets wat zowel de tank als de leidin-
gen als de caburateurs zou moeten beschermen. Tank
Cure is een bekende coating als bescherming in de tank.
Maar deze kan je niet aanbrengen, zonder eerst de tank



grondig gereinigd te hebben. Het Tunap T231komt me
voor als een toevoeging aan de benzine die de lever-
ancier meer oplevert dan de autorijder.
Re: Ja, het is een toevoeging voor in de benzinetank en
moet zowel de tank, benzineleiding en de carburateurs
beschermen tegen het (invreten) van de benzine.
Re: Ik zou er beslist niet intrappen, klinkt absoluut ‘too
good to be true’. Ongelooflijk ook dat een officiële dealer-
garage dat aanbeveelt! Het is waar dat de moderne ben-
zines (zeker loodvrije, maar ook met loodvervanger)
aggressiever zijn dan ouderwetse benzine, waar onze
Spitfire voor bedoeld was. Dat wordt pas een probleem
als de benzineleidingen in al die jaren e.d. nooit vervan-
gen zijn, maar dan was die auto zeker niet door de APK
gekomen. En al zou alles nog origineel zijn, dan nog is
het wat simpel om te denken dat dat met een beetje
“spul” op te lossen is. Vooral het gegeven dat het meteen
voor het hele brandstofsysteem zou werken, doet ernstig
vermoeden dat we hier te maken hebben met een
prachtige voorbeeld van geldmakerij.
Re: Een Prof. op een technische lezing, zei eens het vol-
gende. Alles wat je bij brandstof of olie gooit, is als een
kind op de kermis. Het koopt een kaartje, stapt in de
draaimolen. Draait mee en stapt weer uit. Dus, of koop
goeie olie, of zorg dat je systeem goed is. Maar spaar je
geld aan chemie.
Re: Oke, dat weet ik dan ook weer. Kijk het zal best wel
op de een of andere manier helpen, maar waar ik bang
voor was en nog steeds ben, als je zoiets gebruikt, dat
dan de aanslag die in de tank en leidingen zit loskomt en
in de carburateurs komen, waar je dan echt problemen
mee krijgt.

Benzineverbruik
Ik heb een MK IV met 1300 motor en gemodificeerde
Carburateurs (zwaardere veren, K&N filters, aangepaste
naalden) en een enkel uitlaatsysteem (geen spaghetti
uitlaatspruitstuk) met MK III middendemper en een RVS
einddemper die in feite deel moest uitmaken van een
systeem met dubbele uitlaat. Hiervoor was alles stan-
daard. Ik rijd meestal korte ritten, maar normaal rijd ik
1:10, zowel met het oude systeem, als tegenwoordig. De
carburateur heb ik zelf gereviseerd, nieuwe assen, klep-
pen etc, nieuwe sproeiers, etc en goed afgesteld met de
carb. balancer en doorzichtige bougies. Verder heb ik de
vlotters goed afgesteld.
Is 1:10 een normale waarde? Ik lees regelmatig mensen
die 1:13 halen. Is er wellicht iets wat ik over het hoofd
heb gezien? Als ik het mengsel knijp, rijdt hij erg
terughoudend en naar mijn idee is (gezien de kleur van
het ontbrandend mengsel) ok. Verder zijn de bougies niet
vet.
Ik hoor wel eens van mensen die de SU’s vervangen
door een normale carburateur. Zijn er sloopauto’s die
zich lenen om een carburateur van te bemachtigen? Ik

weet wel dat er Webers veel gebruikt worden. Heeft
iemand daar goede ervaringen mee?
Re: Ik herken het probleem. Mijn Spit had precies het-
zelfde en ik had (heb) hetzelfde ‘rittengedrag’: (relatief)
korte stukjes rijden. Ik kreeg het advies om eens een
keer een heel eind te gaan rijden: meer dan 100 km
bijvoorbeeld, om dan nog eens te kijken naar het ver-
bruik. Heb ik een paar keer gedaan en ... het verbeterde
tijdens die ritten dramatisch. Uiteraard weet ik niets over
je rijstijl. Het brandstofverbruik staat of valt daar ook
mee.
Conclusie lijkt me: zoals wij rijden, moeten we gewoon
leven met 1:10, als je langere ritten maakt wordt het
alleen maar leuker.
Re: Webers kun je toepassen als je meer vermogen wilt.
Als je zuiniger wilt rijden moet je het zeker niet doen.
Jouw carburateurs zijn constant vacuum carb. Als je veel
korte ritten maakt, dus veel met je gaspedaal speelt,
vliegen de vacuumzuigers -dus ook je brandstof naalden-
op en neer. Nu is neer niet zo erg, maar ‘op’ vraagt natu-
urlijk dan ontzettend veel brandstof. Om een juist idee
van je verbruik te krijgen, moet je net als hiervoor is
voorgesteld, eens een lange rit maken. Noteer de km
stand aan het begin van de rit en aan het eind. Tank de
wagen af aan het begin van je rit en doe dit ook aan het
eind. Wel dezelfde dag. Dan heb je een redelijk goede
grond om het verbruik te bepalen. Zorg dat je geen lekk-
ages of overlopende vlotterkamers hebt. 
Webers kun je alleen maar monteren, als je door
overuren op je wek te maken een dubbel salaris ont-
vangt. Het is leuk spul, maar emmer - verbruik is nor-
maal. 
Re: Geeft je km-teller goed aan? Controleer dit eerst met
behulp van een andere auto. Als je het verbruik op korte
ritten wilt verbeteren, moet je het hoofdstuk Webers
maar vergeten. Ik heb twee dubbele erop zitten, maar
dan moet je naast een dubbel salaris voor de aanschaf
ook nog een spaarpot hebben voor de benzine.



Hoofdstuk 4

O N T S T E K I N G

N i e t  s t a r t e n

Niet starten 
Gisteren begon mijn MK IV tijdens het rijden wat te “stot-
teren” en bleek na thuiskomst niet meer te starten. Moter
sloeg wel aan, maar bij het loslaten van de contactsleutel
stopte hij gelijk weer. Als ik de sleutel in de startstand
hield, bleef de moter wel lopen. Heeft iemand enig idee? 
Re:Ik denk dat de weerstandsdraad kapot is. Een Spitfire
heeft een 6 volt bobine die via deze weerstandsdraad
aan de 12 volt van de auto hangt. Tijdens het starten
wordt deze draad even overbrugd, waardoor de bobine
12 volt aangeboden krijgt met als gevolg een extra grote
vonk. Hierdoor start de motor makkelijker. Als deze draad
defect is, ik meen uit mijn hoofd dat het een roze/witte
draad is, dan start de motor zoals je beschrijft (op 12
volt) en zodra de motor gewoon moet lopen, slaat hij af
omdat de bobine zonder spanning komt. Om te control-
eren dus even (!) de bobine voorzien van 12V constant.
Starten ... en blijven lopen? Dan zit daar het probleem. 
Re: Het was inderdaad de weerstanddraad welke gebro-
ken was en die bij een MK IV in een blokje naast de
bobine zit. Nieuwe aangeschaft en weer lopen als een
zonnetje.
Re: Ik heb een ander startprobleem. Als ik mijn Spit 1500
uit de garage haal, start hij meteen. Heb ik een eindje
gereden, zet ik hem uit. Als ik hem dan weer wil starten,
is het net alsof de accu leeg is, maar die is vernieuwd,
dus daar kan het niet aan liggen. Ook de startmotor is
vernieuwd en ook de dynamo. Ra, ra?  Men zegt; het
kan eraan liggen, als je de koppeling ingedrukt houdt bij
het starten. Ik heb het geprobeerd, zonder de koppeling
ingedrukt te houden te starten, maar dat helpt ook niet.
Wie kan mij daar bij helpen.
Re: Ik heb dat verschijnsel zelf ook. Ik heb het altijd
toegeschreven aan het feit, dat als de motor warm is,
dan heb je een betere afdichting van de zuiger in de
cylinder, maw, de compressie is dan aardig wat hoger
dan in koude toestand. De startmotor heeft dan natuurlijk
ook meer problemen om het zaakje rond te draaien. Als
het heel gek wordt, dan wacht ik altijd even en dan gaat
het weer. Maar ik was wel van plan om binnenkort mijn
startrelais te vervangen, want ik heb dat al een paar keer
uitelkaar gehaald en dan zie ik steeds ingebrande kon-
takten en dat geeft natuurlijk veel elektrische weerstand.
Dat startrelais vind ik niet een van de mooiste uitvindin-
gen van de Spit bouwers, maar we doen het er maar
mee. Gelukkig is dat relais betaalbaar, dus een kranten-
wijk is niet direkt nodig.
Re: Voor het startprobleem, het moeizaam aanslaan, is

meestal maar een remedie, en dat is puntjes,
verdeelkap, bougiekabels, bougies, rotor en condensator
vervangen. Dat zijn allemaal slijtage onderdelen. Als dat
allemaal goed is en de ontsteking en carburateurs
afgesteld zijn, moet een motor in een keer starten
(behalve als de carburateurs droog staan, na lange stil-
stand) en dan zal je ook niet zo’n last hebben van
doorslaan. Wat ook belangrijk is, dat je voldoende span-
ning op de bobine hebt, want met een lagere spanning
heb je een zwakkere vonk. Dus nameten en als de span-
ning te laag is, onderzoeken waardoor.

Geen ontsteking
Komen we thuis en doet hij het niet meer als ik hem in
de garage wil zetten. Startmotor gaat als een gek door
de rondte, echter motor weigert aan te slaan. Na elke
startpoging ruikt het naar benzine bij de carburateurs en
komt er ook werkelijk benzine uit de toevoerslangen.
Geen brandstofkwestie. Ontstekingskwestie, lijkt mij dus.
Inderdaad op geen enkele wijze krijg ik een vonk uit de
bougiekabel en bobinekabel als ik deze enkele millime-
ters van massa afhoud. Contactpunten gecontroleerd op
breuk, viezigheid en opnieuw afgesteld op 4 mm.
Verdelerkap, rotor, condensator, contactpunten en
bougiekabels vorig jaar vernieuwd (tijdens het plaatsen
van ruilmotor), toch nog gecontroleerd en niets aan te
vinden.
Op geen enkele wijze produceert de Spit een vonk.
Vervolgens een proeflampje op de massa gehouden (-
uitgang) van de bobine, de auto in zijn vierde versnelling
naar voren gerold en dus dient het lampje te gaan knip-
peren, helaas blijft het proeflampje constant branden.
Aansluitend hierop de bobine gedemonteerd en vanmid-
dag laten testen bij de Bosch-dienst. Niets op aan te
merken, volgens de deskundige. Tussen de werkza-
amheden door ook nog de primaire draad tussen bobine
en verdelerkap losgehaald en op draadbreuk gecon-
troleerd en stekkerverbindingen schoongemaakt. Helaas
zonder resultaat. Het enige wat ik nog niet vervangen
heb is de condensator in de ontsteking, maar volgens
mij, ook al zou deze kapot zijn, dient de motor wel aan te
slaan. Omdat het proeflampje niet uitgaat of knippert zou
het duiden op het niet goed openen of sluiten van con-
tactpunten, deze heb ik nu tot drie keer toe zodanig
afgesteld dat ik mijn voelermaat van 4 mm met lichte
weerstand er door heen kan halen. Zo hoort het toch?
Helaas kom ik hier niet verder mee en weigert de Spit
z’n diensten. 
Re: Haal de draad los die aan de bobine zit en naar de
contactpunten loopt. Als je tussen deze draad en de plus
een proeflamp zet, moet deze proeflamp uit- en aangaan
met het openen en sluiten van de puntjes. Blijft de lamp
branden, dan zit er of sluiting in de punten-aansluiting of
je condensator heeft inwendig sluiting, wat tot gevolg
heeft dat massasluiting ontstaat op je puntencircuit. Gooi



de draad van de condensator los en kijk of de proeflamp
nu goed reageert. Met een aangesloten kapotte conden-
sator werkt de ontsteking niet meer.
Re: Wat heb ik gedaan n.a.v je antwoord: Draad van de
min-aansluiting van de bobine die naar de contactpunten
loopt, bij de bobine los gehaald. Vervolgens het klembek-
je van het proeflampje op de min-aansluiting van de
bobine aangesloten en de schroevedraaier-kant van het
proeflampje op de contactpunten gehouden. Tijdens het
starten van de motor (en het dus openen en sluiten van
de contactpunten), gaat hiermee gelijktijdig ook mijn
proeflampje aan en uit. Kan ik hieruit concluderen dat de
punten naar behoren werken? Daarnaast heb ik mijn
condensator van de ontsteking gewisseld met een
andere, maar ook met deze slaat de motor niet aan. Heb
je wellicht nog andere suggesties voor me?
Re: “...deze heb ik nu tot drie keer toe zodanig afgesteld
dat ik mijn voelermaat van 4 mm met lichte weerstand er
door heen kan halen...”. Ik hoop dat je bedoelde 0,38
mm of 0,015 inch.

Geen vonk
Ik heb een gereviseerde motor ingebouwd. Nu ik alles
weer opgebouwd heb, kan ik geen vonk krijgen. Ik heb
de verdeler (US) vervangen door een Eruopese. De
elctronische (in US zelfopgebouwde) onsteking heb ik
dan ook vervangen voor een met puntjes. Ik heb de pun-
ten gesteld op 0,4 mm. De draad van de verdeler heb ik
aangesloten op de - van de bobine. De + heeft spanning
en de - maakt goed contact met massa. Bij het laten
draaien van de motor op de startmotor komt er geen
enkele vonk. 
Het volgende is ook gebeurd. De US uitvoering heeft een
elctr. klep voorin zitten, die reageert op te lage oliedruk
en die doorlopen voorkomt. Deze klep is eruit gehaald.
Bij de oliedruksensor zitten drie aansluitingen en dus nu
maar een meer, die ik nog kan aansluiten, alleen die van
het olielampje. Ik kan geen verband vinden in het
stroomcircuit, maar zou dit ermee temaken kunnen
hebben. Ik heb alle mogelijke combinaties al geprobeerd,
maar de vonk blijft weg.
Re: Enkele vraagjes: Welke spanning krijg je op de start-
condensator? En is het een 6 volt condensator, of een
12 volt condensator?
Re: Uit je verhaal leid ik af, dat de bobine is aangesloten
op een goede 12 V en een goede massa. Tevens is de
verdeler aangesloten op de -. Geen wonder dat hij dan
niet vonkt, de - moet alleen via de verdeler aangeloten
worden. In jouw geval maken de contactpuntjes alleen
maar een beetje betere massa.
Let wel op je bobine; is deze voor 6 V (weerstand ca. 1,3
ohm) of 12 V, (weerstand ca. 2,6 ohm), of is hij defect
(weerstand oneindig). Een 6 V bobine moet niet constant
op 12 V worden aangesloten.
Lees eens na in een van de vroegere ‘The Spitfire’ het

artikel ‘Hoe start een Spit electrisch’. Dan zul je zien, dat
de bobine stroom krijgt over een 12 volts draad vanaf het
startrelais. De motor start hierop en als je de sleutel
loslaat, krijgt de bobine stroom over een weerstands-
draad vanaf het contact/startslot. Heb je geen verbinding
met je startrelais, dan zul je bij het starten nooit geen
vonk krijgen. Ongeacht hoe hij aangesloten moet zijn,
het testen is heel simpel. Meet de weestand over de
bobine: 1,3 ohm is voor 6 V systeem, 2,6 ohm is voor 12
V systeem, 0 of oneindig ohm, is defect.
Als hij niet defect is, sluit dan de + van de bobine op de
+ van de accu en de - van de bobine op het draadje naar
de contactpuntjes. Nu moet hij al werken. Hierna kun je
alle aansluitingen controleren, zoals condensators, weer-
standsdraad, massa van het motorblok etc. Alles
doorgemeten - OK. Alle contacten goed schoongemaakt
en ook de contactpuntjes even opgevijld. En, dan zijn er
weer vonken!

Geen ontsteking tijdens het starten
Ik heb gemerkt dat ik tijdens het starten geen ontsteking
heb. Op mijn Spit staat een elektronisch gestuurde
ontsteking ipv de standaard. Hiervoor werd er een relais
tussen de + van de batterij en het hoogspanningsspoel /
bobine (Lucas gold) geplaatst, die via de ACC van het
kontaktslot aan/uit-geschakeld wordt. Deze relais werd
aangesloten op de ACC (positie 1 wit-roze draad), dat
betekent dat tijdens het starten (positie 3 (wit-rood) van
de kontaktsleutel, die bij het loslaten terugveert naar
positie 2 (wit)) er geen spanning is en bijgevolg ook het
hoogspanningsspoel (bobine) geen spanning heeft en ik
dus tijdens het starten geen ontsteking heb. Ik heb blijk-
baar wel ontsteking (bougie-vonktest) wanneer de sleutel
terug naar de normale “aan” positie keert (positie 2).
Tijdens de uitloop (is ongeveer 2 toeren die de motor
nog doet nadat de starter is gestopt) heb ik toch nog een
paar (2 of 3) vonkjes, maar aangezien de wagen reeds
lang (3 maanden) stilstaat, is dit waarschijnlijk niet
genoeg om de motor te doen aanslaan. Mijn vraag is, je
moet tijdens het straten toch ook vonken (= ontsteking)
hebben, of ben ik zó dom ... . 
Re: Tijdens het vasthouden van de sleutel in de start-
positie gaat de stroomkring normaliter volgens een
andere route, namelijk niet die van de weerstandsdraad,
maar rechtstreeks, waardoor de bobine geen 6 maar 12
volt krijgt en daardoor tijdelijk een fellere vonk geeft. Het
lijkt me dat je het moet zoeken in deze aansluiting.
Re: Mijn bobine krijgt ofwel 12V, ofwel niets. Het gaat
hier wel over een niet-originele ontsteking. Wanneer het
kontakt op “on” staat, schakelt de relais gewoon 12V
door naar de bobine. Wanneer ik de sleutel vasthoud
(starten), wordt die relais uitgeschakeld en bijgevolg gaat
er 0V naar de bobine. Er is nooit sprake van 6V (owv de
niet-originele ontsteking?). Voor zover ik het snap gaat er
12V naar de bobine (rode draad die van de relais komt)



tijdens het rijden. Dan gaat er een bruine draad van de
bobine naar een “elektronisch kastje”, vanwaar er op zijn
beurt 3 draden naar de verdeler aan de motor gaan (ik
veronderstel dat die de aansturing voor het verdelen van
de ontsteking regelen). Wanneer ik nu gewoon die relais
laat schakelen met de witte draad van het kontakt, krijg
ik ook ontsteking tijdens het draaien van de starter en
dat is eigenlijk mijn vraag. Je moet bij een Spit toch
vonkjes hebben tijdens het starten, of niet? Als ik het
goed begrijp, heb je bij een standaardontsteking een
spoel dat tijdens het rijden op 6V werkt? en tijdens het
starten op 12V?
Re: Er zijn twee circuits. De onsteking van een Spit loopt
via een weerstandsdraad en werkt op 6V. Tijdens het
starten wordt deze draad niet gevoed, doch een recht-
streekse aansluiting, waardoor de 6V bobine 12 V krijgt
en daarmee voor de start een lekkere dikke vonk geeft.
Die Engelsen van Triumph waren zo gek nog niet. Je
moet het schema in het werkplaatshandboek eens raad-
plegen voor de aansluiting van je ontsteking. 
Re: Bedankt voor de uitleg, maar die heeft betrekking op
een standaard ontsteking en dito circuit. Zoals ik al een
paar keer zei, is dit geen standaardontsteking, noch cir-
cuit. Ik heb een A1 kleurenschema van de elec. instal-
latie waarop dit staat. Er staat daar inderdaad iets van
‘drive-resist’ en een dubbel circuit. Bij mij is alles 12V.
Alleen moet ik er gewoon voor zorgen dat ik tijdens de
start ook ontsteking heb, daar ben ik nu wel achter. Rest
mij enkel nog de vraag of een continue 12V ontsteking
wel zo goed is (aangezien 6V de standaard is).
Re: Volgens mij is je probleem simpel: Zowel de bobine
als de unit voor de electronische ontsteking zijn aanges-
loten (via een relais) op de accessoire stand van het
contactslot. Tijdens het starten wordt de spanning van de
accessoire onderbroken, en heeft je ontsteking dus geen
spanning. Gevolg: de auto loopt niet. Oplossing: sluit het
relais aan op de 2e stand van het contact: ‘drive’. Dit is
ook de de stand waar hij aan hoort te zitten.
Re: Zit er op het startrelais ook nog een overbrug-
gingscontact. Deze is bedoeld om de standaard 6V op
de bobine te overbruggen met 12V. Dit werkt natuurlijk
ook om tijdens starten jouw ontsteking onder stroom te
zetten. (is niet meer nodig als je het relais aansluit op
contact stand 2).
Re: Kan het niet zo zijn, dat de startmotor op de een of
andere manier zoveel stroom trekt, dat de spanning
onder de benodigde waarde voor e.o. daalt?
Re: Neem één van de witte draden die van de stu-
urkolom af komen en trek die door naar de bobine. De
bobine heeft nu dus twee draden op de +aansluting. Dus
net als het orginele schema. Alleen is de ballastresistor
draad nu vervangen door een normale draad. Vervang
dan de 6 volts bobine voor een 12 volts exemplaar.
Re: Ik heb nog een beetje geëxperimenteerd. De uitleg
klopt met mijn probleem. Gewoon geen kontakt tijdens

starten... . In elk geval, van die 6V is nergens sprake bij
mijn elektronische ontsteking. Ik vermoed dat er dan ook
een 12V bobine door de vorige eigenaar geïnstalleerd
werd. Hij heeft mij in elk geval iets over een “andere
nieuwe” bobine gezegd. Dus de zaak is nu opgelost, met
als resultaat, dat ik dit soort ontsteking nu wel van bin-
nen en van buiten ken.

O n t s t e k i n g  a f s t e l l e n

Ontstekingsmarkering krukaspoelie
Ik kan met geen mogelijkheid de ontstekingsmarkering
op de krukas poelie van mijn MK III ’67 vinden. Zo heb ik
dus niets aan het afstellen met de stroboscoop.
Re: Dan zal je hem er zelf op moeten aanbrengen met
een een klein scherp beiteltje of een vijl, als je tenminste
wil dat hij zichtbaar blijft. De inkeping opvullen met witte
verf, dan is hij onder het licht van de stroboscoop goed
zichtbaar. De eerste zuiger in het bovenste dode punt
geeft de plek aan.
Re: Ik heb met mijn MK III ook dit probleem gehad,
alleen zat er wel een markering voor de nul graden op (is
bovenste dode punt bij hoogste stand van de eerste
zuiger). Maar er staat ook geen markering van 6 graden
voor dit punt. Piet Julicher heeft mij het advies gegeven
om dit punt ook aan te brengen op de poelie en alle drie
de punten met witte lak te merken. Toen dit eenmaal was
gebeurd heb ik geen problemen meer gehad met de
ontsteking.
Re: Bij mijn MK III zit de markering in de vorm van een
gaatje in de achterste flens (het dichtst bij het motorblok)
van de krukas poelie op 0 graden. Misschien zit het gaat-
je bij jou dicht met vuil, waardoor het moeilijk zichtbaar
is, dus nog maar eens even goed zoeken.

Ontstekingstijdstip markering
Op het distributiedeksel van mijn 1500 zit een soort kam-
metje met puntjes welke het BDP en X aantallen graden
voor-ontsteking aangeven. Echter welk puntje is nu het
BDP? en  welk puntje is nu de 10 graden streep? (vol-
gens mij het statische voorontstekingstijdstip van mijn
Spit).
Re: Er zit een langer puntje bij. Dat is de BDP. Maak met
een fijn schuurpapiertje het kammetje schoon en je kunt
de graden lezen. Zo uit mijn hoofd meen ik, dat ieder vol-
gend puntje voor 4 graden staat. Je moet dan het kuiltje
hebben na het tweede puntje voor 10 graden.
Re: Hij stond dus (statisch) 10 graden te laat (precies op
0). Ik heb hem nu in het door jou bedoelde kuiltje gezet.
Ik zie dat er ook nog tandjes na het BDP (wat langere
tandje) zitten. Weet U waar dat voor nodig is?
Re: Er zijn US versies, die bij bepaalde omstandheden
na-ontsteking hebben. Ik weet niet of dat de reden is.
Immers de schaal gaat naar de voor-onstekingszijde ook



verder dan de 10 graden die je nodig hebt. Laten we het
er maar op houden dat het voor het mooie is.

Ontstekingstijdstip
Volgens de boeken dien ik mijn Spit 1500 statisch af te
stellen op 10 graden vooronsteking. Nu komt het: er zijn
types die echter dynamisch afgesteld dienen te worden
op, naar ik meen, 3 of 4 graden en andere die dan ook
10 graden moeten hebben. Vanwaar dit verschil?
Volgens mij is het type verdeler ook gelijk, net zoals het
motortype, inclusief de compressiehoogte die toch eigen-
lijk de mate van vooronsteking bepaalt.
Re: Het verschil tussen dynamisch en statisch, maar dat
zal niets nieuws zijn, is dat bij dynamische meting de
voorontsteking wordt beinvloed door de vacu-
umvervroeger. Daarom zal er verschil in waarde van het
ontstekingstijdstip zijn.
Re: Dat kan het niet zijn. Je moet immers de onsteking
dynamisch stellen met de vacuumslang losgenomen. Die
heeft dan geen invloed meer. Wat wel zou kunnen, is dat
de centrifugaal vervroeging bij stationair al 6 graden
vervroeging geeft. Maar dan zou er in de verdeler van de
auto’s waarbij de beide waarden gelijk zijn, geen of een
andere centrifugaal vervroeging moeten zitten. Lijkt me
vreemd.
Re: Op sommige motoren (Amerikanen) zit een verdeler
met een electronische ontsteking. En deze ontsteking
heeft een andere instelling. Zie het werkplaatshandboek.

Ontstekingstijdstip
Als de cylinderkop geschikt gemaakt is voor loodvrije
benzine, moet het ontstekingstijdstip dan ook aangepast
worden en zoja wat moeten dan de waarden zijn voor
een MK 1?
Re: Nee gewoon op tijd zetten. MK I statisch 17o BTDC.
Dijnamisch 17o BTDC.
Re: Het ontstekingstijdstip van een Spit 1500 (’77) is vol-
gens mij 10o BTDC. Als ik dat dynamisch met een stro-
boscooplamp heb vastgelegd, dan hoef ik dat statisch
zeker niet meer te controleren? Bij welk toerental moet ik
hem op tijd zetten? Bij een beetje meer toeren, loopt
hoeveelheid graden snel op?
Re: Als je een non-USA-model hebt, is 10o BTDC juist
(volgens ‘Haynes’ op pagina 122, en volgens de sticker
onder de motorkap). Er staat geen toerental bij. Ook
weer volgens ‘Haynes’ op pagina 128 (en de instructiev-
ideo die de club een aantal jaren geleden verkocht):
eerst de statische afstelling goed zetten en dan pas de
dynamische. Bij de dynamische afstelling moet je dan
wel de vacuumvervroeging losmaken. Er staat dan wel
bij: “The engine idle speed should be reduced to the low-
est possible compatible with even tickover.”

Ontsteking verloopt
De afstand tussen de ontstekingspuntjes verloopt veel.

Na 1000 km rijden is de afstand tussen de contactpunten
zoveel verminderd, dat de motor minder toeren maakt en
waardoor hij bij het wegrijden gemakkelijk stil valt. De
contactpunten zelf zijn niet ingesleten. Het is niet zoveel
werk om de contactpunten weer af te stellen op 0,40,
maar ik vind dit toch te snel gaan. Wat kan de oorzaak
zijn?
Re: Heb je misschien een metaal braampje op de nok
zitten, zodat het isolatiestukje van de hamer snel slijt? Er
moet wel iets olie op, om de wrijving te verminderen.
Re: Ik heb e.e.a. meteen even nagekeken. Er zit geen
braampje op de nok. Maar ik vond de nok wel erg droog
en heb er meteen een beetje olie opgedaan. Ik hoop dat
dit helpt.
Re: Toevalligerwijs heb ik vorige week na ongeveer 1000
kilometer gereden te hebben ook een afwijking gehad
aan de contactpunten (Spit MK II). Motor ging ploffen uit
de uitlaat en vervolgens op drie cylinders draaien.
Onderweg heeft een Opeldealer de punten opnieuw
afgesteld en daarna (ongeveer 700 kilometer rijden)
geen problemen meer gehad. Totdat ik thuis de Spit niet
meer aan de gang kreeg om hem in de garage te zetten.
Waarschijnlijk ook een ontstekingsprobleem.
Ben nu al twee dagen aan het zoeken en voorlopig krijg
ik geen vonk. Zoals je wellicht weet, zitten de contact-
punten met een schroef vast en met een schroef om de
punten te kunnen afstellen. Bewegen de punten na mon-
tage niet t.o.v de grondplaat van de ontsteking? Als ik
nog meer reacties krijg op mijn vraagstuk zal ik je hier
zeker deelgenoot van maken. Overigens moet mijn colle-
ga met zijn Triumph Herald ook geregeld zijn punten
opnieuw bijstellen. Maar goed, als we beide hetzelfde
probleem hebben, zal het wel een eigenschap van onze
auto’s zijn.
Re: Nok smeren, dat is het enige euvel.

Ontstekingstijdstip 1500
Wanneer ik het statische ontstekingstijdstip van mijn
1500 op 10 graden zet, pingelt de motor erg sterk tijdens
acelleratie. Ik moet het tijdstip verlaten naar ca. 6
graden, om van dit verschijnsel af te zijn. Stationair
draaiend heb ik met de stroboscooplamp hetzelfde tijd-
stip als bij de statische meting. Er is geen overmatige
koolafzetting in de kop.
Re: De opgegeven settings zijn voor benzine van 20 jaar
geleden. Als je nu loodvrij RON95 tankt, dan moet je de
timing iets later zetten. Ook ikzelf -en ik tank RON 98
met loodvervanger- heb de timing iets later moeten
zetten. Maak je geen zorgen en zet de timing zodanig
dat je geen last hebt van pingelen.

Hulp bij afstellen motor 
Wie kan me helpen bij het afstellen van m’n 1500 motor?
De motor start moeilijk, hobbelt wat en slaat af. De
ontsteking heb ik afgesteld (statisch, dynamisch). Een



cabaratuur is aan de onderkant ‘nat’. Ik weet verder geen
raad meer. Hopelijk is een techneut bereid om mij ter-
plekke op het goede pad te leiden.

Onsteking afstellen 
De vraag is duidelijk: wij weten de volgorde niet. Er heeft
iemand aan zitten prutsen en nu kan ik de volgorde ner-
gens vinden. Er is me verteld dat het vaak 1-3-2-4 is,
maar dit klopt niet?
Re: Ontstekingsvolgorde is 1-3-4-2. Maar je moet ook
even kijken of de bougiekabels (nog) goed zitten wan-
neer er aan geprutst is; wanneer cylinder 1 in BDP staat,
moet de rotor in de verdeler bij de kabel van cylinder 1
staan. Let op, de verdeler draait tegen de klok in en op
het halve toerental! Wijst de rotor dus precies de tegen-
over gestelde kant op, draai de krukas dan een volle slag
door.
Re: Als het dus niet klopt, zoals je zegt, dan is er
waarschijnlijk ook aan de aandrijving van de verdeler
gerommeld en dan moet je deze dus aan de voet  los-
maken en zodanig verdraaien, dat als zuiger 1 boven
staat de verdeler met de roter naar bougie 1 wijst.
Zonder goed boek zou ik er niet aan beginnen, want je
komt steeds verder van huis. 
Re: Dank jullie wel voor de informatie. We kunnen nu wel
verder. We gaan denk ik ook nog wel dat handboek aan-
schaffen.

Vacuum vervroeger afstellen 
Ik ben mijn 1300 motor aan het reviseren en heb daarbij
ook natuurlijk de ontsteking losgenomen. Nu vraag ik mij
af hoe je de vacuum vervroeger moet afregelen. Haynes’
geeft alleen maar het afstellen van de contactpuntjes.  
Re: De vacuumvervroeger is niet af te stellen. Hij moet
voldoen aan de waarden van het handboek. Men geeft
een max waarde, bij een aantal toeren. Klopt dat? Dan
alles OK.
Re: Ik weet niet welke Haynes’ jij hebt, maar in mijn
Haynes’ staat precies aangegeven hoeveel vooronstek-
ing je krijgt bij een bepaald toerental. Er is inderdaad
niets aan bij te stellen. Als het membraam van vacu-
umvervroeger niet lek is en alles soepel beweegt, moet
je aan deze Haynes’ waarden kunnen komen. ps. Meten
met de stroboscooplamp natuurlijk.

Onregelmatig lopen van motor 
Gas geven tot hogere toeren in 1e en 2e versnelling,
geen probleem, maar in 3e en 4e versnelling lijkt het
alsof hij onregelmatig gaat lopen, minder power en trager
optrekken dan gewoonlijk. Het neemt ook toe bij warm
weer en een warmere motor. Volgens mij is het geen
‘vapour-lock’, maar kan het in ontsteking of carburateur
zitten. Ik heb sinds kort een nieuw ontstekingsetje erin
en de carburateurs zijn relatief nieuw en normaliter
krachtig. 

Re: Oeps, ik vergeet nog wat: nadat de ontsteking is
vernieuwd, is dit eigenlijk gaande (een tijdje erna), daar-
naast loopt de motor nu 1 op 8 in plaat van 1 op 12 (wat
hij normaal doet) en ‘gorgelt’ de uitlaat ook bij optrekken
(wellicht wat te rijk afgesteld?), terwijl het daarvoor alleen
bij het uitrijden was (en zo hoort het).
Re: Dat klinkt naar een verkeerd (te laat) afgestelde
ontsteking. Wat is eraan vernieuwd en hoe heb je hem
afgesteld?
Re: Heb het er niet zelf ingezet, er is vernieuwd: rotor,
verdeelkap, contactpuntjes en weerstandje.
Re: Ik heb hetzelfde probleem met mijn MK III. Heb er
een nieuwe rotor, condensator en nieuwe puntjes in
gezet (afgesteld op 0,40mm). Starten ging lastig en
toeren vielen meteen weg. Toen motor warm was, heb ik
stationnair toerental iets verhoogd, maar leek motor
traag te reageren en niet boven de 4000 toeren uit te
komen. Het lijkt op te late afstelling, maar daar heb ik
niks aan veranderd. 
Re: Hoe oud zijn de bougiekabels bij al deze motoren?
Vaak genoeg worden deze kabels over het hoofd gezien,
maar het loont de moeite om ze vaker te vervangen. 
Re: Ja, het kan wezen dat je het laatst aan de eletriek
heb gezeten, maar het kan goed zijn dat je valse lucht
trekt en je motor daardoor op toeren slecht loopt.
Controleer eens of de moeren van het inlaatspruitstuk
aan de kop goed aangedraaid zitten en of de moeren
van de carburateurs aan het spruitstuk goed vast zitten?
Als dat goed zit, kan het nog zijn dat de pakkingen
lekken. Met een spuitbus, waarmee je moeren losweekt,
kun je bij stationair draaien gewaar worden of pakkingen
lek zijn, door even te spuiten onder alle hoeken. Loopt
dan het toerental even op; dan heb je een lek: Valse
lucht. 
Re: Wat ik raar vind, is dat hij vorige week, met oude set,
nog goed liep. Dan kan je je afvragen waarom heb je het
dan vernieuwd. Voornamelijk omdat ik niet wist hoelang
die oude set er al in zat en omdat de rotor redelijk los zat
en wat tekenen van slijtage liet zien. Dus wat dat betreft,
lijkt het me onwaarschijnlijk dat het door valse lucht zou
komen. Temeer omdat ik daar helemaal niet in de buurt
ben geweest. Zou het helpen als ik de afstand ven de
puntjes wat verklein?
Re: Ik lees bij deze ontstekingsproblemen nergens dat
na het vervangen van de puntjes het onstekingstijdstip is
gecontroleerd, danwel afgesteld. En dat is toch echt
noodzakelijk, de afstand tussen de contactpunten is
rechtstreeks van invloed op het ontstekingstijdstip, dus
eerst even checken.

Afstellen vervroeging Delco MK III 
Heb sinds kort een MK III en ben de boel aan het
venieuwen daar waar nodig. Op de verdeler zit een
afstelmechanisme (knop) voor de vervroeging. In het
Haynes’ boek zie ik daar niets over. Ik neem aan dat ik



de voorontsteking moet afstellen door de hele onsteking
te verdraaien (?) maar heb geen idee wat ik met die
afstelknop moet doen. Heb het PDF met alle forumvra-
gen van de afgelopen jaren ook al doorgeSpit.
Re: Nu je alles in de download over het afstellen van de
ontsteking hebt gelezen, ben je ook tegengekomen dat
dat draaiknopje wat opzij aan de stroomverdeler zit een
fijn-afstelling mogelijk maakt. Zet hem in het midden van
het bereik en stel dan je ontsteking af met behulp van
een proeflampje door de verdelertoren op zijn voetstuk te
verdraaien met de schroef van de klemband om het
voetstuk los. Heb je de goede positie gevonden, dan zet
je de klemband vast. Nog even controleren na het
vastzetten of de verdraaiing niet verlopen is. In orde; dan
kun je de fijn-afstelling met de door jou bedoelde
draaiknop opzoeken. Daarvoor is het dan handig over
een stroboscoop te beschikken, waardoor je bij verschil-
lende toerentallen de vervroeging goed kunt controleren.
Nu kan het zijn dat je een ex Amerikaan onder handen
hebt, met een vacuum vervroeging, die bij stationair
draaien de ontsteking ‘na’ het BDP zet. Je kunt dat
gewaar worden door met de vacuumaansluiting los de
eerste afstelling op te zoeken en dan met de vacuum-
slang erop stationair draaiend te controleren of de
onsteking dan anders staat. Allemaal heel avontuurlijk
lijkt mij!

Ontsteking 
Ik heb bij mijn 1500 nogal wat speling op het asje van de
ontsteking, waar de rotor op zit. Weet iemand of dit (zelf)
te repareren is en of er en waar de benodigde onderde-
len verkrijgbaar zijn. 
Re: Een ontsteking is wel te reviseren, de vraag is alleen
waar je de onderdelen vindt. Het is misschien beter om
een ruil-verdeler aan te schaffen bij een van onze bek-
ende adressen. Wat voor speling is het trouwens, kun je
hem heen en weer bewegen of kun je de rotor ver-
draaien, want dat laatste is normaal. Zo werkt de cen-
trifugaal- en vacuumvervroeging nu eenmaal.

Afstellen ontsteking 
Ik heb een GT6 MK II van Amerikaanse komaf, waar ze
de emissievrelagende spullen vanaf gesloopt hebben,
maar waar wel nog de Delco Remy D204 stroomverdeler
op zit. Mijn vraag is, wat is het beste ontstekingstijdstip?
Zoals bij de Engelse versie 10 graden BTDC, of, zoals bij
de Amerikaanse, statisch 6 graden BTDC? Ik heb ze
alletwee uitgeprobeerd, maar ik vind ze alletwee niet
optimaal lopen, ik heb wel het idee dat er bij de laatste
instelling meer benzine verbruikt wordt en dat is puur
goud tegenwoordig. 
Re: Ik denk dat je tussen 6 of 10 graad voorontsteking
stationair niet veel verschil zult merken. Je opmerking
over slecht lopen en veel verbruiken heb je waarschijnlijk
bedoeld bij hogere toerentallen (?). Als dat zo is, kan het

zijn dat je vacuumdoosje van de vacuumvervroeging lek
is en het dus gewoon niet doet. Even het slangetje los bij
de carburateur en in je mond steken. Flink zuigen, dan
moet er beweging onder de verdelerkap te zien zijn.
Omdat er allerlei spullen betreffende de emissie zijn
afgehaald, kan het zijn dat je ergens valse lucht trekt bij
een aansluiting op het spruitstuk die nu ongebruikt blijft.
Is alles goed dicht? Kan ook nog zijn dat je vacuumleid-
ing aan de verkeerde kant van de smoorklep aanges-
loten is, waardoor bij gasloslaten het vacuum wegvalt -
als het er al was- en bij gasgeven wat plotseling
optreedt. Overigens staat in de download ook een en
ander hoe je ‘op toeren’ het verloop van de vervroeging
kunt nagaan. Trouwens, zitten de veertjes wel goed op
de centrifugaal vervroeging, beweegt die instelling goed,
heb je niet teveel slijtage daar? Er zijn meteen een hoop
vragen. Zitten de moeren van je spruitstuk bevestiging
op het blok goed vast, zitten de moeren van de bevestig-
ing van de carburateurs op het spruitstuk goed vast? Het
lijken lullige vragen, maar als je het niet gecontroleerd
hebt, kun je je eindeloos wijden aan de afstelling van je
ontsteking - - zonder resultaat. Wanneer zijn de kleppen
gesteld en is dat goed gedaan? Wanneer is je carbura-
teur afgesteld en is dat goed gedaan? 
Re: Bedankt voor het meedenken, wat de moeren van
het spruitstuk en carburateurs betreft, dat zit wel goed, ik
heb er pas een nieuw spruitstuk opgezet; in het oude
bleek een scheurtje te zitten. Dus die moeren zitten wel
vast. Wat de rest van je vragen betreft, ik zal het rijtje
eens nalopen en kijken wat ik kan vinden. Ik had al eens
door de download gekeken, dat is een aardig stukje werk
zeg, maar ik ben niet zo handig met een computer.  
Re: Mijn ex California Spitfire uit ’79 had een
stroomverdeler die was voorzien van allerlei emissieap-
paratuur, waaronder ook een vacuumvertraging ipv -
vervroeging en heb ik dus een andere, Europese versie
eerst moeten monteren. Intussen heb ik de motor geheel
naar de europese spec. omgebouwd, wat uiteraard
enkele pk’s erbij levert. 
Re: Ja, verdraaid, daar zeg je zoiets. Als de oorspronke-
lijke ‘vervroeging’ er nog op zit, krijg je de ontsteking
nooit goed.  

Bougies en ontsteking 
Spitfire MK IV ’74. Bij het uit de winterslaap halen, viel
mij op dat op de bougies -om het vonkgebied heen-
zwarte roetachtige troep zit. Dat is er met een staalbors-
tel wel af te krijgen, maar is dit wel normaal? Hoe is het
te voorkomen - wat is daar de oorzaak van? Deze bou-
gies (Champion N9YC) zitten denk ik al heel lang in deze
auto. Heeft het zin ze te vervangen voor die wonderbou-
gies (Bosch super 4) uit de Spitfirewinkel? Verder denk ik
er over, de org. ontsteking te vervangen voor electronis-
che. En dan wel van een type dat volledig in de
stroomverdeler ingebouwd kan worden. Welk merk is



goed en waar te koop en voor welke prijs? En werkt dat
ook goed in combinatie met Bosch super 4 bougies? 
Re: Om met het laatste te beginnen: elektronische
ontsteking is mooi, maar duur. De Bosch super 4 bou-
gies zijn een goed uitgangspunt om te proberen of
daarmee verbetering optreedt. Let wel: de meeste
Spitjes hebben niet zoveel problemen met de ontsteking.
Wat er standaard inzit, functioneert meestal wel goed.
Maar als er slijtage aan de verdeler zit, helpt geen
enkele wonderbougie en ik vraag me af of elec.ontstek-
ing dat probleem zomaar oplost. Ik heb zelf vanaf 2003
met Beru bougies rondgereden. Beru’s doen hetzelfde
als de Bosch bougies. Via Geert Timmer ben ik er
aangekomen. M’n Spit moest apk worden gekeurd. Met
de originele Champions was de juiste afstelling moeit-
eloos te halen. Na plaatsing van de Beru’s moest alles
opnieuw worden afgesteld! Het kon allemaal veel
zuiniger en schoner! Een 4-gaskast en iemand met ver-
stand van SU’s is dan wel onmisbaar! In de praktijk
betekende dat veel meer trekkracht, makkelijker starten
(vrijwel zonder choke) en minder brandstofverbruik.
Kortom, alles wat elek. ontsteking ook doet, voor een
fractie van de prijs en makkelijker te realiseren. (Even
later meldde iemand op dit forum dat’ie bij Kees R. ook
Beru’s had gekocht en dat zijn auto daarna voor geen
meter liep. Er stond toen niet bij of’ie ‘m daarna aan de
4-gaskast heeft gehad. Is dus echt wel nodig! ‘Colortune’
is te rudimentair). 
Over de zwarte bougies in je Spit. Er zijn verschillende
soorten zwart (...) lees en kijk het maar na op blz 33 ev.
van het Haynes’ Manual. Maar goed, zwarte bougies zijn
meestal het gevolg van onvolledige verbranding. Dat kan
natuurlijk ook komen als je je Spit na een winterslaap
wekt en de motor start en daarna niet doorrijdt tot’ie echt
lekker warm is (dus minimaal 20-30 minuten gewoon in
het verkeer. Water is wel snel warm, maar olie niet.
Vraag maar aan medeclubleden met een olietemp.meter
aan boord). Conclusie: bougies vervangen door een
modernere soort, alles goed laten afstellen, lekker rijden
(verre rit), kijken of het beter is en het geld voor
elek.ontsteking mooi voor iets anders gebruiken!
Re: Het vervangen van de originele contactpunten-
ontsteking door een electronische heeft in tegenstelling
tot de vorige opmerking, vele voordelen. Als eerste kan
men denken aan: 1. minder onderhoud, niet meer con-
tactpunten vervangen en afstellen, 2. een grotere
betrouwbaarheid, het niet meer hoeven bijstellen van de
contactpunten, 3. grotere contacthoek en dus een sterker
vonk, 4. een veel regelmatiger en preciezer vonk op het
juiste tijdstip, de veer van de contactpunten is onderhe-
vig aan trillingen, waardoor de vonkregelmaat niet opti-
maal gegarandeerd kan worden. Zo zullen er nog een
paar voordelen zijn ten opzichte van de “gewone” con-
tactpunten, maar dan is het wel zinvol om ook een
bobine te monteren die voor een electronische ontstek-

ing gefabriceerd is, -vanwege de hogere belasting- en
verder het vervangen van de hoogspannings- of bougiek-
abels, zeker als ze enige jaren dienst hebben gedaan.
Re: Ik ben het helemaal eens met je opsomming over de
superioriteit van elec.ontsteking. De vraag is alleen, of
het opweegt tegen het (over het algemeen lage) jaar-
lijkse kilometrage van de gemiddelde Spitrijder. Als ik
mijn Spit voor dagelijks gebruik zou hebben, zou ik geen
seconde aarzelen en de voordelen die je noemt onmid-
dellijk voor mijn Spit laten gelden (met nog een paar
andere plezierige aanpassingen). Maar, de meeste
Spiteigenaren rijden niet zoveel km/jaar en dan wordt het
wel erg duur allemaal. (Kijk maar eens op Bccp.nl: 264
euro voor de ontsteking en minimaal 23 euro er nog bij
voor de montageset. Da’s toch bijna 300 euro!) Een
goedkopere oplossing zijn misschien de Bosch (of in mijn
geval Beru) bougies. Misschien ben je daar wel prima
mee geholpen. Zeker wanneer hij jouw aanvullende raad
van een nieuwe bobine en kabels opvolgt (en dan gaan
we er ook nog van uit dat alles onder de verdelerkap ook
goed is). Als het niet bevalt, is elec. ontsteking de vol-
gende stap.
Re: 140 Euro bij CCEE meen ik. Na montage gaat er
een wereld voor je open ... . Inderdaad, economisch
misschien niet haalbaar, maar dan hadden we waarschi-
jnlijk zowieso geen Spitfire moeten gaan rijden. Genot is
nu eenmaal onbetaalbaar. 
Re: Het is een redelijk kostbare investering, maar uit-
gezet tegen de tijd, is het eentje die zich ruimschoots
rendeert. De voordelen zijn reeds aangehaald. Het is
overigens niet te vergelijken met een cosmetische veran-
dering aan de auto, maar geeft een functionele toevoeg-
ing en kostenbesparingen. 
Re: Bedankt voor jullie reakties. Over een paar weken
gaat m’n Spit bij Geert Timmer voor de APK. Ik denk, dat
ik Geert dan die Beru’s er maar in laat schroeven en
afstellen natuurlijk. De oorzaak van die zwarte bougies is
volgens mij een slechte verbranding. Daarna maar eens
kijken of dat over is. 

Twee streepjes, bij stroboscoopafstelling
Mijn Spit start goed en liep en loopt goed, maar gaf kor-
telings een keer een klein ‘plofje’ af. Dus dacht ik: ‘even
checken’. Bij het afstellen van de ontsteking met de sto-
boscooplamp, zie ik niet een maar TWEE streepjes op
de krukaspoelie!  Het tweede streepje bevindt zich circa
twee centimer voor het eerste. Ik heb nu het voorste
streepje gebruikt voor de afstelling. Hoe kan het dat ik 2
streepjes zie?
Re: Als je in de boeken kijkt, dan zal je zien dat er best
twee streepjes mogelijk zijn, nl.: een voor het 0 graden-
punt en een (ca.twee cm. er voor) voor het voorontstek-
ingstijdstip op de poelie. Aangezien de motor rechtsom
loopt, als je ervoor staat, zal je, als je de stroboscoop
laat oplichten, eerst het streepje van het voorontstek-



ingstijstip langs zien komen en dan het nulpunt streepje.
Ik kan aan de hand van jouw verhaal niet bepalen wat je
gedaan hebt, maar je moet ervoor zorgen dat het eerste
streepje dat aankomt (het voorontstekingstijdstip) gelijk
staat met het vaste punt op het motorblok. Ik neem aan
dat het eertse streepje op de juiste vooronstekingshoek
is gezet. Makkelijker is het om alleen het nulpunt te
gebruiken op de poelie. Dan moet je wel op het motor-
blok een gradenverdeling hebben staan met voor- en na-
onstekingsgradenverdeling. Als je dat niet hebt, dan is de
eerste methode het eenvoudigst. 
Re: Ik heb het volgende gedaan: Stroboscooplamp
aangesloten tussen de eerste bougie en de verdeler. Met
een krijtje het 8-graden vooronstekingspunt op de
gradenverdeling die onderaan het motorblok zit (tweede
pijltje na het grote pijltje) en ook met het krijtje een
streepje gezet over het gleufje dat in de poelie zit. Toen
de motor gestart, stroboscooplamp op de poelie gericht
en gezien dat er TWEE streepjes oplichten! Die vanaf
mijn positie (aan de bougiezijde) het dichtst bij was,
stond bij circa 10 graden voorontsteking, dus heb ik
bijgesteld todat die op 8 graden stond. Motor loopt
verder goed, maar hij liep eigenlijk al niet echt slecht. Dat
tweede streepje verbaasde mij, want dat wil toch zeggen
dat de bougie ook twee keer achter elkaar een vonk zou
geven?
Re: Het kan zijn dat de distributieketting speling heeft en
zo een warrig beeld geeft, wat dan lijkt het of je twee
streepjes ziet.
Re: Nu snap ik wat je bedoelde met twee streepjes. De
stroboscoop geeft iedere keer als er een vonk naar de
eerste bougie gaat een oplichting, omdat hij ge-’trigger’d
wordt. Dat houdt dus in, dat er twee vonken zouden
gaan naar de bougie. Maar ik houd het erop dat er inder-
daad ergens speling in zit, zodat er niet steeds op het-
zelfde moment een vonk naar de eerste bougie gaat. Ja,
waar kan die speling allemaal zitten. oa. in de verdeler
met zijn aandrijfas, de ketting, zie ik nog niet goed voor
me, maar als hij goed loopt, dan zou ik me niet eerder
druk gaan maken totdat het storend wordt. 
Re: Ik hoor de distributieketting niet ratelen. Hij zit er ten-
minste 40.000 km en denk ik, niet meer dan 70.000 km
in. 
Re: Vandaag mooie rit gemaakt. De Spit start goed, trekt
goed en loopt goed. Beter dan voor de afstelling, want
toen was hij begonnen wat rommelig te lopen. Over 14
dagen vertrekken we voor een tochtje naar Noorwegen.
Ik heb er veel vertrouwen in, maar de boot vanuit Noord-
Denemarken bespreken we toch maar niet. We zien wel.
Het moet ook avontuur blijven en terug kom je altijd.
Desnoods op de trailer van de repatrieering.

Wat nu? 
Als ik mijn auto start; geen probleem. Wil ik hem
uitzetten; lukt niet: motor blijft lopen. Als ik hem eindelijk

heb gestopt (geen fraaie methode); ‘ignition’ en ‘oil’ -
lampje blijft branden. Wat kan er (plotseling) aan de hand
zijn? Kontaktslot kapot? Startersolenoide kapot? Waar
moet ik zoeken? 
Re: Alles lijkt erop dat het kontaktslot niet meer onder-
breekt, als de sleutel wordt teruggedraaid. Dit is
gemakkelijk te testen door de betreffende draad, zie
elektrisch schema, van het kontaktslot los te trekken. Bij
een MK III is dit een BRUINE voedingsdraad en 3
WITTE afgaande draden, de bruine draad losmaken is
voldoende. 
Re: Klopt 100%: draden gerearrangeerd volgens schema
en hij werkt weer perfekt. 

Toerental boven 2000, probleem vacuum-unit 
Mijn 1500 rijdt voor geen meter meer, nu die boven de
2000 toeren compleet in elkaar zakt qua vermogen. Het
volgende heb ik gecontroleerd en goed afgesteld: *
toerental stationair 900, * kleppen gesteld, * contactpun-
ten 0,4 mm, * 10 graden BTDC ‘static ignition timing’, *
carbs gebalanceerd,  * lifting pin, toertal reageert en
komt weer terug op eerste stand bij indrukken,  * cen-
trifugaal gewichtjes + veertjes, ziet er goed werkend uit, *
vacuum vervroeg capillair is niet verstopt, * de overflow
valves in de “vlindertjes” zijn dicht in ruststand, * de “vlin-
dertjes” sluiten goed af, * geen lekkende assen van carb,
* geen lekkend inlaatspruitstuk. Alleen, als ik gas geef,
dan vervroegt de ontsteking MAAR 4 graden (1 tandje).
Ik heb nu de vacuum-unit verwijderd en de pin die de
distributor ingaat is moeilijk in te drukken (naar mijn
mening) maar komt wel terug na indrukken. Dus, mem-
braan is niet kapot (op uitgang blazen geeft geen “sis”
geluid). Kan dit het probleem zijn? Dat die vacuum-unit
membraan te stug is geworden? 
Re: Met de beschrijving die je geeft, mag hij naar mijn
indruk niet boven de 2000 toeren inzakken. Als je de
motor laat draaien, kan je de maximale vervroeging via
het vacuum bekijken door aan het slangetje te zuigen
(na de spruitstuk kant te hebben afgesloten). Als dit niet
meer dan 4 gr. is, dan is dat dus niet goed. Zo kan je ook
de mechanische vervroeging testen, zonder vacuum.
Probeer ook je statische tijd wat verder terug te zetten en
zie eens wat er dan gebeurt. Als hij dan beter loopt, weet
je dat het in de ontsteking zit.  
Re: Ik zou eerder naar de brandstofzijde gaan kijken,
met name de druk die door de brandstofpomp gepro-
duceerd wordt. Dit kan getest worden, door de pomp te
demonteren en handmatig pompen met een vinger over
de uitlaatopening. Bij het bereiken van de maximale
druk, merkbaar doordat de weerstand in de pomphendel
wegvalt, dient de druk enige tijd door de membraan vast-
gehouden te worden. Als men nu de uitlaatopening
opent, moet men de opgebouwde druk kunnen horen
ontsnappen. Veelal lekt deze membraan, waardoor er
brandstof in het carter terechtkomt. 



Re: De benzinepomp heb ik, denk ik, ongeveer half jaar
terug vervangen voor een nieuw exemplaar, lijkt me stug
dat die nu al kapot zou zijn. Kan natuurlijk altijd control-
eren. 
Re: Ik heb de vacuum-unit nog losliggen nu, ivm testen
membraan, eraan zuigen  levert geen merkbare veran-
dering stand strip-met-gat (welke met een pin gehecht
aan contactpunt plaat aan elkaar zit). Dus ik denk niet
dat het enig nut heeft om het nogmaals te testen als de
verdeler weer in elkaar is geschroefd. Als ik de statische
tijd verder terugzet, dan loopt ie niet meer goed (knallen)
tot niet meer te starten. De motor loopt nu stationair als
een zonnetje, dus dat wil ik het liefst zo houden. 
Re: Als het vervroegen van de ontsteking naar voren
zetten, de motor ook op toeren minder goed doet lopen,
is dat vreemd, omdat bij meer toeren maken de
vervroeging dat ook doet. Toen ik mijn auto kocht, liep hij
uitstekend stationair op 5 graden na-ontsteking. Hij
startte voortreffelijk. Wilde alleen geen toeren maken en
werd gloeiend heet. Je zult toch minimaal zeker moeten
zijn dat je vervroeging van ‘centrifugaal’ en ‘vacuum’
ongeveer volgens de specificatie is. 
Re: Wat is de staat van de jets? Heb je nog ‘wax-stats’?
Deze willen ook wel eens problemen geven. Door ver-
stopping oid, kan het ook zijn dat ie onvoldoende ben-
zine krijgt, waardoor hij geen hogere toeren (= vermogen
leveren) wil leveren. (Ik heb dit zelf ook eens meege-
maakt).
Re: ‘Wax-stats’ geven alleen problemen als het erg warm
is. Doordat de jet dan wordt afgeknepen, krijgt de motor
te weinig brandstof. Dat merk je juist als je stationair
staat te draaien. Hij loopt dan slecht en slaat af. Eenmaal
iets meer toeren en het probleem is over. Je kan dit
probleem tijdelijk oplossen door de ‘wax’ er uit te halen,
voordat je de carbs reviseert of van andere jets voorziet.
Als er al een tekort aan brandstof is, merk je dat niet bij
onbelast op toeren lopen van de motor. Die doet dat met
de smoorklep bijna dicht. Gebruikt dan bijna geen brand-
stof. Als de motor moet presteren, merk je dat wel. 
Re: Ik had ‘wax-stat’ carbs, maar heb ze omgebouwd
met een setje van ‘Rimmerbros.co.uk’ Had in de zomer
inderdaad dat ik in een file stond of zelfs voor een sto-
plicht op een hete dag, dat de motor te weinig benzine
kreeg door die ‘wax-stat’ dingen en dus afsloeg. Even
wachten en hij wilde weer starten. Opstelling: benzine
tank (nieuwe leiding 2 jaar terug), benzine filter (half jaar
terug), slang (half jaar terug), benzinepomp (nieuw, jaar
terug), slang (half jaar terug), carb achter (bij installeren
ombouwset compleet uitelkaar gehaald en schoonge-
maakt), benzinepijp (oud maar niet verstopt), carb voor
(ook schoongemaakt toendertijd), in de carbs zitten nu
ook nieuwe vlotters + goede vlotternaalden, dus daar
kan het volgens mij ook niet aan liggen. 
Re: Als je nieuwe sproeiernaalden hebt, dan hoop ik dat
je de juiste hebt met ook de bijbehorende veren. e.e.a is

afhankelijk van de mate van originaliteit. Bij K&N filters
en/of open uitlaat, behoren hier andere maten in. Heb je
na de vervanging van de vlotters ook de vlotterhoogte
goed afgesteld? Dit is eens beschreven in ‘The Spitfire’.
Staat ook in het werkplaatshandboek. Ik meen dat een
boortje van 3 mm tussen het deksel en de vlotter door
moet kunnen, als je hem op zijn kop houdt. 
Re: Een andere mogelijkheid is, dat de hoogspanningsk-
abels aan hun houdbaarheidsdatum voorbij zijn. Het zou
niet de eerste keer zijn dat oude HT kabels de oorzaak
zijn van een slecht lopende motor. 
Re: (Oude) ‘wax-stats’ kunnen meer problemen verooza-
ken dan jij blijkbaar weet. Heb jij wel eens gemeten aan
een auto met (oude) ‘wax-stats’? Veel plezier! Het zijn
gewoon kut-dingen en ik zou tegen iedereen zeggen
(ook al heb je nog geen problemen) weg met die zooi en
ombouwen naar gewone jets. Maar dat is hier al
gebeurd, dus verder zoeken maar!
Re: Ik heb nieuwere type vlotters, denk ik (plastic), zon-
der koper scharnier. Dus zijn deze niet af te stellen, de
vlotternaalden die er nu inzitten zaten er ook in toen ik
de auto had gekocht, ik heb het vermoeden dat er
andere inzitten, aangezien ze (de vorige 9 eigenaren)
ook al een 1300 top op een 1500 blok + 1500 carbs +
spruitstuk erop hebben gezet. Voordat ik de carbs had
omgebouwd naar non-’wax-stat’, reed de auto goed en
had ik deze problemen niet. Qua luchtfilters zitten er
gewoon de standaard filters op, geen K&N. De uitlaat
manifold is een standaard 4 in 1 uit-manifold.

‘Plop’ in de uitlaat
Een Spitfire MK IV 1500 US ’72. De uitlaat maakt nogal
een “plop” geluid. Nu las ik ergens van verbranding in de
uitlaat. Kan dit het zijn en hoe los ik dit op?
Re: De ploppen die je hoort kunnen onstaan door het
verbranden van de gassen in de uitlaat. De onverbrande
gassen die uitgestroomd zijn, worden dan onstoken door
de vlammen die langs de uitlaatklep komen. Normaliter
kan dit niet, omdat het verbrandingsproces afgerond is
voordat de klep zich opent. Indien echter de onsteking
niet op tijd staat en /of het gasmengsel te rijk is, waar-
door het te langzaam verbrandt, kan je dit soort geluiden
krijgen. Ook als er een lekke uitlaatklep in zit, kan er gas
ontsnappen en ook de vlam. De verbranding gaat dan
erg snel door. Met name Italiaanse auto‘s hebben deze
geluiden bij het gas loslaten en remmend op de motor
standaard meegekregen. Toen ik mijn Spit kocht, stond
de ontsteking ook te laat en was ik bang dat ik af en toe
de uitlaat zou verliezen door de harde knallen. Ik hoop je
verdergeholpen te hebben.
Re: Hoe kom ik erachter of de ontsteking van mijn
Spitfire te laat staat?
Re: gewoon twee graden vroeger zetten en rijden ... zo
vaak als nodig herhalen ... of gewoon ‘op het gehoor‘ op
tijd zetten (is het allermakkelijkst en idiotproof).



Re: Je onsteking stel je door het verdraaien van de
verdeler. Controleer de onstekingstijdstip met behulp van
een lamp, die knippert (stroboscoop), vergelijkbaar met
de snelheidsregeling op een draaitafel. Je kunt dan de
afstelling aflezen, omdat het dan net lijkt alsof de poelie
stil staat t.o.v. de gradenboog die er boven zit. Als je de
bovenstaande tekst niet kunt volgen, adviseer ik je een
boek te kopen met de pricipes van de werking van een
motor. Dat zal veel verduidelijken. De handboeken voor
een Spit ook, echter die vereisen toch nog voorkennis.
Re: Meten. Bij een Europese 1500 moet de voorontstek-
ing op ca. 10 gr statisch staan. Bij de 1300 cc versies is
het ca. 6 gr. Voor originele USA spec auto‘s is het nog
later, ik dacht zelfs tot 2 gr, voorontsteking. Toch maar
even zoeken naar de juiste afstelgegevens. (b.v. een
handboekje).

Dwell-hoek
Ik wil de ‘Dwell’-hoek afstellen van mijn MK III, echter ik
vind nergens de juiste waarde. In het ‘Haynes’ boek en
de Triumph werkplaatshandleiding, staat keurig
beschreven wat de Dwell-hoek is en het nut van de juiste
afstelling hiervan, maar de waarde ontbreekt hierbij. In
de handleiding van mijn Dwell-hoekmeter staat een
waarde voor viercilinders van 50 - 64°, maar dit is wel
een erg ruime marge. Weet iemand de juiste waarde.
Re: Heb de waarde van de dwell-hoek alsnog gevonden
in het ‘Haynes’ boek, de juiste hoek is 38 - 40°.

Zwarte rook, geen ontsteking
Na de motor enige tijd stationair te hebben laten lopen.
(Starten ging een beetje moeilijk) wilde ik gaan rijden. Na
50 meter sloeg de motor af en wilde niet meer verder.
Opnieuw starten en met veel rook en geknal weer naar
mijn garage gereden. Motor houdt in tijdens het rijden.
Re: Ik weet niet hoelang je Spit heeft stilgestaan, maar
het kan goed zijn dat het een en ander van de ontsteking
is gaan corroderen. Mijn advies: Maak de contactpuntjes
schoon, mbv een stukje schuurpapier. Maak de con-
tacten in de verdelerkap tevens schoon. Reinig de con-
tacten van de bougie- en boubinekabels grondig. Maak
de bougies schoon. Stel de juiste contactafstand en het
juiste ontstekingstijdstip af. Controleer de bougie puntafs-
tand. Controleer de werking van de vervroeger.
Re: Als aanvulling: de zwarte rook is waarschijnlijk
halfverbrande benzine (zeker als je de choke ook nog
uitgetrokken hebt). Verder ben je al een heel eind op
weg geholpen!
Re: Heb alles schoongemaakt en behandeld met anti
vochtspray. Mijn Spitfire liep weer als een zonnetje. Hoe
kan ik dit voorkomen? Bougies waren m.n. verkoold.

Motor wil niet afslaan
Als ik mijn auto start -> geen probleem. Wil ik hem
uitzetten -> lukt niet: motor blijft lopen. Als ik hem ein-

delijk heb gestopt (geen fraaie methode) -> ignition en oil
- lampje blijft branden. Wat kan er (plotseling) aan de
hand zijn? Kontaktslot kapot? Startersolenoide kapot?
Waar moet ik zoeken?
Re: Alles lijkt erop dat het kontaktslot niet meer onder-
breekt, als de sleutel wordt teruggedraaid. Dit is
gemakkelijk te testen, door de betreffende draad, zie
elektrisch schema, van het kontaktslot los te trekken.
Bij een MK III is dit een BRUINE voedingsdraad en 3
WITTE afgaande draden, de bruine draad losmaken is
voldoende.
Re: Klopt 100%: draden gerearrangeerd volgens schema
en hij werkt weer perfekt.

Motor verkeerdom
Mijn Spit loopt de laatste tijd wat onregelmatig, plus dat
het lijkt alsof hij maar op drie poten loopt (ik kan alleen
niet ontdekken welke drie. Toen ik de ontsteking wilde
controleren met een ‘Timing’ lamp, ging ik op zoek naar
welke bougie ik moest aftappen. Uit de ‘Haynes’ Manual,
blz. 130 maak ik op, dat bougie 1 aan de kant van de
poelie zit. Maar als de inkeping op de poelie goed staat,
vuurt mijn verdeler volgens dat plaatje bougie 4 af. Zit
mijn motor verkeerd om? Is het plaatje fout? Ben ik gek?
All-of-the-above?
Wat dat onregelmatig lopen betreft: kan een onlangs
geplaatst benzine filtertje (goed geplaatst volgens de
aangegeven pijl op het ding) dit veroorzaken?
Re: Je motor zit in elk geval niet verkeerdom (dan zou hij
namelijk niet passen). Ook je verdeler zit niet verkeer-
dom, anders zou de motor echt niet lopen. Laat de
verdelerkap er eens af, zet je auto in de 4e versnelling
en duw hem voorzichtig voor- of achteruit. Je zult zien,
dat wanneer de inkeping op de poelie opnieuw boven
staat, de ontsteking wel bij de eerste bougie staat. 
Wat betreft die timing lamp: sluit hem aan op bougie 1
(dus die aan de kant van de poelie) en kijk dan waar het
streepje op de poelie staat, bij draaiende motor. Het wil
wel helpen zowel het streepje op de poelie alsook de
gradenboog (of punt bij de oudere modellen) op het ket-
tingdeksel te markeren met witte verf. De adaptor van
die timminglamp heeft ook een pijl; deze moet richting
bougie wijzen.
Re: Adapter? Dat lijkt me een timing lamp, type: profes-
sionele garage. Ik heb gewoon zo’n Neon
Kerstboomlicht. Maar de opmerking, dat de poelie 2 keer
rond gaat en de tweede ronde, cylinder 1 aan de buurt
is, deed me met de vlakke hand tegen het voorhoofd
slaan; Tuurlijk! Zo simpel. Compressieslag, arbeidsslag.
Vergeten. Het lostrekken van de bougies, zoals gesug-
gereerd, heb ik al geprobeerd, maar geen echt verschil
kunnen merken (hij loopt ook niet zo glad stationair). 
Toch weer even aan het nadenken gezet door jullie!
Bedankt!



Valt er overigens nog iets te zeggen over de invloed van
een benzinefiltertje op het loopgedrag van de motor?
Kan dat nadelig beïnvloeden, zelfs al zit ie goed gemon-
teerd?
Re: Het benzinefilter kan normaalgesproken geen proble-
men veroorzaken, tenzij het filter altijd al verstopt is
geweest (productiefout), of dat er zoveel rommel in het
systeem zat, dat het filter gelijk weer verstopt is. Maar,
dat moet je kunnen zien aan de buitenkant van het filter.
Als je een klein stukje koperbuis hebt, of een langere
benzineslang, kun je natuurlijk even proberen of het ver-
wijderen van je filter het probleem oplost, of even uit-
bouwen (pas op voor het leeghevelen van je benzine-
tank) en doorblazen met de mond of compressor op lage
druk.
Re: Het is vrij eenvoudig te ontdekken welke cylinder niet
meedoet. Normaal stationair is ongeveer 800 toeren. Als
je een voor een de bougiekabels er af trekt en natuurlijk
er steeds weer op doet, moet per uitgeschakelde bougie
het toerental met 200 toeren terugzakken. Gebeurt er
niets met het toerental, dan doet deze cylinder dus niet
mee. Zakt steeds het toerental met 200 toeren, dan doen
ze dus allemaal mee. Het ontstekingsritme moet ook
goed zijn, het moet zijn: 1, 3, 4, 2. Als je boven op de
verdelerkap kijkt, dan zit de eerste bougiekabel linkson-
der. Als je tegen de klok ingaat, dus linksom, dan krijg je
dus daarna kabel 3, vervolgens kabel 4 en dan kabel 2.
Als dat allemaal goed zit en je hebt de verdeler met de
as er niet uitgehad, dan kan er niks mis zitten.

Afstellen ontsteking
Ben in het bezit van een Spit ’72 MK IV met compleet
gereviseerde motor, omgebouwd naar ongelode benzine
en een gereviseerde versnellingsbak. Het probleem is,
dat de motor wel wil starten, maar het toerental oploopt
naar ongeveer 2200 rpm. Wanneer ik het toerental naar
benedenbreng en in de buurt kom van de 1500 rpm., valt
het toerental weg en de motor slaat af. De voorontstek-
ing staat op 10 graden. 
Re: Ik heb dit probleem vaker gehoord en toen lag het
aan de ontsteking. Kijk goed naar welke motor je hebt. Is
het een originele (FH) 1300 CC motor, dan hoort er een
DELCO ontsteking op te zitten en dus geen Lucas van
de 1500 motoren. Dan is het nog belangrijk dat deze
goed functioneert. Voor zover ik mij herinner, horen de
1300 motoren iets minder voorontsteking te hebben (6
graden?)

Ontstekingstijdstip US specificatie
Nu ik er een nieuwe Weber carburateur opgezet heb,
kan ik mijn ontsteking niet goed op tijd krijgen. Op de
aangegeven 2 graad na BDP wil hij niet stationair lopen.
Met 2 graad voor BDP heb ik ‘m stationair goed, maar
valt het vermogen weg boven 60 km/u.
Re: Ik ben niet zo goed op de hoogte met de verschil-

lende ‘export’ specificaties, maar als de basisprincipes
worden gevolgd moet het lukken. Je moet steeds zoveel
mogelijk voorontsteking geven, waarbij de motor net niet
gaat pingelen. Zelfontbranding moet je voorkomen.
Motoren met hoge compressie (8,5 / 9,5 op 1) kunnen
meer voorontsteking hebben dan motoren met lagere
compressie (7.5 / 8,5 op 1). De mate van voorontsteking
moet groter zijn bij meer toeren. Dus, oplopend van 500
rpm tot 2000 rpm moet er meer vacuum achter de carbu-
rateur(s) zijn om de nodige vacuumvervroeging te geven.
Dit geldt voor UK en EU specificaties). Voor sommige US
specificaties geldt geen voorontsteking, maar begint de
afstelling met vertraagde (latere) ontsteking met behulp
van vacuum.
De statische afstelling moet op 8 of 10 graad
voorontsteking worden afgesteld. Met een stroboscoop
kun je controleren of de centrifugaalvervroeging, samen
met de vacuumvervroeging een vervroeging van 17 tot
24 graad oplvert bij 2500 rpm.
Het is mogelijk dat de vacuumaansluiting op je nieuwe
carburateur aan de verkeerde kant van de smoorklep zit,
waardoor de vervroeging / vertraging van het ontstek-
ingstijdstip ‘verkeerd om’ werkt. Het vacuum moet een
met het toerental verdergaande toeneming van de
vervroeging bewerkstelligen.

Ontsteking Spitfire MK I
Ik heb positieve aarde (MK I ’64). Er zit een nieuwe accu
en bobine in. De startmotor krijgt de krukas rond, maar
geen vonk! Nou ben ik niet zeker van de bedrading en
de correcte aansluiting daarvan.
Re: Ik neem aan dat je geen schema hebt. De min van
de accu voedt je bobine, de andere aansluiting van de
bobine vindt aarde via de onderbereker over de contact-
puntjes. Je kunt de bobine testen door kortsluiting tussen
de contactpuntjes te maken met een schroevendraaier.
Je moet dan een vonk kunnen krijgen uit de hoogspan-
ningskabel die vanaf de bobine naar de verdeler loopt,
door deze dicht bij het klepdeksel te houden, bijvoor-
beeld. Heb je een vonk die 10 mm goed overbrugt, dan
moet het aan je bougiekabels zelf liggen, of die zitten
niet in de goede volgorde, of je vonk loopt weg doordat
de verdelerkap beschadigd is, zit je rotor er in, of je hebt
kortsluiting in het hoogspaningscircuit.
Is je ontsteking van het type met een ‘ballast wire’ met
een 1,5 of 1,8 ohm weerstand in serie met de bobine,
controleer dan of daar per ongeluk een veel te hoge
weerstand optreedt of het contact verbroken is. Je kunt
de invloed van de ‘ballast wire’ voor een paar minuten
omzeilen om te kunnen testen.
Een motor die rondgaat maar stilvalt zodra de startsleutel
wordt losgelaten heeft vrij zeker het probleem van een
weerstandsdraad die niet ‘meedoet’. Er moet een
verbinding verbroken zijn. Immers, een extra paar con-
tacten op de startersolenoide gaat aan de weerstands-



draad voorbij om een extra sterke vonk tijdens het
starten te geven.
Krijg je helemaal geen vonk, vervang dan de bobine door
een exemplaar waarvan je weet dat die het (goed) doet.
(een nieuwe).
Je kunt makkelijk omschakelen naar negatieve aarde en
een standaard dynamo (Lucas LRA110) gaan gebruiken
als je wilt, door de aansluitingen op de accu te wisselen,
doe de spanningsregelaar weg en bind alle bruine
draden samen en kijk niet naar de zwarte. Een zeker-
ingkastje is nooit weg. Alle instrumenten werken met
bewegend metaal of bi-metaal en de startmotor heeft
een magnetisch veld door windingen, dus niks is
gevoelig voor polariteit. Behalve de radio, als die erin zit.

Ontsteking
Ik had een MGB en nu een Spitfire 1500 ’75. Al draaiend
(rijdend) valt de stroom uit en evenlater is er spontaan
wel weer spanning. Ik vermoed dat het aan de ontsteking
ligt, want de toerenteller valt terug naar nul en springt
weer op naar het heersende motortoerental.
Re: Bekend verschijnsel. Mijn MK IV liet me ook op de
meest ongemakkelijke momenten in de steek. Kijk eens
naar je zekeringen. Laat de motor lopen en pak een voor
een de in- en uitgaande kabels bij het zekeringkastje.
Pas op, speel geen bliksemafleider. Misschien zit een
van de speciale zekeringhouders los. Een beetje buigen
verbeterd het contact wellicht.
Een andere boosdoener is soms de koperen fitting van
de draad tussen de condensator en de onderbreker. Die
wil nog wel eens aarde maken op het verdelerhuis.
Omdraaien is dan de oplossing, want de fitting kan er op
twee manieren op en alleen de ene kant om is de goeie.
Dat is die waarbij de koperen huls naar binnen wijst.
Re: Volgens mij moet je nog een paar onderzoekjes
doen. Zet een proeflampje over de laagspan-
ningsverbindingen van de bobine en kijk of het aanblijft
of uitgaat als de spanning wegvalt. Ik verwacht dat de
condensator af en toe kortsluit, of, als je een ‘ballast
resistor’ hebt heeft die slechte verbindingen of er zit een
breukje in de draad wat af en toe de stroom verbreekt.
Ik ben er dan van uitgegaan, dat alle electrische
verbindingen in het ontstekingsmechanisme goed zijn en
vrij van corrosie.

O n t s t e k i n g s  i n s t a l l a t i e

Bougiekabel tip
Gezien onder de motorkap van een TR5: Om iedere
bougiekabel zat(en) 1 of meer zwart plastic kabel-
boomhechters (‘tie-wraps’ heten ze geloof ik officieel),
afhankelijk van het nummer van de cylinder, waar de
bougiekabel naar toe leidt.

Dus: om de kabel naar de eerste cylinder zat 1 zo’n tie-
wrap en zo verder, tot en met de laatste waar er 6 om
zaten, netjes op een rij. De tie-wraps waren goed
aangetrokken en kort afgeknipt. Rondom de zwarte kabel
zag je die zwarte tie-wraps niet eens zo opvallend zitten.
Maar als je weet dat ze er zijn... . Goed, zo’n TR5 heeft
2 cylinders meer dan onze Spit, maar als je bij een Spit
alle bougiekabels lostrekt is het wel handig als je een
hulpmiddel hebt om ze weer in de juiste volgorde vast te
zetten, zeker in het donker als je op de tast werkt of met
een zaklamp die (n)ergens naar toe schijnt. Er zijn ook
nummerlabels in de handel, die zijn elastisch en passen
om elke normale maat bougiekabel. Te koop voor een
paar euro in setjes van 1 - 4 of 1 - 6 bij o.a. Anglo Parts.

Wegvallen oliedruk / ontsteking
Ik heb een Spitfire MK IV 1300 USA. Er doen zich twee
gerelateerde problemen voor. De auto loopt (in het
begin) stationair goed maar als ik ongeveer 45 minuten
ermee gereden heb, gaat de motor stationair slecht
lopen. Het toerental loopt terug tot minder dan 500
toeren en de motor slaat af. In mijn Spitfire zit een elek-
trische oliedrukmeter. In het begin is de oliedruk OK (50-
60 PSI bij 3500 toeren), maar later (45 minuten) valt de
oliedruk, volgens de meter, geheel weg als de motor sta-
tionair loopt. Het toerental is dan ook minimaal (<500).
Als ik de lichten aanzet, treedt het probleem al eerder
op. Komt het wegvallen van de oliedruk door het lage
toerental? Of is er een andere oorzaak. De oliedrukmeter
lijkt mij goed te functioneren. Hoe komt het dat de motor
slecht stationair gaat lopen als deze warm wordt? De
bougiekabels zien er aan de buitenkant goed uit.
Wanneer ze voor het laatst vervangen zijn, weet ik niet.
Hoe kun je zien of bougiekabels aan vervanging toe zijn?
Re: Ontsteking? Slecht stationair lopen bij een warme
motor, heb ik ook een keer gehad. Dat lag aan versleten
bougiekabels. Wanneer deze warm worden, geleiden ze
slechter spanning en loopt de motor te “stampen” en
moeilijk te doen. (Als je rijdt, krijgt de motor en dus de
kabels koeling.) De oliedruk meet je bij bepaalde toeren.
Bij 3000 geeft de mijne 60 psi aan en bij 800 toeren
onder de 20 psi. Vraagje aan jou: Hoe zien de bougieka-
bels eruit en wanneer zijn deze voor het laatst vervan-
gen? Zien ze er slecht uit, dan even vervangen en het
resultaat hier even vermelden, ik ben nieuwsgierig!
Re: Je hebt gelijk gehad. Het probleem lag aan de
bougiekabels. Ik heb ze vervangen en de motor loopt
weer als een trein. Dank je.
Re: Een amerikaanse uitvoering heeft ook een groen
olielampje, maar dit functioneert niet meer. Ik ga op
zoek.
Re: Een Spitfire heeft standaard geen oliedrukmeter.
Iedere meter is dus achteraf ingebouwd. Inclusief
afwijkingen. Oliedrukmeters zijn er in twee soorten: de
soort die de oliedruk meet via een olieleidinkje vanaf het



blok naar de meter en de soort die het elektrisch/elektro-
nisch meet. Meestal zit er dan aan de originele oliedruk-
meter een aftakking met een elek. aansluiting. Als een
motor de juiste olie heeft (20W50), dan is de druk bij
warme motor en 3000 rpm. ongeveer 50 psi. Een motor
(olie) wordt warm, als je er minimaal 20 minuten flink
mee gereden hebt. Stationair kan de oliedruk behoorlijk
teruglopen. Maar: dat is ook weer afhankelijk van de
dikte van de olie! Als het toerental zo terugloopt als je
beschrijft, kan het ook zo zijn dat de druk inderdaad
behoorlijk terugloopt. Maar, er is ook nog een oliedruk-
lampje (is dat in een USA-uitvoering ook een groene?)
dat moet ook nog gaan branden of in ieder geval gloeien
als de druk terugloopt. Aan de oliedrukkant zou ik de
elektra-aansluitingen goed controleren en eventueel ver-
vangen. Dan het dalen van het toerental. Dat ligt, of aan
de brandstof, of aan de elektrakant van de ontsteking.
Een paar dagen geleden heb ik hier ook al iets over
geschreven, dus dat herhaal ik hier niet. Maar ik denk
dat degeen, die hiervoor al een reactie gaf aardig goed
kan zitten. Uit ervaring weet ik dat de bobine ook wel
eens de oorzaak van ‘onvindbare‘ klachten kan zijn. Ik
had vroeger een oude SAAB die na 20 minuten rijden
begon in te houden. (Als dat dagelijks bij woonwer-kver-
keer gebeurt en dus elke dag op ongeveer dezelfde
plaats, dan ga je wel aan van alles twijfelen. In dat geval
was een nieuwe bobine de oplossing: de oude werkte
niet goed en werd (te)warm. Dat begon na ongeveer 20
minuten. Daardoor functioneerde ‘ie 
niet goed. Conclusie: Oliedruk: alles eenvoudigweg con-
troleren. Elektrakant van de ontsteking: alles vervangen.
Kan toch geen kwaad voor de winter. Brandstofkant: lees
vorige opmerkingen. Voor de rest: succes. Als je het
gevonden hebt, is het leuk om dat ook weer op deze site
te schrijven.
Re: Ik heb het een en ander bekeken en wat mij opvalt
is, dat er weinig benzine wordt aangevoerd. Er zit een
doorschijnende brandstoffilter in de leiding. Hier druppelt
minimaal benzine in. Als ik de motor voor het eerst weer
start, dan zie ik dat het filterreservoir bijna geheel gevuld
is met benzine. De motor loopt dan ook als een speer.
Mijn vraag: is het correct dat tijdens het draaien van de
motor maar heel weinig benzine wordt toegevoerd?
Re: benzine toevoer. Dit is weer een ander verhaal! Kijk
eerst eens of je tank niet vacuum zuigt. Er zit een gaatje
in de benzine-dop om dit te voorkomen. Ga eens lekker
rijden en op het moment dat de motor moeilijk begint te
doen, zet je heel eenvoudig de tank-dop open. Loopt ie
beter, dan heb je daar je oorzaak. Het zou een mogelijke
oorzaak kunnen zijn, maar in je beschrijving van het
probleem geef je aan, dat het probleem zich eerder voor-
doet wanneer je je lichten aan hebt. Dat is een teken dat
er iets schort aan je ontsteking. Je hebt hierboven al
mogelijke oorzaken aangedragen gekregen. Wat ga je
doen: Rijdt eerst een stukje i.v.m het tankverhaal hier-

boven. Dit om je te overtuigen dat er aan de toevoer
niets schort. Na dat uurtje rijden vervang je de oude
bougie-kabels. Een set kost 4-tientjes wat nooit wegge-
gooid geld is, omdat de kabels door tijd en gebruik altijd
slijten. Doe dit nu eerst, voordat je met andere zaken op
de proppen komt. Je lost dit probleem echt niet op door
eindeloos te discussieren, maar door te proberen. We
wachten op een verslag van je praktijk-ervaring!
Re: opgelost! Mooi, ik zet hier voor de duidelijkheid even
neer dat de bougiekabels versleten waren. Handig voor
de personen die dit nog een keer nalezen.

Bougies Bosch WR 78
Na montage van deze super bougie’s in mijn MK III ’67 is
het stationair toerental gezakt van ca 800 naar ca 300
rpm. Wat is de beste manier om het toerental weer nor-
maal te krijgen? Wel heb ik nu een direct startende
motor, mooi uitlaat geluid en minder benzine verbruik.
Re: Ik had hetzelfde verschijnsel bij mijn MK III. Ik heb
de 2 stationair schroeven op de beide carburateurs in
gelijke mate versteld, zodat het toerental weer goed is. Ik
merk wel op dat het toerental bij erg warme motor weer
iets terugzakt en zich later weer herstelt bij normale
bedrijfstemperatuur, dit was met de standaardbougies
minder het geval. Wie snapt dit fenomeen? Het lijkt mij
dat een glijvonk een betere verbranding geeft. Ergo,
geen verklaring om het toerental zo dramatisch (van 800
naar 300) te laten zakken bij stationair draaien. Wie weet
wat de oorzaak is?
Re: Is de discussie gesloten? Ik zie de bougie’s ook niet
meer in de clubshop? Toch niet zo goed, of een andere
voor de hand liggende reden? Ik wilde er net aan begin-
nen.
Re: Nee hoor, ze zijn nog wel degelijk verkrijgbaar. Op
het ISW was de hele voorraad snel uitverkocht. Er zijn
weer nieuwe besteld.

Bougiekeuze
Kun je gewone bougies in de tankshop halen, of zijn er
betere voor een Spit MK IV te koop?
Re: Standaard, voor de 1300 zijn Champion N9Y of NGK
BP6ES. (van Bosch weet ik het nummer niet zo uit mijn
hoofd, maar dat kunnen ze zo nazoeken bij de automate-
rialenzaak. Het merk maakt opzich niet zoveel uit. Zelfs
van de “Splitfire” bougies loopt de motor niet beter. De
bougies gaan alleen langer mee. Ik zou de bougies
trouwens niet bij de tankshop halen, de meeste spullen
die ze daar hebben zijn een stuk duurder dan bij een
automaterialen zaak.
Re: Welke bougies nu beter zijn of niet, laat ik in het mid-
den. Het zal per voertuig verschillend zijn. Denk maar
aan de diversiteiten van afstellen van contactpunten, car-
burateurs ed. Persoonlijk heb ik m’n MK IV onlangs voor
de keuring gehad, waaronder de gebruikelijke afkeuring
op de Co (6), mag voor een 74-er maximaal 4,5 zijn. 



Ik heb toen gelijk de bougies van de clubshop er inge-
draaid, die ik op het Spitfire-weekend had aangeschaft.
Wat schetst m’n verbazing, toen de apparatuur in de
garage (die hem verder af wilde stellen) op 4.3 bleef
steken, dus goedgekeurd. De monteur vroeg, of ik hem
ergens anders had laten afstellen en wilde niet geloven
dat het alleen de bougies waren die veranderd waren.
Dit is mijn ervaring met de super-bougies met glijvonk
van de clubshop. De auto loopt trouwens op deze dingen
PERFECT, lager toerental en geen enkele hapering (wat
hij voorheen wel eens deed). Succes verder met je
afstellingen!
Re: Vorig jaar heb ik vlak voor de APK er een setje
BERU-bougies in laten draaien. Omdat dit tijdens het
keuren gebeurde, konden we meteen mooi zien wat de
gevolgen waren. Voordat de nieuwe bougies erin gingen,
haalde mijn Spit met Champions een waarde van 2,5. (Al
jaren trouwens, na de restauratie van de carbs. door
BCCP), na het plaatsen een waarde van 0,5... Dus, er
moest wel e.e.a. worden afgesteld! Want te weinig, is
ook niet goed. 
Vanuit een andere hoek bereiken me ook veelbelovende
verhalen over andere bougies. BMW scheen problemen
te hebben om zijn motoren geschikt te krijgen voor de
Californische markt: niet schoon genoeg. Een Duits
bougiemerk (Brisk) heeft speciaal daarvoor een bougie
met een ringvormige vonk op de markt gebracht. De ring
zorgt er voor dat de vonk in de hele cylinder even
krachtig is en dat daardoor de brandstof beter verbrandt.
Dus niet alleen naar de kant waar de vonk heenschiet.
(Er schijnt dus verschil in verbranding te zijn, zelfs al op
verschillende plaatsen in een enkele cylinder!). De fab-
rikant heeft ondertussen voor meer motoren een
bougiesoort op de markt gebracht.
Een collega van mij die zich op een KTM verplaatst,
heeft in het 1-cylinder motorblok van zijn motor ook zo’n
ringvonkbougie geplaatst. Op een rollenbank bleek dat
hij 7% meer motorvermogen heeft! Nu zal een echte
techneut vast wel reageren met de opmerking dat een
KTM-blok en een Spitfire-blok vergelijken net zoiets is als
appels en peren, maar misschien zegt het toch wat. Ik
weet daar niet voldoende van. Brisk is te koop bij
Duursma in Apeldoorn (De BMW motorfiets dealer).
www.duursma-bmw.nl
Re: Ik zie hier weer allerlei andere soorten bougies voor-
bijkomem. In de clubshop zijn de Bosch glijvonkbougies
voor een zeer schappelijke prijs verkrijgbaar. De resultat-
en hiervan zijn volgens velen bijzonder goed. Waarom
zijn de glijvonkbougies van Bosch niet meer goed?
Re: Ja, natuurlijk zijn die Bosch-bougies goed. (Piet J.
heeft ook al eens uitgebreid uitgelegd waarom). Ik heb
die Beru-bougies genoemd omdat ze op dezelfde manier
werken als die van Bosch, alleen ze zijn goedkoper dan
de Bosch. (ook als je die via de clubshop koopt). Dan
over die Brisk: natuurlijk is dat alleen bedoeld als extra

informatie. Wat men verder met die info doet ... . Je hebt
het natuurlijk ook al wel bedacht: de doorontwikkeling
van de Spitfire-motor is ergens in de jaren ’70 gestopt.
De rest van de automobielwereld niet. Da’s nou zo leuk:
die nieuwe ontwikkelingen helpen onze Spit weer verder!

Bobine
Ik constateer dat de bobine die in mijn auto zit een
Bosch is van een type voor 12 volt. Dat is dus niet in
overeenstemming met de originele versie. Hoe kom ik er
achter of hij wel of niet is aangesloten op de weerstands-
draad? Hoe herken ik die? Als hij wel gewoon op 12 Volt
is aangesloten dan start hij, ook nu, vrij snel, alhoewel hij
geen mooie stationaire vonk heeft. Dat kan echter ook
liggen aan de ingebouwde electronische ontsteking die
een voorgaande bezitter -een US‘er- erin gebouwd heeft.
Re: Er zijn 12 V bobine‘s waarop ook staat: “to use with
ballast resistor” of iets dergelijks. Bij dergelijke bobines
moet de 12 volt op de ballast aansluiten, over de bobine
zelf staat ongeveer 9 V. Meet maar na. De weerstands-
draad kun je niet herkennen. Ik heb hem uit de auto ver-
wijderd en zelfs als je de draad los in de hand hebt, zie
je er nog niets aan. 
Wat mag je wel en wat moet je niet doen: Een 12V
bobine op 12 V aansluiten mag, een bobine bedoeld
voor een ballast, mag je over de weerstandsdraad
aansluiten. Je moet nooit een 12V bobine over de weer-
standsdraad aansluiten, aangezien dan je vonk erg zwak
wordt. Een bobine bedoeld voor een ballast kun je ook
beter niet direct op 12 V aansluiten, je hebt een fantastis-
che vonk, maar waarschijnlijk leeft het niet lang.
Overigens mogen er bij een elektronische ontsteking
geen condensatoren meer gemonteerd zijn bij de bobine
of de contactpuntjes (als die er nog zijn).
Testvolgorde:
- Lees alle tekst op de bobine
- Meet de spanning over de bobine (als de contactpunt-
jes gesloten zijn, anders de pool die naar de contactpun-
tjes gaat even aan de carrosserie leggen)
- Leg (tijdelijk) een voedingsdraad direct van de accu
naar de bobine en controleer dan je vonk.
De opmerking ‘goed starten en magere vonk stationair‘
duidt op een 12 V bobine die over een weerstandsdraad
is aangesloten. Bij starten wordt die draad overbrugd. (bij
late MK IV en 1500).

Slechte vonk bobine
Ik krijg bij mijn Spitfire een slechte vonk, al vanaf de
bobine, waardoor de bougies al helemaal niet vonken. Ik
heb ook een andere bobine gebruikt. maar het blijft het-
zelfde. Vanaf de bobine tot de bougies is alles vervan-
gen, dus volgens mij zit het voor de bobine.
Re: Wat er aan de hand is, kan ik vanaf hier natuurlijk
niet zien. Ik kan je alleen iets over de onsteking vertellen.
Een bobine is een transformator en net als elke andere



tranformator onstaat niet de grootste vonk bij het maken
van een stroomkring maar bij het verbreken hiervan. De
bougies krijgen dan ook een vonk op het moment dat de
contactpunten opengaan. Als je dit al wist, wees dan niet
beledigd, ik vertel het je alleen omdat het iets is wat je bij
het vervangen van contactpunten niet nodig hebt, maar
bij storingzoeken wel kan gebuiken.
Re: Houd er rekening mee dat de Spitfire (1500?) uit-
gerust is met een 6 (!) Volts bobine, die tijdens de start
even 12 V voor zijn kiezen krijgt. Hierdoor moet de start
soepeler verlopen. Het een en ander is goed beschreven
in het BL werkplaatshandboek. Ook kan je daar het elec-
trisch schema vinden. Opzich een behoorlijke uitzoek
klus. Houd er ook rekening mee, dat je de goede
aansluiting van de verdeler op de goede bougie aansluit.
Dit moet je niet n.a.v. foto‘s, handleidingen of een andere
Spit doen, maar gewoon even nameten. Ik heb hierzelf
ook behoorlijk naar zitten zoeken. Dacht ook dat de vonk
niet voldoende was, maar bij nader inzien was de volgo-
rde van de kabels niet goed. Via boeken en foto‘s bleken
er allerlei variaties te zijn. De enige juiste methode was
meten!
Re: Alhoewel al bijna het geheim van de slechte vonk is
opgelost, misschien toch nog een kleine verduidelijking.
Tijdens het starten wordt er op de bobine heel even 12
volt gezet, omdat de weerstand die bij het lopen van de
motor in serie staat met de bobine, wordt overbrugd. De
6 volt bobine krijgt daardoor heel even teveel spanning,
maar dat zorgt voor een extra sterke vonk tijdens de
start. Dus kijk even of je echt wel een 6 volt bobine hebt.

Bobine 
Ik heb zo’n idee dat mijn bobine niet meer goed function-
eert. De vonk die van de bougie afkomt, is miniem en de
bobine wordt zeer heet. Hoe kom ik er achter of deze
nog goed functioneert? De auto start slecht, kan het aan
de bobine liggen? Alle overige zaken zijn gecontroleerd,
deze zijn goed. De compressie, benzinetoevoer en tim-
ing. 
Re: Dit lijkt mij niet zo goed. Het feit dat het heet wordt,
is al een teken dat iets niet in orde is, maar ook dat het
een kleine vonk geeft. Ikzelf had al 2 kapotte coils. Toen
ik de Spit wou op de weg zetten, ben toen naar de sloop
gegaan en daar eentje opgehaald. Die van mij kwam van
een Peugeot 205GTI. Kost bijna niets en dan heb je in
ieder geval een reserve. 
Re: En als je toch moet vervangen, let er dan op dat je
niet een verkeerde neemt. Heb je een auto met weer-
standskabel (starten op 12 en rijden op 6 V)? Dan heb je
een 6V bobine nodig. Met een 12V bobine krijg je een
heel lullig vonkje. Dus niet zomaar een bobine uit een
sloopauto. Die hoeft het dus in de Spit niet goed te doen!
Re: Warm, worden bobines altijd, maar nooit heet. Dus in
jouw geval een kwestie van pech. Sluiting in de spoel.
Koop een nieuwe. Straks sta je om een luttel bedrag uit

te sparen langs de kant van de weg en dat kan veel
kosten.
Re: Als de bobine erg heet wordt, controleer dan als
eerste de contactafstand van de onderbreker. Uit ervar-
ing weet ik, dat als deze erg krap staat, de bobine zelfs
aan de “kook” kan komen. Dit betekent dat het inwendige
vet er als olie uitkomt. De contact-afstand voor de Spit
staat in het werkplaats handboek: 1500/MK IV = 0,35-
0,40mm. MK I, II, III = 0,4mm.
Re: Ik heb vanmiddag een bobine op de sloop gehaald;
kijken of dat verschil uitmaakt. Het lullige vonkje dat ik
had, is veranderd in een krachtige vonk. Mooi zou je
denken. Dus niet. De Spit start nog steeds heel slecht.
Het valt me op dat van de voorste cylinder de bougie
droog blijft. De overige cylinders krijgen zeker geen ben-
zine/lucht mengsel. Weet iemand hoe dit kan komen?
Het enige andere dat ik mij nu nog kan voorstellen, is dat
de timing toch niet goed staat. Wat moet de ontstek-
ingstijdstip zijn van 1300 MK IV Amerikaans model met
electronische ontsteking?

Geen spanning op bobine 
Na een rit (500 km) te hebben afgelegd, is er het vol-
gende probleem. Er staat geen spanning op de bobine
via het contact. Een vreemde situatie, zeker als het zich
zo plotsklaps manifesteert. De WW heeft een
noodoplossing aangelegd, door direct van de accu een
gezekerde draad naar de aansluiting van de bobine te
maken. Er blijft dan altijd spanning op de bobine staan,
totdat je de zekering verwijdert. Ik ben al aan het zoeken
geweest, in het contact, maar kan gaan onregelmatighe-
den vinden. Met het contact uit, staat er spanning op 2
van de 4 draden. Met het contact aan, verandert de
spanning naar een andere draad. Hier lijkt mij niets fout.
Het zou dus verderop in de kabelboom moeten liggen,
waarvan een draad naar de bobine loopt. (Kabelbreuk of
slecht contact). Ik ben niet zo thuis in al dat electrische
gedoe. Hoe kan ik het beste te werk gaan om dit prob-
leem te tackelen?
Re: Het zoeken van een spanningsprobleem is echt
spoortjes volgen. Het vooronderzoek heeft uitgewezen
dat de fout zit tussen de bobine en het accupunt.
Daartussen treedt blijkbaar een fout op. Om gemakkelijk
spoor te kunnen zoeken, heb je een electrisch schema
nodig. Je hebt een 1500 en daar heb ik de schema’s
van. www.triumphklassiek.tk en onder ‘1500 techniek’
kan je de juiste downloaden (er zijn 9 schema’s,
afhankelijk van het ‘commission number’ is er een juiste).
Verder begin je bij de accu en meet je stapje voor stapje
richting bobine. Volgens mij is het punt na de accu het
startrelais op het schutboard. 
Re: Mijn Spit heeft no.FH 101087. Ik heb in de Haynes’
een stroomschema opgezocht, maar zal ook op je site
kijken. 
Re: Waarschijnlijk is je weerstand, die voor de bobine



geschakeld is, defect. Als je gegevens kloppen, heb je
dan ook een 6V bobine. Deze zit bij sommige auto,s in
de draadboom weggewerkt, maar soms kom je die ook
tegen naast de bobine.
Re: Met dat commisionnumber heb je een 6V bobine en
is de voorschakelweerstand in de kabelboom
opgenomen. Die weerstand kan je niet zo vinden, want
dat is een lange draad in het plastic tape van de boom.
Dit betekent wel dat de “fix” van de ANWB voor een
overspanning op je bobine zorgt. Lijkt mij niet handig
voor de levensduur van de bobine. Wordt deze nu
warm? Mijn analyse is, dat (zonder ANWB fix) op de
wit/gele draad op het startrelais ongeveer 6V moet staan,
met contact aan en tijdens starten 12V. Deze wit/gele
draad gaat rechtstreeks naar de bobine. Aan de
bobinekant heb je geen spanning. Wat meet je aan de
startrelais kant? De paars/witte draad op hetzelfde punt
van het startrelais, is de weerstandsdraad. Deze weer-
standsdraad komt uiteindelijk als witte draad vanuit het
contactslot. Bij inschakelen van contact, moet op de witte
draad 12V staan en op het startrelais een spanning van
ongeveer 6V (of in iedergeval een spanning die lager is
dan 12V ). Meten is weten... 
Re: Ik ben het schema gaan volgen. In het startrelais
heb ik geen goed contact gehad. Na wat rommelen aan
de bedrading, deed ie het weer. Het viel me trouwens op,
dat toen ik het startrelais had losgeschroefd van het
schutbord, ook de startmotor het niet deed. Hebben de
schroeven ook een aardfunctie om het startrelais te aar-
den? 
Re: Een lesje in electriek: in het PDF document van het
forum van de afgelopen jaren, staat een hoop vermeld
over het 6V bobine-tje. 
Eerst twee opmerkingen: Iedereen denkt, dat de 6v of 9v
bobine dus 12 volt krijgt tijdens het starten. Zonder al te
veel open deuren in te trappen: wanneer je een auto
start en dus de startmotor gebruikt, zal het potentiaalver-
schil over de accu inzakken en de accu dus ‘overigens’
nog effectief 7-10 volt leveren. Om dit gezak op te van-
gen, hebben ze dus een lager potentiaal-verschil bobine
gemonteerd en deze normaal via een weerstand
geschakeld, om zo tijdens het starten de spanningsval
op te kunnen vangen. En ten tweede: Misschien nog wel
het belangrijkste: Een weerstand zal alleen een potenti-
aal-verschil opwekken, als hier werkelijk een stroompje
door loopt! Dus, bij de bobine meten of er 9v op de
bobine staat, dat heeft geen zin, als de weerstand niet
wordt belast (dus de motor niet draait...). Dus, als de
motor uit is en je onder de motorkap duikt met het con-
tactslot aan, om overal de draadjes los te trekken, om
deze vervolgens op te meten, zal je overal 12v meten!
Pas als het contact aanstaat, de bobine in lijn met de
weerstand is geschakeld, dan zal er pas een potentiaal
verschil optreden en het voltage verdeeld worden over
de bobine en de weerstand. Dit effe tussendoor!

Re: Inderdaad, die schroeven hebben een aardfunctie
voor het startrelais. Als het startrelais het niet doet, doet
de startmotor het niet.

Ballast resistor wire
Deze weerstandsdraad zit aan de ontstekingsspoel
(bobine). Het probleem: alle bedrading is uit de 1500
gehaald. Nu leggen we er zelf nieuwe in, maar weten
niet wat de functie van dit onderdeel is en we zijn het
nergens tegengekomen bij uittrekken van de oude
bedrading. Wie weet hier meer van en heeft eventueel
nog tips. Nu we toch bezig zijn, willen we een electrische
fan monteren vóór de radiator (uit BX). Hoe en waar
moeten we het thermocontact plaatsen, de meningen zijn
verdeeld. Derde en laatste: Een olietemp meter. Waar
moet de sensor? Er is al een aftakking op het blok voor
de oliedrukmeter.
Re: Die draad is niet herkenbaar, maar werkt wel als
‘ballast’. In mijn geval heb ik de draad verwijderd en een
bobine met ‘ballast’ gekocht. Deze had inderdaad een
keramiek weerstand er bovenop. Een andere
mogelijkheid is een 12V performance bobine van ‘Lucas’
te monteren. Kan direct op 12V en de overbrugging
vanaf het relais heb je niet meer nodig. Anderzijds kun je
natuurlijk de weerstandsdraad terugplaatsen.
Re: Wat is een ‘ballast resistor wire’? Een ‘ballast resitor’
is een electriche weerstand. Deze weerstand ziet er uit
als een normale draad die in de draadboom verwerkt is.
Waar bevindt zich deze draad? De + aansluiting van de
bobine is voorzien van twee draden. Één draad gaat
naar het startrelais de andere naar het contactslot. De
draad die naar het contactslot gaat, is de weerstands-
draad. Wat is de functie? Een Spitfire (1500) heeft een 6
volts bobine. Als de motor loopt dan wordt de bobine via
de ‘ballast resistor’ gevoed, zodat er van de 12 volt er
nog 6 volt overblijft. Als de motor gestart wordt, dan
wordt via het contactslot de bobine voorzien van een 12
volts spanning. De 6 volts bobine wordt dus overbelast
en zal daardoor een sterkere vonk leveren. Deze overbe-
lasting vindt dus alleen tijdens het starten plaats. Als je
veel achter elkaar moet starten, dan zal de temperatuur
van de bobine voelbaar oplopen. 
Er is dus gekozen voor een 6 volts bobine, omdat je
deze kunt overbelasten. Zodat je motor makkelijker
aanslaat. Als de weerstandsdraad van je oude kabel-
boom er nog goed uitziet, gebruik deze dan voor je
nieuwe draadboom. In het verleden kon je bij een
autoshop een vervangende ‘ballast resistor’ kopen, dit
was een soort porceleinen blokje met daaromheen
gewonden een weerstandsdraad. Als je nu in dezelfde
autoshop komt, weten ze niet meer waar je het over
hebt.
Re: Geen weerstand. Heb inderdaad iets gevonden in de
betreffende draad. Dit in de vorm van een “knobbeltje”
met twee aansluitpoten, netjes geisoleerd met een sok.



Deze zat tussen het contactslot en de bobine. Echter, ik
meet geen enkele weerstand! Ook niet in de rest van de
draad, dat gewoon draad is. Snap er geen bal van, de
wagen heeft wel altijd gelopen ... . Op de bobine staat
duidelijk, deze niet te gebruiken zonder ‘ballast resistor’.
We puzzelen ondertussen maar verder met de rest. 
Re: Draad = weerstand! Voor toekomstige puzzelaars: de
wit/rose draad tussen plus na contact en bobine, is een
draad gemaakt van ander materiaal. Dit materiaal heeft
een natuurlijke weerstand!

AC Delco D204 verdeler
Ik weet dat er origineel een D200 in een MK III Spit
hoort. Kan ik de ‘AC Delco’ D204 ook gebruiken? Heeft
die dezelfde karakteristiek” Is het gewoon een latere
uitvoering van hetzelfde type? Klopt het dat de D204
voor een Dolomite was.
Re: Volgens ons hadden alle Dolomites en Heralds
‘Lucas’ na ’70.
Re: Zit er ook een toerentelleraansluiting op? Hij kan van
een lage compressie FD motor zijn of een ’66/’69 1300
TC voorwielaangedreven Triumph.
Re: Die 1300 TC had ook een ‘Lucas’ verdeler, zonder
toerentelleraansluiting, waardoor die heel geschikt is bij
een Spit MK III motor in een Herald.
Re: De Delco D204 komt van een late MK IV (na num-
mer FH25.000). Deze is niet wisselbaar met een D200 in
verband met een verschillende vervroegingscurve. De
vervroeging van een D200 is: vervroeging/rpm 0/800,
17/2200, 26.5/5000. Die van de D204: 0/800, 13/2500,
20/5000. Dat is belangrijk minder en hij zal het niet goed
doen op je MK III motor. Hoewel je natuurlijk de gewicht-
jes en veertjes kunt overzetten.
Re: Nou, dat vond ik ook in de ‘Guide to originaity. Maar
er is meer. De MK III heeft een Delco D200, codenum-
mer 7953450. De vroege MK IV heeft een D204 met het-
zelfde codenummer. De latere MK IV heeft een D204,
codenummer 7992128. En, raadt eens, mijn vroege MK
IV heeft een D200 en mijn opgevoerde MK III FD heeft
een D204, 7992128. Wat zou daarmee gedaan zijn?
Misschien is de vacuumdoos buiten werking en de statis-
che vervroeging maximaal. Per slot is het de bedoeling
om meestal boven de 3500 toeren gereden te worden.
Dus, kun je hem misschien toch gebruiken.
Re: Heb ik hier toch een D204 met 7992423 op het huis
en 7992130 op de vacuumdoos. Die zit in een originele
verpakking met nummer TKC 419, een later ‘Unipart’
nummer. Er zit een toerenteller aansluiting op. Ik wil een
FH 61962 HE motor gaan opknappen. Zou deze verdeler
daar op passen of moet ik dan veranderingen aanbren-
gen om hem goed te laten werken?
Re: De gegevens van deze verdeler kan ik niet vinden.
We weten intussen dat ze verschillende vervroeg-
ingscurves toepassen bij dezelfde behuizing. In het erg-
ste geval moet je zelf je metingen doen van de vervroeg-

ing bij verschillende rpm., tussen 800 en 3500, om de
curve terug te vinden. Het kan nog een heel gedoe wor-
den om de ideale setting voor jouw gebruik te vinden.
Re: Nou, ik heb wel wat aangeroerd zeg. Ik concludeer
dat ik hem niet zomaar op mijn MK III motor kan
gebruiken. Ik heb nog een versleten D200, origineel van
een MK III. Kan ik die opknappen?
Re: Punt bij het opknappen is de speling tussen de
bewegende bovenste plaat en de grondplaat. Als daar
ruimte tussenzit is de ‘dwell angle’ niet constant, wat een
onregelmatige vonk oplevert.
Re: Met wat voor verdeler je ook aan de gang gaat, hij
moet in goede conditie wezen, want het is de sleutel
voor een goed gebruiksgedrag van je motor en
zuinigheid. Als je het aandurft kun je het mechanisme in
de verdeler uitelkaar halen en versleten draaipunten van
de gewichten vervangen en losse of verloren veertjes.
Zoveel verschil is er binnen een mark niet in deze dinget-
jes. Het enige wezenlijke is wat dat betreft de grootte van
de gewichtjes, de trekkracht van de veertjes en de stand
van de aanslag tot waar de gewichtjes kunnen uitwijken.
Re: Ik heb hem uitelkaar. De veertjes lijken me in orde,
moet ik ze toch vervangen? De spindel, het huis en de
grondplaat zien er goed uit en voelen goed aan. Kun je
revisiesetjes krijgen? Als ik de leveranciers in Nederland
bel; geen resultaat.
Re: Vervang veertjes alleen als ze slap zijn, dwz je kunt
zien dat ze te lang zijn en de gewichtjes niet steeds
tegen de spindel trekken. Als het spul inelkaar zit, mag er
geen speling te voelen zijn tussen de rotor en de spindel
die onder de verdeler uitsteekt. De enige beweeglijkheid
moet de veertjes aanspannen. Als de lagers goed zijn,
zou ik het hele spul weer gebruiken.

Onderdelen Delco Remy
Ik ben op zoek naar o.a. een (bij voorkeur nieuwe) vacu-
umdoos voor de onsteking van mijn MK III. Informatie bij
diverse auto-elektro zaken levert tot nu toe nog niets op.
Wie weet of er, en zo ja waar er nog onderdelen van
deze oude Delco Remy ontsteking te koop zijn? De
gegevens op het onstekingshuis zijn: Delco Remy D200
7953 460.
Re: Een nieuwe vacuum unit voor een MK III (Delco)
verdeler kost 70 euro (+ verzendkosten vanuit
Engeland). Je kunt natuurlijk ook proberen een gebruikte
te vinden, of je oude unit te solderen. Er zijn wel losse
vacuumunits te koop, maar niet met de fijninstelling (ook
wel micrometer genoemd) die origineel op mijn MK III zit.
Re: Daar er meerdere delen van de verdeler aan ver-
vanging toe zijn, wil ik nu een complete verdeler vervan-
gen, bij voorkeur gereviseerde / ruil. Complete
(ruil)verdelers (zonder fijninstelling) zijn te koop voor 240
- 300 Euro. Is het nodig of nuttig om de genoemde fijnin-
stelling te hebben, of kan dit zonder ook goed afgesteld
worden?



Re: Je kunt de motor ook goed afstellen zonder de micro
afstelling. Maar dan moet je eerst op je krukas poelie het
merkteken voor je voorontstekking zelf aanbrengen. De
plaats van de inkerving op deze poelie is goed vast te
stellen met een gradenboog. De streep die nu op deze
poelie staat, is het boveste dode punt van je eerste cylin-
der. Met de fijninstelling een aantal klikken te verdraaien,
vond je dan het goede punt. Nu moet het rechtstreeks.
Even goed meten, een scherpe schroeven draaier en het
meetpunt staat er zo in. Werk ze.

Vacuum switch unit
Op blz. 60 van de GT6/ Vitesse handleiding van
‘Haynes’, wordt gepraat over de ‘vacuum switching unit’
die werd toegepast op sommige GT6 MK III radiatoren.
Dit is dus bij mij het geval en zou iemand mij kunnen uit-
leggen waar deze voor is?
Re: Bij een wagen met ‘emission control system’ bevindt
zich op de radiateur een vacuum schakelaar. Deze
schakelaar dient ervoor om bij langdurend stationair
draaien, de motor een hoger toerental te geven, om
zodoende de koeling door de fan en dus de motorkoeling
groter te laten worden. Dat is alles. Maar aangezien ik
aanneem dat je de hele amerikaanse rimbam gedemon-
teerd hebt, is dus die schakelaar buiten gebruik en niet
meer nodig.
Re: Da’s wel leuk om te weten, dat hij daar voor is. Maar
je hebt gelijk, ik haal al het spul voor die emissie controle
er uit (heb je in Nederland toch niet nodig). Misschien
kan ik de voeler vervangen voor de voeler die een elek-
trische ventilator aan moet sturen, zoals een keer
beschreven in een artikel in ‘The Spitfire’ (jan/feb 2002).

Ontsteking 1500 US
Kan ik zonder problemen een Europese versie van de
ontsteking zetten op een lage compressie (US) motor.
De specificaties verschillen. Het ideale ontstekingstijdstip
zal dan ook anders zijn. 
Re: De ontsteking van een Europese of USA 1500 is vol-
gens mij gelijk: Beide hebben een Lucas 45 DE of 45
DM (elektronische) ontsteking. Het verschil kan zitten in
het vacuum. De USA uitvoeringen hebben nog wel eens
een vacuumvertraging i.p.v. -vervroeging. Het vacuum
unitje is echter gewoon om te wisselen. Het ideale
ontstekingstijdstip is voor een Amerikaan meestal later.
Voor een Europese uitvoering is het ca. 8-10 gr before,
Amerikanen gaan soms zelfs tot verlating: Ontsteking na
het nulpunt.
Re: Er zit bij mij inderdaad een vertrager op, inplaats van
een vervroeging. Hierdoor kom je op naonsteking i.p.v.
voorontsteking, waardoor de motor gloeiend heet wordt,
tot roodgloeiend uilaattspruitstuk toe. Ik heb het vacuum
al los gegooid, waardoor er bij ca 3000 t/m een vooron-
steking in te stellen is van ca 20o. Ik heb in geen catalo-
gus een losse vacuum-unit gezien die je kunt uitwisse-

len. Graag meer informatie.
Re: Jij hebt dus een Lucas 45 DM ontsteking. Niets mis
mee. Als je hem nu toch wilt vervangen, koop dan een
(tweedehandse) Europese 45 DE ontsteking, neem de
vacuum ervan af en plaats die op je elektronische
ontsteking. Ik ook heb nog nooit een losse vacuum in
een catalogus zien staan. Ik heb ze wel gezien op de
onderdelenbeurs in Houten. Een volledige tweedehandse
ontsteking zal echter niet duurder zijn dan een nieuwe
vacuum. Test de vacuum door erop te zuigen en te con-
troleren of de onderdruk niet weglekt. Kijk ook even naar
je carburateurs. De verlating hoort bij een enkelvoudige
Stromberg carburateur. Zijn die al vervangen door 2
SU‘s, dan weet je zeker dat de combinatie fout is. Die
elektronische ontsteking van jou kan je nu nog kopen.
Als niemand je vertelt dat je de vacuum moet vervangen
door degene die je had, dan wordt dat geen verbetering,
maar krijg je de problemen die jij aangeeft. Voor de
afstelling: elektronische ontsteking moet je met een stro-
boscoop afstellen. ca. 8 gr stationair en 20 gr bij 3000
rpm zijn geen ongewone waarden.
Re: Er zitten inderdaad inmiddels 2 SU‘s op. De elec-
tronica in de onsteking is niet origineel Lucas, maar een
onbekend merk, ingebouwd in US. De vraag is, laat ik
het zo, of geeft de vacuum vervroeging betere aceller-
atie?
Re: ontsteking 1500 US. Ik zou in elk geval kijken naar
een vervroeger. Als het geheel toch al niet origineel is,
kijk dan voor een ‘originele‘ Lucas 45DE ontsteking en
rust die eventueel uit met een elektronische kit
(Lumenition, of zo iets). Ik zou niet een eenvoudige ver-
sie elektronische ontsteking op basis van contactpuntjes
nemen, dan heb je namelijk nog steeds niet de winst van
het niet meer verlopen, wegens het ontbreken van mech-
anische contacten en glijpunten.

Vacuum vertraging (verlating)
Ik begin met het in orde brengen van een ’78 Spitfire
1500. Het is een verschrikkelijke auto met onderdelen
van allerlei types, als ik het ‘Haynes’ boek mag geloven.
Ik heb hulp nodig om de vacuumvertraging op de verdel-
er in orde te brengen. Kan iemand me het werking-
sprincipe uitleggen in vergelijking met ‘vervroeging’? Is er
een behoorlijke handleiding met illustraties over dit
onderwerp?
Re: De vacuumvertraging kwam op de proppen in ver-
band met de milieu-eisen om de HC uitstoot terug te
brengen. Er is een rechtstreekse verbinding met het
inlaatspruitsuk nodig. De vacuumvervroeging dient om
het brandstofverbruik op wegsnelheid te matigen en
behoeft een verbinding met de carburateur.
Re: De ontwikkeling van het vlamfront in de verbrand-
ingsruimte verloopt zodanig, dat de ontsteking het best
tussen de 27 en 35 graden (afhankelijk van de com-
pressie) voor BDP kan plaatsvinden om de beste ver-



branding te krijgen en maximaal vermogen rond 3500
rpm.
Bij minder toeren en terwijl je gasgeeft is dit teveel
vervroeging, dat moet dan wat minder. Dus, het is zo
geregeld, dat het vacuum met de smoorklep dicht
ongeveer 10 tot 14 graad voorontsteking geeft en de
centrifugaal vervroeging daar nog eens 15 tot 20 graad
vervroeging aan toevoegt als je de 3500 rpm of meer
bereikt.
Dus, als je het gas indrukt, gaat/n de smoorklep/pen
open, het vacuum valt weg, de vervroeging die er door
vacuum was, ook. Er blijft alleen centrifugaalvervroeging
over.
Dus, zet je Spit z’n ontsteking met een proeflampje
tussen de onderbreker statisch op het aangegeven aan-
tal graden BDP en, zo mogelijk met een stroboscoop bij
3500 toeren op de vervroeging die de fabrikant voor jouw
type aangeeft. Het ideale punt is, een afstelling waarbij
de motor net niet ‘pingelt’. Stel voor en na het afstellen
van de ontsteking de carburateur(s) af op het goede
mengsel. En verzeker je ervan dat de contactpunten
schoon en correct afgesteld zijn, voordat je met afstellen
begint. En, denk erom, pingelen moet je vermijden.

Onstekingstijdstip 1500 US
Mijn Spit is van ’76 en is een US Californie import auto,
met electronische ontsteking die verder goed function-
eert. De vacuumverstelling op de verdeler werkt precies
andersom dan bij de Europese versies. Bij standaard
instelling van de ontsteking geeft hij dan bij gasgeven
een naontsteking. Ik heb hem losgenomen en de stan-
daard voorontsteking op 8 gr. gezet. Door de centrifu-
gaalvervroeging loopt hij op naar ca. 20 gr. bij 3000 t/m.
Hij loopt hier nu goed op. Heeft iemand aanvullende
informatie ter verbetering?
Re: Het max. vermogen bij een otto-motor dus bij: vol
gas +/- 5500 rpm heuvel op, heeft +/- 34‘ voorontsteking
nodig. (Bij deze vooront. verbrandt het mengsel het
meest optimaal). Totaal voorontsteking is; statisch +
mechanisch + vacuum vervroeging. Een optelsom.
Bijvoorbeeld: Statisch = 12 graden; mechanisch geeft
max. 22 graden; vacuum geeft max. 4 graden. Met deze
gegevens kun je de formule invullen. Hoog toerental:
mechanisch max. 22‘; vacuum 0‘. Laag toerental: mecha-
nisch +/- 12‘ (2500 rpm); vacuum 4‘. Zo kun je bij vrijwel
elke omstandigheid berekenen wat de voorontsteking is.

Amerikaanse ontsteking
Ik heb pas een ’80 Spitfire bemachtigd die voorzien is
van niet-standaard stroomverdeler elementen (een twee-
draads opnemer) aangesloten op een afzonderlijk aange-
brachte ‘Lucas’ ‘vonk versterker’. Eerst liep de wagen
goed -met af en toe start problemen-, maar nou vonkt ‘ie
helemaal niet meer. Ik wil in orde maken wat ik nu heb
als dat deugt of het misschien vervangen door een nieuw

systeem dat betrouwbaarder is. Ik woon in het oosten
van de US en mijn Spit heeft een US specificatie met
katalisator en een enkele ‘Stromberg’.
Re: Ja, in zo’n ’80 US Spit zit waarschijnlijk een twee-
draads electronische Lucas ontsteking met een aparte
vonkversterker standaard. De oudere wagens hebben
een mechanische ‘Lucas’ ontsteking. Die is minder accu-
raat, maar misschien betrouwbaarder dan een electronis-
che. In Holland zijn (Amerikaanse) electronische
ontstekingen nieuw verkrijgbaar. Ik was van plan er een
in te bouwen in mijn Spit die nu een mechanische heeft.
Het ‘Lucas’ systeem werkt met een opnemer en de
‘Lumenition’ werkt optisch. Ik weet niet wat het beste is.
Als je een optisch systeem in wilt bouwen, heb je eerst
een goed werkend mechanisch systeem nodig als basis.
Re: Maak de draad los die van de ontstekingsmodule
naar de bobine loopt, maak de hoogspanningskabel die
van de bobine naar de verdelerkap loopt los en houdt die
bij de kop van de motor, kijk of er een vonk overspringt
als je aarde maakt met de min-draad van de bobine. In
het positieve geval is je bobine in orde. De module en de
opnemer moeten vervangen worden door een moderne,
meer betrouwbare eenheid, zoals de optische
‘Lumenition’ opnemer en schakeleenheid. Zoek contact
met www.cossmotors.com, die hebben een online catalo-
gus en deze eenheid in voorraad. In de UK kost zoiets
50 pond, maar in het besef dat ons het vel over het
hoofd wordt gehaald, kon je het bij jullie wel krijgen voor
50 dollar. Ik heb heel goeie ervaringen met deze eenheid
in 4 Spitfires II en IV en twee Heralds 13/60 gedurende
meer dan vijf jaar.

Electronische ontsteking
Ik ben van plan een electronische ontsteking op mijn
Spitfire MK III te zetten. Is er voorkeur voor een ‘Cran
Cams xr unit’ boven een ‘Lumenition’ kit? Wie kan uit
ervaring een aanbeveling doen?
Re: Ik zou de ‘Aldon Ignitor’ aanbevelen. Dit is een ‘hall
effect’ unit en die doet het zonder mankeren in mijn race
car.
Re: Ik heb een ‘Crane’ unit in mijn ’79 Spit en vind hem
prima. Bovendien heb ik hun bobine en ‘hi-6’ ontstek-
ingsmodule met toerenbegrenzer, hun bougies en
hoogspanningskabels. Enig probleem wat ik gehad heb
bij montage was het vinden van goede aardeverbindin-
gen. Maak het je makkelijk door rijkelijk goede aardka-
beltjes er tussen te zetten.
Re: We hebben enkele wagens, gebaseerd op het kleine
Triumph chassis (Spitfire) en ze allemaal voorzien van
electronische ontsteking. Diverse keren gingen de
bobines eraan en moesten vervangen worden. Ook de
bougiekabels en doppen, de verdelerkappen en rotorar-
men. Dat kwam steeds doordat ze ‘standaard’ waren en
de hoge spanningen die we verkregen niet konden ver-
dragen. Dus, neem direct goed spul.



We hebben twee ‘Lumenition’ units gebruikt die in de
verdeler passen op de plek van de contactpuntjes (mag-
netische systemen). Geen problemen, werken goed en
zijn goedkoop.
In de MK III deden we het ‘Competition Newtronic’ optis-
che systeem, wat een betere vonk geeft bij 0.040"
puntafstand in de bougies. Zo kregen we meer vermogen
aan de start en met het gas erop. Maar we betaalden
meer dan 100 pond bij ‘Moss’. Een goedkoper
‘Newtronic’ optisch systeem zetten we op een MK IV en
die lijkt het net zo goed te doen, waarbij we ‘Splitfire’
bougies gebruiken.
Dan is er nog een of andere module die met transistors
werkt, origineel van BL, dat op late Triumphs werd
gebruikt met gewone onderbreker en contactpuntjes,
waarbij de lage spanning met tussenkomst van electroni-
ca naar de bobine werd gestuurd. De puntjes bleven
langer goed maar konden niettemin ‘verlopen’. Kostte 15
pond, of daar ergens. Alle waar is naar zijn geld.

Luminition ontsteking werkt perfekt 
Op de onderdelenbeurs in Houten heb ik een ‘Luminition’
setje gekocht. Ideaal te monteren in je Lucas verdel-
erkap. Je haalt je contactpunten en condensator eruit,
plaatst de sensor en een schijfje, rotor arm er weer op
en tenslotte twee draadjes op je bobine aansluiten. Je
ziet er niets van, geen wazige kastjes en spaghetti van
draden. Het belangrijkste is natuurlijk een betere vonk en
nooit meer contactpuntjes stellen en of vervangen. Enige
minpuntje is de prijs ... 
Re: Ik rij zelf met de ‘Newtronic’ ontsteking, maar de
combinatie met de Superbougies uit de clubshop was
geen succes (hij liep er echt beroerd op), dus maar weer
terug? Nu nog K&N’s e.d.? 
Re: Ik heb er net een setje originele bougies ingezet en
dat bevalt prima. K&N’s kan leuk zijn, maar dan moet de
komplete ademhaling bekeken worden, dus ook het uit-
laatsysteem. Omdat ik de 71 pk voldoende vind, laat ik
het blok voorlopig verder standaard (maar bedrijfzek-
erder en onderhoudsvriendelijker).
Re: Kijk ook eens naar ‘Pertronix’. Deze hebben nu ook
voor de 4 cylinders een mooie oplossing met een ‘Hall’-
element wat mooi in de verdeler past. Als je er dan een
nog een mooie ‘flame thrower’ bobine bij neemt, ben je
klaar. Deze zijn leverbaar in chroom en zwart.
www.pertronix.com  Er zijn vele V8 rijders die hiermee rij-
den en dus geen lelijk extra kastje onder je motorkap. 
Re: Vele Spitjes rijden met een ontsteking op 6V die op
12 V start. (weerstandsdraad). Is de ‘Petronix’ ook verkri-
jgbaar voor deze toepassing?

Electronische onsteking 
Wat zijn de beste elektronische ontstekingen? 
Re: De oplossing van ‘Lumenition’ is erg fraai. Helemaal
weggewerkt in het rotorhuis, zonder extern kastje.

Helaas nog geen praktijkervaring. Zie:
www.lumenition.com 
Re: www.pertronix.com  Nu ook voor viercylinders. Rij
zelf met een ‘Ignitor’, maar de ‘Ignitor II’ schijnt ook per-
fect te werken. Magneetring rond de rotor en een ‘Hall’-
element op de plaats van de contactpuntjes.
Verdelerkappie er weer op en je ziet er niets meer van.
Heb ze laatst gezien op beurs in Autotron voor 4 cylin-
ders.

Electronische ontsteking
Ik wil mijn Spitfire upgraden met een electronische
ontsteking. Ik heb begrepen dat het merk Pertronix een
type heeft, die je in zijn geheel kan inbouwen onder de
verdelerkap (je ziet er dus niets van).
Re: Ik ken het merk niet; ik weet wel dat Lumenition ook
zoiets levert (via de webshop van bccp.nl bijvoorbeeld).
Het ziet er wel een stuk mooier uit dan die systemen
waarbij je ook nog een kastje op het schutbord moet
schroeven. Als dat ook een reden is om voor Pertronix te
kiezen, ben ik het helemaal met je eens. Maar ... , dat
spul is niet goedkoop. Als je niet te veel rijdt met je Spit
is dat een behoorlijke investering! Probeer het eerst eens
met die befaamde glijvonk-bougies uit de clubshop.
Misschien heb je dan ook al het gewenste resultaat. Dan
ben je een stuk goedkoper uit en je kunt daarna altijd
nog verder upgraden naar electronische ontsteking.
Re: Ik heb de door jou genoemde Pertronix IGNITOR
afgelopen winter gemonteerd en er sindsdien ongeveer
800km. mee gereden, naar alle tevredenheid. Het is
inderdaad onder de verdelerkap ingebouwd, er komen
dan twee i.p.v een draad uit de verdeler naar de bobine
en dat is de hele montage, erg eenvoudig. Ik heb er incl.
btw. E 119,- voor betaald. Je moet wel opgeven voor
welk merk/type ontsteking het is, ik heb een AC Delco (4
cyl.) en het partnummer is dan 1149 (de 9 kan ook een S
zijn, dat is op het doosje niet goed te lezen).

Allison electronische ontsteking
Wie vertelt me wat voor ontsteking ik in mijn ex US Spit
heb? Het is een Allison XR700 ontsteking met RCA tran-
sistor. Hij wordt gevoed vanaf de ‘ballast resistor’, dus bij
het starten 12 V en lopend 6 V. Ik heb het idee dat dat
niet klopt.
Re: Nou, wees gerust, zo hoort het!

Ontsteking, Electronische 
Onderstaande geplukt van www.simcaclub.com simcara-
ma pagina 37 nav tip in Klassiek en techniek nr 34. Zijn
er TSC leden die hier ervaring mee hebben (of ideeen
over?). 
Ontstekingstip. Omdat het voor veel klassiekers niet echt
eenvoudig is om aan onderdelen te komen, probeer je
toch altijd een beetje vooruit te kijken naar de dingen die
“binnenkort” vervangen moeten gaan worden. Zo had ik



afgelopen voorjaar in mijn Vedette een weigerende
ontsteking, gelukkig bleef het bij een slecht massacon-
tact en een slordig gemonteerde bobine. Na alles
opnieuw monteren was het probleem opgelost. Nu heeft
een Vedette (8 cilinder) twee setjes contactpunten, wat,
zo heb ik mij laten vertellen, nodig is om aan de juiste
contacthoek te kunnen komen. Omdat ik aanneem dat
deze contactpunten niet meer om de hoek verkrijgbaar
zijn, dacht ik aan het monteren van een elektronische
ontsteking. Nu zijn er best heel mooie en vast ook heel
goede systemen in de advertenties in de bekende
klassieker bladen te vinden, maar daar hangt vaak ook
een pittig prijskaartje aan. In een elektronica onderdelen-
winkel vond ik een bouwpakketje wat heel eenvoudig in
elkaar te zetten is en ook heel eenvoudig in de auto te
monteren is. Het apparaatje neemt het zware werk van
de contactpunten over. Er zijn 4 aansluitdraden; te
weten: een massa draad; een 12V + draad (aan te
sluiten op de + aansluiting van de standaard bobine); en
twee draden die in de plaats van de bestaande verbind-
ing tussen de bobine en de contactpunten komt. Verder
vervalt de condensator. Het apparaatje bestaat uit een
klein printje met een koelprofieltje en is heel goed uit het
zicht in de auto te monteren. Het in elkaar solderen van
het printje kost ongeveer een uurtje werk. Het zoeken
van een goede behuizing vraagt wel wat aandacht. Ik
heb een plastic doosje gebruikt, maar ik wil de print in de
toekomst in een kunsthars gieten. De door mij gebruikte
elektronische ontsteking is van het merk Velleman type
K2543. In mijn Simca Vedette werkt hij perfect, hij is vol-
gens de fabrikant geschikt voor 2, 4, 6 en 8 cylinder
motoren. (Ik zie voor 1, 3 of 5 cylinders ook geen
bezwaar). De maximale schakelstroom is 4 A. De maxi-
male schakelsnelheid is 500Khz. De afmetingen van de
print 70 mm. x 35 mm. En het allerleukste vind ik de prijs
f 32,50 en is in elke elektronica onderdelenwinkel (soms
op bestelling) leverbaar. Voor internetters nog even een
website http://www.velleman.be Ik hoop dat ik veel lezers
met deze tip van dienst ben.
Re: Deze en dit soort kitjes voorkomen inderdaad het
inbranden van de contactpuntjes. Ik betwijfel echter of
het slim is het printje in een kunststof behuizing te plaat-
sen, of in te gieten. De koelribben moeten immers de
warmte kunnen afgeven. Het is beter om minstens de
koelribben aan de (metalen) carrosserie te bevestigen.
Wat dit systeem echter niet doet, is het voorkomen van
slijtage aan het nokje van de contactpuntjes. Slijtge die
hier optreedt veroorzaakt verloop van de ontsteking-
shoek. De optische en magnetische systemen van b.v.
Lumenition en Pyranha zijn volledig contactloos, waar-
door slijtage en verloop van ontstekingstijdstip zeker tot
het verleden behoren. Daar hangt dan wel een hoger pri-
jskaartje aan, dan aan het hier beschreven systeem.

‘Lumenition’
Het ontstekingssysteem van mijn 1500 is niet zo best
meer en ik las over de ‘Lumenition’ set. Ik zit ook met het
punt dat de vacuumvervroeging op het ontstekingsmech-
anisme het niet goed doet, betekent dat dat ik het best
de het hele ontstekingssysteem vervang voordat ik een
‘Lumenition’ installeer?
Re: Kijk ook eens in het item “ontsteking 1500 US”, de
discussie die ik met iemand anders heb gevoerd. Als
eerste moet je een goede ontsteking hebben voor een
1500 Spit, dit is de Lucas 45 DE of 45 DM. De DM versie
is geleverd op Amerikanen, meestal met vacuum vertrag-
ing. Dit werkt niet op een Europeese motor, waar altijd
een vervroeger is toegepast. De elektronische ontsteking
geeft alleen een krachtiger en beter gedefinieerde vonk.
De timing hangt volledig af van de rest van de ontstek-
ing, dus die moet ook goed zijn.
Re: Goed geantwoord, volgens mij, maar ik wil er aan
toevoegen dat de electronische uitrusting (Lumenition, of
welk merk ook) alleen het voordeel heeft dat de
ingestelde ontstekingstiming tussen de servicebeurten
niet verloopt en dat je een veel betere vonk krijgt. Als de
verdeler die je nu hebt versleten is en onregelmatig
vonkt of de mechanische en/of vacuum vervroeging (ver-
traging) het niet goed doen, kan de electronische uitrust-
ing dit niet opvangen of verbeteren.
Re: Kijk, dat bedoel ik, mijn vervroeging doet het niet
goed, dus ik kan het best maar een nieuwe ontsteking-
storen nemen voordat ik de ‘Lumenition’ installeer.
Re: De UK en EU auto’s hadden allemaal een onder-
breker met contactpuntjes standaard, dus we installeren
allemaal een electronische uitrusting om een beetje ver-
betering van het vermogen te krijgen en het verlopen van
de ontsteking op te vangen. Hoe groter en sterker de
vonk, deste prompter en vollediger de verbranding. Ik
heb een optisch werkende ‘Lumenition’ op al onze
racewagens. ‘Standaard’ voor de auto’s voor op de weg
en ‘high output’ voor de circuitwagens. We hebben geen
enkel probleem gehad; alleen je moet goed op de condi-
tie van de hoogspanningskabels en verdelerkap letten.

Aansluiting elecr. ontsteking
Naar aanleiding van een onderwerp over de weerstands-
draad, ben ik bij mijn Spit 1500 US ’76 eens goed gaan
kijken. Als ik meet over de + en- pool op de bobine, meet
ik 6V als het contact aan is. Mijn bobine is geen originele
maar een in US vervangen exemplaar, een Bosch, met
daarop 12 V. Rest is onleesbaar. Ik heb nu via de auto-
handel een nieuwe bobine gekocht voor gebruik met
weerstandsdraad, dus 6 V (Lucas f 47.-). Deze moet ik
nog gaan monteren en testen. De in US gemonteeerde
electronische ontsteking, merk RCA, -geen verdere infor-
matie op te lezen-, zit ook aangesloten op die twee pun-
ten op de bobine, oftewel die gebruikt ook 6 V. Mijn
vraag is: Moet ik voor die aansluiting ook een 12 V



zoeken, of maakt het niet zoveel uit hoeveel spanning hij
krijgt, omdat hij het nu op 6 V ook doet?
Re: tip, wat uit te uitzoeken. Als je op de bobine inder-
daad 6v meet, dan is je weerstandsdraad aangesloten.
Deze draad ziet er aan de buitenkant ‘normaal‘ uit en is
bij ons wit/rose. Hij loopt van de bobine naar de tweede
stand van het contactslot (gewoon tellen). De bobine kri-
jgt alleen bij het starten even 12v (stand drie, starten).
Daarna gaat de spanning gewoon constant door die
weerstandsdraad (stand 2), dus op 6v. Reden voor dit
mechanisme: bij het starten krijgt de bobine op z‘n don-
der, levert een sterkere vonk en start de motor makkelijk-
er. Opmerking: bij 6v wordt de bobine niet zo warm en
dat is waarschijnlijk belangrijk voor de levensduur.
De electronische ontsteking: De electronische ontsteking,
dus zonder contactpunten, werkt dan naar alle waarschi-
jnlijkheid constant op 6v (via de weerstandsdraad en dus
via stand 2 contactslot). Krijgt deze dan (ook) geen 12v
tijdens het starten? (stand 3, starten). Lijkt ons vanwege
de electronische ontsteking onwaarschijnlijk. Wat moet je
dus weten: Moet een electronische ontsteking constant
op dezelfde spanning werken, dus: is deze wel bedoeld
voor het spanningsverschil van 6v naar 12v? Wij weten
het niet!
Re: Dat is precies het probleem. Hij blijkt dus tijdens het
starten 12 v op de electronische ontsteking te krijgen en
daarna 6v. Als ik een hulpje heb, zal ik eens meten
hoeveel hij tijdens starten op de bobine heeft. Of dat
inderdaad dan wel 12 v is. Ik heb geen idee hoe een
electr. ontsteking werkt op een te lage spanning (6) als
hij bedoeld zou zijn voor 12 v., of omgekeerd. Ik heb op
het huis met de transistor geen spanningsaanduiding
kunnen vinden. Maar ik ken geen Amerikaanse auto‘s uit
de 70- en 80-er jaren met 6v installaties. Dus lijkt het me
dat het 12 v zou moeten zijn. Als ik de onsteking zou ver-
vangen door bijv. ‘Lumenition’, hoe moet die dan worden
aangesloten? Ik neem aan op een permanente 12 v
aansluiting. In de huidige situatie heb ik een onrustige
loop op stationair (800-900rpm). Ook met behulp van de
‘colortune’ zie je dat de vonk af en toe overslaat. Je hoort
ook lichte plopjes in de uitlaat. 
Re: Moderne systemen als ‘Lumenition’, maar ook de
oorspronkelijke elektronische ontsteking van Lucas
werken gewoon op 12V, waarschijnlijk de jouwe ook. Op
6V zal hij waarschijnlijk beroerd werken als hij al werkt.
Als het een 6V systeem zou zijn en je zet hem op 12V,
zal de levensuur beperkt zijn. Bobines voor 12V hebben
een weerstand van ca. 2.6 ohm, 6V systemen ongeveer
1.3 ohm. Als je die nameet, weet je waarvoor de bobine
is. Het beste kun je 2 draden hebben, 12V voor de
ontsteking en de weerstandsdraad voor de bobine. Ik blijf
erbij, dat jullie systeem waarschijnlijk alles op 12V heeft
aangesloten en de weerstandsdraad niet gebruikt.
Re: Ik heb de nieuwe 6 v bobine aangesloten. Ook na
een tijd lopen wordt hij niet warm. Dat lijkt dus goed. Ik

meet nog steeds 6 V. Ik zal de electr. onsteking op 12 v
proberen, om te zien of hij beter loopt.
Re: Meet die spanningen maar eens na, maar ik
verwacht dat nu zowel de bobine alsook de ontsteking-
sunit op 12V zijn aangesloten. De 6 volt ligt ongebruikt,
of is zelfs verwijderd. De elektronische ontsteking kan
nooit op 6V werken, omdat alleen de tijd dat de bougies
vonken 6V aanwezig is, de overige tijd de onbelaste 12V.
Dat soort spanningsschommelingen vindt zo‘n ontsteking
niet leuk. Ik zou dus zoeken naar een losliggende draad,
welke waarschijnlijk de weerstandsdraad is, daar de
bobine op aansluiten en de ontstekingsunit op de huidige
draad zetten. Een andere goede oplossing is een 12V
(Lucas) ‘performance’ bobine kopen en alles aansluiten
zoals het nu zit.
Re: Ik vind het dan toch vreemd dat ik nu op de aansluit-
ing van de + op de bobine 6V meet in plaats van 12. In
het handboek kom ik in het schema voor een 1500 ook
een zgn drijfweerstand tegen, die in de aansluiting naar
de verdeler zit. Deze weerstand, die gemonteerd zat op
een frame van de luchtinjectie, was niet aangesloten
toen ik de auto kocht. Ik heb hem verwijderd. Op de plus
van de bobine tref ik twee draden: een witte en een iets
dikkere wit/geel-bruinige. Ze zitten samen aan een
stekkertje dat er als origineel uitziet. Het lijkt me, dat een
van die twee toch de weerstandsdraad zou moeten zijn.

Electronische ontsteking
Overigens, electronische ontsteking is heel mooi, werkt
prima en is heel goed weg te werken. Alleen, is het
nodig? Waarom begin je er aan? Brandstofbesparing?
Reken maar eens uit hoeveel ct./liter je bespaart. Reken
dan maar eens uit hoeveel km. je moet rijden ... . Goed
starten? Een goed afgestelde Spit start altijd. Beter
lopen? Zijn de bougiekabels nog goed? Is de brand-
stofvoorziening ok.? Als de ontsteking versleten is, kun je
dat niet in alle gevallen oplossen door simpelweg elektro-
nische ontsteking te plaatsen. Elektronische ontsteking is
een aanvulling op de verdeler. Als die niet goed (meer)
is, heeft elektronische ontsteking weinig zin. Als de
verdeler ok. is, zou ik mijn geld liever uitgeven aan
goede of goed functionerende carburateurs, goede bou-
gies en bougiekabels. Dat merk je meteen. Ik ben
benieuwd wat anderen vinden van elektronsiche ontstek-
ing en of ze nog overtuigende redenen hebben om er
wel aan te beginnen.
Re: Gezien de reacties voor het niet monteren van een
electronische ontsteking, heb ik eerst de gangbare din-
gen als bougies, contactpunten, rotor, verdelerkap en
kabels vernieuwd. De motor loopt al een stuk beter,
echter nu zijn de carburateurs aan de beurt. Gezien mijn
erg korte Spitfire ervaring (3 maanden) zijn tips en
adviezen omtrent de aanpak van de carburatie van harte
welkom.



Radio ontstoring
Ik hoor de tik van de ontsteking over de radio. Er zit een
condensator op de onderbreker, een op de bobine en
ontstoorde bougies. Wat kan er nog meer zijn?
Re: Haal een ontstoringselement voor ‘electrostatische’
geluiden bij je radio installateur.
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E L E C T R I S C H E  I N S T A L L A T I E

Electrische hulp 
Sinds kort in het bezit van een Spitfire. Overgenomen
niet afgemaakt restauratieproject. Kwam er achter dat
het achter het dashbord niet zo is zoals het moet zijn. Is
er iemand die eens de moeite wil nemen om daar eens
naar te kijken. 
Re: Om welk type Spitfire gaat het? Heb je al een
“Haynes Workshop Manual” boek? Daar staan veel elec.
schema’s in!
Re: Heb wel Haynes’ boek ingekeken, maar veel ver-
schillende schema’s. Ik heb een 1500 ’79 LHD met FH
chassisnr 132000. In Haynes’ boek kon ik alleen een
RHD ontdekken, wat volgens mij moest kloppen met
aangegeven chassisnr. Weet niet of ik die kan gebruiken.
Overige schema’s allemaal gebaseerd op Amerikaanse
modellen. Wil niet teveel experimenteren zie je. 
Re: Als je tijd hebt moet je eens naar de ‘technische
meeting’ van de club gaan. Daar is de hele dag van alles
over de techniek te horen en te zien. Neem een camera
mee.     

‘Plus’ aan de aarde
Ik heb net een ’68 Spit. Hij start en hij loopt, maar er is
geen meter die aanwijst. Voordat ik me daar hals over
kop ingestort heb, ben ik aan het lezen geslagen. Het
boekje wat bij de auto is, zegt: de + aan de massa; elke
website zegt het andersom. Hoe zit het nu?
Re: Tot voor kort had ik ook zo’n ouwe Spit. Lang voor-
dat die auto gebouwd werd, was het al uit de mode om
de plus aan de massa te leggen. Maar, Triumph wisselde
nog wel eens af, waarschijnlijk, afhankelijk van hun voor-
raadpositie en voordelige inkoopmogelijkheden bouwden
ze naar believen positief of negatief geaard en bepaalde
bestemmingen hadden maar te slikken. Je kunt ompolen
als je wilt, maar, alleen als je daar goede redenen toe
hebt, zul je zover gaan. Zolang de boel het goed doet,
wat zul je dan? Kom je toch zover, neem dan ook een
wisselstroomdynamo in plaats van de gelijkstroom dyno
met spanningsregelaar.

Zekeringen
Hoeveel ampere moeten de zekeringen hebben onder de
motorkap van bovenaf gezien. Het is voor een Spitfire
1500 ’77. 
Re: Alle drie de zekeringen moeten 35 amp hebben.
Re: Klopt, ze zijn niet eenvoudig te krijgen; de bekende
handelaren hebben ze op voorraad. Op beurzen, zoals
Vehikel staan altijd handelaren in ongeregelde goederen.
Neem wel even een goede van huis mee: er schijnen

verschillende groottes te bestaan. 
Re: Vroeg ik me nog af, hoe de tip met het lampje ook
alweer was. Ik weet het nu, dankzij
www.triumphspitfire.com onder de button tips&tricks:
Neem een zoemertje, zoals je gebruikt bij lichtverklikkers
als je de autodeur opendoet. Zij noemen daar de ‘Radio-
Shack 272-005‘(?). Verbindt de draadjes aan beide polen
van de zekeringhouder. Ga rustig liggen rommelen aan
de electra. Als je de zoemer hoort, weet je dat je ‘kort-
sluiting‘ hebt gemaakt. Voordeel is dat je rustig onderste-
boven onder het dashboard kunt rommelen zonder
aldoor te moeten kijken of het lampje nog brandt/de zek-
ering nog heel is. Luister gewoon en je weet het! Simpel,
maar in mijn oren een prima idee.

Aarde kachelmotor
Aan de kachelmotor zit een zwarte aardekabel. Waar zit
de aansluiting op de carrosserie?
Re: Je kan de massakabel van de ventilator op ieder
stuk metaal vastmaken dat een verbinding heeft met het
chassis en daardoor ook met de negatieve pool van de
accu. Ik weet niet of er voor iedere massaaansluiting een
vast punt op het chassis is. Ik heb in de boeken, de
Nederlandse vertaling van ‘Haynes’, een tekening gevon-
den op blz.80.20.01, waarop de massaverbinding onder
een van de schroeven zit, waarmee de motor in het
kachelhuis vastzit en aangezien het kachelhuis van ijzer
is en dus geleidend verbonden is met het chassis, is dat
een goede plek.

S c h e m a

Voltstabilisator 
Waar hoort de voltstabilisator bij een GT6 MK II te zit-
ten? Ik kan dat ding nergens vinden, volgens mij heeft
iemand met de bedrading zitten rotzooien.
Re: Zit hij misschien niet op dezelfde plek als bij een Spit
MK IV, nl achter de km teller?
Re: Daar heb ik het eerst gekeken, maar daar zit niks.
Ook geen bevestigingsplaatje.

Electrisch schema
Ik heb gelezen op een Engelse site over de Spitfire, dat
de elektrische schema’s in de boeken van ‘Haynes’ niet
altijd kloppen met de werkelijkheid. Kan iemand mij
helpen aan een juist schema. Wel een schema waarop
de draadkleuren zijn aangegeven.
Re: Je moet heel precies opgeven welk type je hebt. En
dus ook: US of Europees (zelfs dan nog: welk land, want
Scandinavie en Italie hebben weer iets anders), het
chassisnr. enz. De onderdelencatalogus van Moss (via
Imparts, Arnhem) geeft antwoord op veel vragen.
Probeer deze site, als je tenminste een Amerikaanse
uitvoering heb,



http://www.triumphspitfire.com/wiring.html
Re: Ik vind altijd alles op de schema´s die staan op de
site: www.enteract.com/~vmichael/tech.html. In de link-
erkolom staat de index en daar vind je de wiring dia-
grams.
Re: Voor mijn 76-er EU model (1500, org. Belgisch), zat
ik met hetzelfde probleem. ‘Haynes’ klopt niet en de site
waar naar gerefereerd wordt
(www.enteract.com/~vmichael/tech.html) heeft alleen
schema’s van de Amerikaanse uitvoeringen. De enige
oplossing voor mij was de aanschaf van een originele
(gekopieerde) Nederlandse werkplaatshandboek. Daar
staat een correct schema in. De handboeken zijn te
koop, via een hobbyist die adverteert via triumph.nl, op
de link ‘markt’. Ik heb de mijne via Sipkema.

Electrisch schema
Ik ben op zoek naar het elektrisch schema van mijn
Spitfire. Ik hoop dat er iemand zo aardig is om mij dit te
mailen zodat ik wat wijzer wordt uit die warboel van
draden.
Re: Misschien moet je een keer een ‘Haynes’ manual
kopen? Of een andere WP handleiding.

Electrisch schema
Zelfs na het verwijderen van de kabels naar beide
schakelaren, PDWA en handrem, blijft het
remwaarschuwingslampje continue branden. Het hand-
boek geeft aan dat het lampje eerst bij contact moet
oplichten en bij lopende motor uit gaan! 
Na het beraden van diverse schemas heb ik niet kunnen
achterhalen hoe dit lampje, vanaf het contactslot,
aangesloten dient te worden. Namelijk de schakeling
vanaf het contactslot, een zwart/paars kabel, zou op ver-
schillende manieren, volgens de tekeningen van
‘Haynes’ en ‘Triumph’, kunnen worden aangesloten, wel
of niet onder spanning. Ik zou graag willen weten hoe dit
lampje dient te functioneren en worden aangesloten.
Verder heb ik ook een zwart/blauwe kabel, die vanaf de
kabelboom naar het startrelais is afgeknipt. De schema’s
geven ook hierover geen uitsluitsel.
Re: In ‘The Spitfire’ heeft Piet Julicher uitleg gedaan over
dit systeem. Let er op dat het oldiedruklampje en de
PDWA lamp in serie staan en afhankelijk van het prob-
leem fel, of minder fel kunnen oplichten.
Het door Julicher beschreven systeem wijkt af van dat-
gene wat in mijn Spit (chassis # >95001) ingebouwd is,
in dat er, blijkbaar, voor de handrem en PDWA ventiel,
een verbinding bestaat die via het contactslot naar de
massa geleid wordt. Het oliedruklampje heeft een afzon-
derlijke circuit.
Re: Voorzover ik na kan gaan in het schema van een
laat model usa, kan het lampje dat waarschuwt voor
remproblemen, alleen branden als de handrem
aangetrokken is, of als de schakelaar van de hoofdrem-

cylinder fout staat. Het verhaal, dat het lampje eerst
brandt en vervolgens bij lopende motor uit moet gaan,
geldt niet voor dit schema. Dat gaat alleen op voor
schema’s waar het oliedruklampje in serie staat en dat is
hier niet het geval. Dus, als de handrem niet aan staat,
mag het lampje niet branden. Als het toch brandt, dan zit
er dus een sluitng naar massa in en wel aan de kant
waar de zwart/paarse draad aan het lampje zit. Je moet
dat er helaas uitmeten. Ik zou het lampje eruit halen en
dan kijken of deze conclusie juist is en dan meten waar
de draad heen gaat. Het schema waar ik het over heb,
staat op blz.256 van ‘Haynes’. Hopelijk heb jij hetzelfde
schema.
Re: Het schema op blz 264 zou, volgens chassis nr., het
voor mij juiste schema moeten zijn. Maar de draad die
loopt van de rechter bovenkant van de contactschakelaar
naar de remlichtschakeling, zou volgens dit schema een
witte draad moeten zijn, want het komt van de ontstek-
ingskant van de schakelaar en bij mijn auto is het
zwart/paars en dus aan de massa verbonden.
Ik heb het probleem, voorlopig tenminste, opgelost door
voornoemde kabel door te knippen en te isoleren. Alles
paletti, behalve de controlefunctie op het lampje zelf.

Geplastificeerd bedradingsschema met de juiste kleuren 
In ‘Practical Classics’ staat een nieuw product afgebeeld:
een geplastificeerd bedradingsschema in kleur. In kleur
is hier: de juiste kleur van de bedrading. Lijkt me wel
handig. Prijs GBP 10,— Het bedrijf (NRE, tel. -in GB-
01277 824017) heeft van de Spitfire de schema’s in
voorraad. Twee opmerkingen: ten eerste weten we alle-
maal dat de Spit diverse schema’s heeft gekend, dus
welk schema is het? Ten tweede, moet je ze per 10
exemplaren tegelijk kopen, dus alleen interessant voor
de club. Maar als blijkt dat er genoeg interesse is, wie
weet?
Re: Zelfs per model zijn er verschillende schema’s. Met
betrekking tot eigen ervaring met een 1500: Als dat het-
zelfde schema is, zoals afgebeeld in Haynes’ (ook U.K.),
dan zijn er verschillen. In het Nederlandse werkplaat-
shandboek staat een correct schema. Een aantal items
zijn namelijk anders dan bij de rechtsgestuurde mod-
ellen. Klein voorbeeldje: de dubbele hoofdremcylinder
heeft een PDWA (gedeelte electrisch) wat de Engelsen
nooit hebben gehad en dus ook niet in hun schema
voorkomt. Wellicht dat ze hier rekening mee gehouden
hebben...
Re: De boekhandel in Gouda is: Rob Nobel Motoring
Books, Tuinstraat 50 te 2801 ZR Gouda. telefoon 0182-
529170/fax 0182-548120. Nobel is ook via internet te
bereiken www.robnobel.nl of info@robnobel.nl. 
Re: Da’s nou precies wat ik nodig heb. 

Bedradingsschema in kleur 
Op het internet gevonden: www.slash5.com  Niet de



naam van een of andere obscure ‘trash metal band’
o.i.d., maar de site van een man die voor heel veel ver-
schillende klassiekers bedradingsschema’s IN KLEUR
maakt, VERGROOT (+/- 40 x 25 cm) en ze ook nog
LAMINEERT. Het kost, inclusief verzenden, iets minder
dan 20 dollar, ofwel zo’n E 15. Ik heb zelf al eens
gevraagd bij de Copy Shop wat het vergroten en
lamineren van een overdruk uit het Haynes’ boek kost.
Nou, in z/w. zitten we ook al aardig aan de prijs van 15
E. Pas wel op: slash5.com zit in de USA, dus de bedrad-
ingsschema’s zullen ook wel op USA-modellen zijn
gebaseerd.

Aansluiting verwarming 
Bezig met restauratie van een 1500. Heb de wagen niet
zelf gedemonteerd. Het is soms afzien om alles weer bij
elkaar te krijgen. Hoe moet ik de verwarming (elektrisch
gezien) aansluiten? Het gaat om een type zoals op blz
83 in het Haynes’ workshop manual. (1500 fh81139). Dit
probleem blijft maar liggen en graag had ik dat nog
opgelost.
Re: Als je het boek erbij hebt, waarom lukt het niet? Heb
je andere kleur draden dan op het schema staan? Of
zien de onderdelen er anders uit? Ik wil je graag helpen
maar dan moet je even aangeven waar het probleem zit.
Re: Ik heb 3 draden, zwart (vrouwtje), groen geel (man-
netje) en groen/grijsachtig (vrouwtje), de groen gele kan
ik niet missen, die zit op de achterste baan van de bedi-
eningsplaat, aan de motor zelf is er ook nog een
aansluiting (daar moet zwart aan, denk ik) en dan groen
grijs? Ook aan die bediening? En waar sluit ik dan
stroom aan. Misschien kijk ik eroverheen, maar ik geraak
er echt niet uit.
Re: De spanning direct op de aansluiting van de kachel-
motor, de tweede aansluiting van de motor groen/grijs
naar de voorste aansluiting van de kachelschakelaar en
ook naar de weerstand die in de kachel gemonteerd is.
De draad die hier weer uitkomt, naar de achterste
aansluiting van de kachelschakelaar. Goen/geel.
Re: Heb zonet alles aangesloten en alles werkt perfect,
hartelijk dank.

A c c u

Accu keuze
Ik ben op zoek naar een nieuwe accu. Voor veel geld zijn
prachtige oud uitziende accu’s te krijgen, maar ik ben
gewoon op zoek naar een moderne. De moeilijkheid is
dat de meeste moderne accu’s of niet in de accubak
passen, of de + en - op de verkeerde plaats hebben, of
een te laag vermogen hebben, of een heel hoog pri-
jskaartje. Het beste wat ik tot nu toe heb kunnen vinden
is een Centaur van 45 Ah met een startstroom van 300 A
voor 69 euro. Wie weet een betere of goedkopere?

Re: Ik heb 1.5 jaar geleden een accu bij de Kwikfit
gehaald. Die hebben allerlei soorten op voorraad en kon-
den een passende leveren (juiste maat en de polen aan
de correcte zijde). Ik moest er toen geloof ik een kleine fl
140,- voor betalen.
Re: Ga naar Brezan, zeg wat voor type je zoekt en je
kan kiezen uit eigen merk of Varta b.v. en neem je club-
pas mee voor 30% korting.

Te weinig spanning
De accu in mijn Spitfire MK III ’67 onlaadt zich, als de
koplampen ontstoken worden. Als gas gegeven wordt
gaan ze weer fel branden dus de dynamo zal wel in orde
zijn. 
Re: Als je motor stationair draait, dan kan het zijn dat de
dynamo te weinig spanning geeft om op te laden. Dit kan
een hoop oorzaken hebben: -te weinig spanning op de
V-snaar, waardoor deze iets slipt; -vervuilde koolboors-
tels/collector, waardoor er spanningsverlies optreedt; -
spanningsverlies op andere plekken (aansluitingen
gecorrodeerd). 
Het makkelijkste is, om eerst de spanning te meten bij
een stationair draaiende motor. Maar pas op de
draaiende delen! De spanning op je electrisch systeem,
is bij stilstaande of stationair draaiende motor 12 v. Op
moment dat je een hoger toertal gaat draaien, slaat de
regelaar in en zal t.g.v. de veldspanning de dynamo
ongeveer 14 v gaan leveren. Anders kan hij de accu niet
vol pompen. Door die iets hogere spanning op je sys-
teem, gaan de lampen iets feller branden.
Re: Wat hiervoor geschreven is, is natuurlijk allemaal
goed, maar het belangrijkste is, afgezien van de span-
ning die de dynamo levert, of er ook laadstroom naar de
accu gaat. Dat kan je eigenlijk maar op één manier goed
meten en dat is via een amperemeter. Op de meeste,
eenvoudige multimeters zit een 10 ampere gelijkstroom
meetbereik. Als je deze in serie zet met de pluspool van
de accu, kan je precies aflezen hoeveel stroom er naar
de accu gaat bij de verschillende toerentallen. Dan kan
je ook zien, dat bij stationair toerental de dynamo niet
voldoende stroom levert om de koplammpen, beide 60
watt, samen 120 watt gedeeld door 12 volt is 10 ampere,
plus de laadstroom, zo’n 3 ampere, is samen 13 ampere
kan leveren. Ik weet niet, of je een wisselspanning, of
een gelijkspanningsdynamo hebt. De oude types zijn
meestal gelijkspanning en die kunnen niet zulke hoge
stromen leveren. De moderne kunnen makkelijk 30
ampere geven, dus dan laadt de accu ook bij stationair
toerental. Maar de oorzaak kan ook in de hierboven
genoemde tekortkomingen liggen.

Accu
Hoe lang gaat een accu mee? Ik heb startproblemen,
nadat de auto in een winterstalling heeft gestaan. (accuk-
abels waren niet bevestigd aan de accu).



Re: Het kan zeer sterk verschillen per accu. Ik heb wel
eens twee jaar gedaan met een accu, maar ik heb nu
een accu van ‘Kwikfit’ en die is nu vijf jaar oud en in
goede conditie. Alleen als een accu volledig ontladen is
kan het zijn dat hij niet meer op spanning komt. Zitten
alle cellen wel vol met gedestilleerd water? Je kan testen
of na opladen er een spanningsverschil is van ong. 13 v.
Zo niet is die waarschijnlijk stuk.
Re: Het klopt allemaal. Als je een accu lang niet gebruikt,
gaat de kwaliteit omlaag. Verder is het net als met een
gloeilamp: sommige vervang je nooit, andere regelmatig.
Wat goed schijnt te helpen (reacties graag) is een drup-
pellader die een accu eerst langzaam leeg maakt en dan
weer oplaadt (of zoiets). Zo blijft dat accu langer goed.
Re: Een druppellader is inderdaad goed. Het enige wat
deze lader doet is het heel langzaam (laag amperage)
opladen en op deze manier de accu op spanning
houden, hierdoor blijft de accu beter. Anders dan bij con-
ventionele Ni-Ca oplaadbare batterijen, is het voor een
autoaccu of loodaccu niet goed geheel ontladen te wor-
den.
Re: Ik zit in de automaterialenwereld en de ervaring leert
dat een accu ongeveer een levensduur van 4 jaar heeft.
Deze levensduur kan echter sterk verkort worden als een
accu niet voldoende bijgeladen wordt. (door bijv. veel
korte stukjes rijden). Hierdoor wordt de capaciteit van
een accu steeds minder, totdat hij uiteindelijk stuk gaat.
Een accu raakt ook leeg door het staan. 
Langzaam maar zeker zal elke accu zijn spanning ver-
liezen. Daarom lijkt het vaak dat onze accu na de winter-
stop dood is. Meestal is het gewoon een kwestie van
laden, tenzij de spanning te laag is geweest. Om dit te
voorkomen zou je de accu regelmatig moeten bijladen.
Of er een electronische acculader aanhangen. Deze
begint te laden als de spanning te laag wordt en stopt
weer als deze op peil is. Een goede, zogenaamde drup-
pellader is de KL1206E van Bosch. Deze kost rond de
f75,ex btw. Wij hebben hier althans goede ervaringen
mee. Maar misschien dat er goedkopere alternatieven
zijn die ook voldoen?
Re: Een kleine toevoeging. Een accu wordt alleen maar
bijgevuld met gedistilleerd water, omdat tijdens het laden
en ontladen verdampt water. Accuzuur, dat ervoor zorgt
dat het electrische proces goed kan verlopen, verdampt
niet. Een goedkope manier om zelf een electronische
acculader te maken is, om een goedkope acculader te
nemen en daar een setje in te bouwen dat verkrijgbaar is
bij de firma conrad.postorderbedrijf voor knutselaars. Dat
setje kost om en nabij de f 30,- piek. Dit setje regelt de
accuspanning tussen 12,8 en 13,8 v. Als je dit apparaatje
de hele winter op de accu laat zitten, gaat de accu, bij
mij tenminste 5 tot 6 jaar mee. Als de accu eenmaal lan-
gere tijd ontladen is geweest, krijg je hem nooit meer
goed omdat dan de platen zijn ‘gesulfateerd’ en dat is
een onomkeerbaar proces.

Accu druppellader 
Nu mijn Spit de winterstalling ingaat, wil ik een druppel-
lader op de accu zetten. Nu kan ik op internet alleen info
vinden over druppelaars op motoraccu’s. Heeft er
iemand ervaring met de toepassing op z’n Spit?
Re: Moet volgens mij gewoon werken. M’n vader
gebruikt zo’n ding ook voor zn accu van de boot en dat is
een zelfde accu als in een auto. Er zijn maar twee belan-
grijke variabelen op een accu. Het aantal ampere en het
voltage. Uiteraard moet het voltage van de druppellader
kloppen en het aantal ampere moet laag zijn (anders is t
geen druppellader, maar een snellader). Aangezien een
accu van een auto meer ampere heeft dan van een
motor, duurt het alleen wat langer voordat die vol
gedruppeld is. 
Re: De ‘Optimate’ 3 druppellader is een perfect apparaat
om de accu in de winterperiode op peil te houden, te
koop bij de meeste motorfietszaken. 
Re: Een “druppellader” zorgt ervoor, dat als de accus-
panning door zelfontlading beneden de 12,6 volt komt,
deze, door op dat  moment in te schakelen, de accu
weer op te laden tot 13,8 volt. En aangezien in de winter
niemand haast heeft, doet hij dat met een lage stroom-
sterkte en dat is beter dan hem snel op te laden. Je moet
hem in geen geval helemaal leeg laten raken, want dan
krijg je hem in het voorjaar waarschijnlijk niet meer op
spanning vanwege het geheugen-effect waarmee lood-
accus behept zijn.
Re: Inderdaad. Een druppellader zorgt ervoor dat de
accu op spanning en geladen blijft. Het probleem van
een accu is, dat door de interne weerstand de capaciteit
(lading) terugloopt. Hierdoor zal de spanning (Volt) wat
dalen. Het ligt eraan wat voor soort druppellader je
koopt. Er zijn druppelladers die de spanning meten en
afhankelijk hiervan  met een pauze/puls systeem de
capaciteit weer op niveau brengen. Een ander type werkt
op tijd en geeft via een ingebouwde tijdschakelaar om de
x minuten een y Ampere impuls. Een druppellader is dus
niet om de accu op te laden, maar om op
capaciteit(spanning) te houden. Wanneer je dus een
druppellader op je accu zet, moet deze wel eerst opge-
laden zijn. Een andere manier om je accu te con-
serveren, is, om hem bv. elke twee maanden te ontladen
en daarna weer op te laden. Is beter voor de conditie
van een loodaccu dan hem onder de druppellader te
zetten. Dit heeft niets te maken met een ‘geheugenfunc-
tie’, want die bezitten loodaccu’s niet. NiCad accu’s
hebben die wel. Vandaar de druppelladers. Die zijn in
eerste instantie ontwikkeld voor NiCad accu’s. Ervaring
met een druppellader op een autoaccu heb ik niet. Op
motoraccu’s heb ik die wel en daar deed hij het perfect.
Dus ik denk dat zo’n ding het ook doet op de accu van je
auto.
Re: Bij Brezan (pasjeskorting TSC leden) zijn druppel-



laders te krijgen voor autoaccu’s. Ook andere lever-
anciers verkopen deze.
Re: Sinds de aankoop van mijn Spitfire gebruik ik in de
wintermaanden een accudruppellader van CSI AirFlow
(made in Zwitserland). Hierin zit tevens een accutester.
Werkt perfect. Je kunt zien wanneer er geladen wordt en
wat de conditie van je accu is. Ik heb deze accudruppel-
lader gekocht voor E 61,26. Uitsluitend binnen te
gebruiken en niet aan regen blootstellen. Kan langdurig
aangesloten worden!
Re: Koop geen goedkope lader, want die doen vaak niet
wat ze beloven. Een goede druppellader heeft vier fun-
ties: Het op spanning houden van de accu. Het
voorkomen van een oxide laag. De laadspanning
zodanig afregelen dat er geen waterstofgas kan onstaan
en het egaliseren van de spanning in de accucellen
onderling. Zodat alle cellen in gelijke mate geladen zijn
en de accu aanmerkelijk langer meegaat. Dit laatste kan
de dynamo in je auto niet eens. Het is immers altijd de
accucel bij de pluspool die stuk gaat. Ik zelf sluit de drup-
pellader ook aan als de Spit maar een week niet gebruikt
wordt. Overigens zonder de accu en de aansluitingen te
demonteren. Dan gaat het mij dus niet om de accuspan-
ning, maar om de spanningsegalisatie. Mijn accu zal zo
veel langer meegaan. Kijk voor nadere info eens op INK
http://www.conrad.nl www.conrad.nl  Die heeft drup-
peladers die ook tot 20 Ampere kunnen laden. (niet
goedkoop, wel heel goed).
Re: Op de beurs ‘Britisch Cars and Livestyle’ ben ik een
Zweedse druppellader van het merk CTEK
tegengekomen, type XS 800. Deze wordt geimporteerd
door Imparts in Arnhem en kost 49 euro. Het is een door
een Brits tijdschrift uitverkoren lader die een predicaat
‘beste koop’ heeft gekregen. Tegen overladen e.d.
beveiligd. Er wordt een Nederlandse handleiding
meegeleverd. Er is ook een type leverbaar dat naast
druppellader, ook een acculaderfunctie heeft. Ik dacht
dat deze 79 euro ging kosten.

Accu 
Had startproblemen met mijn Spit MK III. Accu, 4 van de
6 cellen leeg. Zit er volgens mij ook 5-6 jaar in.
Daarnaast start hij ook niet zo lekker (wel met kabel-
start). Mijn vraag is, of het problemen oplevert als ik ipv
de 45 AH accu er een iets grotere in probeer te zetten.
Zeg 50 of 55 AH. Is dat handig of niet. Wat hebben jullie
erin zitten? 
Re: Je kan er wel een grotere accu inzetten, maar je
moet wel kijken of deze past. Een grotere (zwaardere)
accu betekent wel, dat je er langer op kunt starten en de
verlichting aanhouden, maar ook dat de dynamo er
langer over doet om deze weer geladen te krijgen. Ik heb
er zelf een accu van 44Ah 220A inzitten en heb nooit
problemen met starten, ook al ben ik een paar uur met
mijn verlichting/bedrading of klokken bezig. 

Re: Er zijn ook accu’s die niet zo’n groot vermogen
hebben(Ah), maar toch een grotere startstroom kunnen
leveren, voor kortere tijd natuurlijk, want het ‘perpetuum
mobile’ is nog steeds niet uitgevonden. Je kan er dus
niet meer uithalen dan je erin gestopt hebt. Maar, de
verdeling tussen een lange tijd weinig stroom en een
korte tijd een heleboel, bepaalt met welk type accu je te
maken hebt. Jouw idee, om een wat grotere accu qua
vermogen in de Spit te zetten, is goed. De dynamo (wis-
selstroom type) kan het opladen tijdens het rijden makke-
lijk aan. Tenzij je alle stroomverbruikers tegelijkertijd
aanzet natuurlijk. Zelf heb ik ook een zwaarder type erin
gezet, omdat ik verhoogde compressie heb en dat vraagt
nu eenmaal meer stroom bij het starten. 
Re: Goed onderhoud van een accu is ook wat waard.
Met 4 van de 6 cellen leeg, start je ook niet met een
vrachtwagenaccu! Zelf rijd ik al 8 jaar met een voor 5
gulden gekochte gebruikte accu van 40Ah. Zelfs nu, hart-
je winter, met vorst en vocht, start mijn MK III elke ocht-
end als een tierelier, om mij naar m’n werk te brengen.
Heb er overigens ook een wisselstroomdynamo op zit-
ten.

Accu in zwarte uitvoering 
Mijn huidige ‘Halfords’ accu houdt de spanning niet meer
vast. Na een maand stilstand, kan ik de startkabels erop
zetten. Jammer, want hij heeft het net een jaar uitge-
houden en de bon ben ik kwijt. Dus ik moet op zoek naar
een nieuwe. Dit keer voor wat meer kwaliteit. Voor de
“looks” wil ik wel weer een zwart exemplaar, waar ik mijn
LUCAS sticker op kan plakken. Wie weet waar ik een
accu kan kopen die een zwarte behuizing heeft?
Re: Huismerk van de Praxis. Alleen ‘s-winters verkrijg-
baar!
Re: Euromaster! 
Re: Bij de firma Middendorp, in Barneveld, zo veel als je
wilt. Livingstonestraat 65, 3772KH Barneveld. Tel: 0342
491412   

Stroomverlies 
Ik heb stroomverlies bij mijn Spitje, ik weet waar het zit
(nl de radio). Kan ik er een of andere stroomonderbreker
tussenzetten, zodat ik de hele stroomcirkel doorbreek,
als ik de auto een week in de garage zet. 
Re: Als je weet dat het in je radio zit, kun je twee dingen
doen. Ervan uitgaande dat het gewoon een analoog ding
is, zonder geheugen, etc. Kun je gewoon een
geschakelde voeding van het kontact aftappen. Contact
aan, radio aan. Zo zit hij bij mijn 1500 standaard, zelfs
mijn Kaartleeslampje (orgineel) is zo geschakeld. Of, een
losse schakelaar tussen de Plus. Maar, deze kun je ver-
geten en dan is het alsnog niet starten.
Re: Probeer het volgende eens: haal de voedingsstekker
(+ en -) uit je radio; trekt je accu dan nog leeg ?... Zoja,
bekabeling van accu naar radio is het probleem...



Oplossing: bekabeling vernieuwen! Zonee, radio heeft
het probleem ‘intern’... Oplossing: radio (laten) repareren
of vervangen. (of zelf zingen!)
Re: Nu snap ik ook waarom Trijntje altijd oordopjes in de
Spit in heeft.
Re: Nu effe serieus. Ik heb op de massaaansluiting van
mijn Spit een Hella onderbreker gemonteerd, zoals de
oude dienstmaten hem nog kennen als “massa-pik”.
Hierbij heb je veel voordelen. Je vergeet nooit iets uit te
doen, radio, lampen, o.i.d. en het is een extra hindernis
voor een autodief. Hij zit op een plaats verborgen, waar-
bij hij niet in het oog valt, dus moet hij eerst zoeken. Bij
sleutelen kan ik altijd met een enkele handeling de auto
geheel stroomloos maken. En om even te testen, weer
even de stroom erop. Geweldig. Helaas van Hella en niet
van Lucas.
Re: Als je stroomverlies hebt, moet je deze dus niet ver-
geten! Als je een 12 V klokje hebt, of een moderne radio
met geheugen, heb je ook telkens een probleem.
Re: Begin eens vooraan. Zet de radio op een losse 12V
voeding en meet dan de stroom als de radio ‘uit’ staat en
daarna als de radio ‘aan’ staat en geen volume. Lijkt dat
goed, dan in de auto met de radio ‘aan’ en het contact
‘uit’ (beter met de sleutel eruit) en probeer dan de stroom
te meten die in de radio gaat, in de rode plusdraad dus.
Bijvoorbeeld met de stroommeter op de plaats waar de
zwevende zekering zit. Loopt er geen stroom, dan is de
radio goed. Verder, dat van dat klokje is op te lossen. Ik
heb in mijn Spit een dikke en een dunne massakabel. De
dikke onderbreek je door die “verborgen” massaschake-
laar in het handschoenenvakje. De dunne loopt gewoon
door en daar zet je het klokje op. De radio is vaak een
ouderwetse analoge zonder geheugen.
Re: Hardstikke leuk, al die extra massakabels en
schakelaars, maar niet echt praktisch. Een (analoge)
radio dient altijd via het contactslot geschakeld te wor-
den, zodat ie spanningsloos is als de sleutel uit het con-
tact is. Wanneer je dan nog ergens een lekstroom hebt
lopen (versleten onderdeel oid), moet je dit opsporen en
oplossen! Het plaatsen van een schakelaar lost het prob-
leem niet op, stel dat dit versleten onderdeel op een
gegeven moment echt kortsluiting gaat maken tijdens het
rijden, dan sta je daar langs de weg met je schakelaartje
en je massakabeltje! Goed is goed, de rest is gel*l.
Re: Ik denk dat de clou van mijn betoog je ontgaan is.
Uiteraard moet je de lekstromen, als je ze ontdekt
opsporen. Maar door een massaschakelaar voorkom je
problemen. Je accu staat dan tenminste niet leeg en de
voordelen tegen meenemen van je auto blijven overeind. 
Re: Vooral dat laatste, geeft me een goed gevoel, door
massaschakelaar minder kans op diefstal. Echter, de
deuren weiger ik op de een of andere manier altijd op
slot te doen en volgens mij heeft dat ook uberhaupt geen
zin. 
Re: Als beveiliging verwijder ik (altijd) de rotor uit de

verdelerkap (10 seconden werk, past in je broekzak) dit
kost niks, je ziet er niks van en er zijn maar weinig
mensen die auto’s gaan stelen die een Spitfire rotor bij
zich hebben. Maar ja, een massaschakelaar gaat ook
natuurlijk. Het is maar waar je voorkeur naar uit gaat.

Battery 
Is er iemand die mij het type of de afmetingen van de
battery kan geven. Het gaat hier over een MK III. 
Re: Het merk doet er niet toe, de afmetingen moeten zo
zijn gekozen, dat ze in de accubak passen en de + en -
pool moeten aan de goede kant zitten. Op blz. 209 van
het ‘Haynes manual’ staat een 40Ah ampere als specifi-
catie opgegeven. Iets sterker kan wel. Even een tip: let
op dat de beugel die de accu op zijn plaats houdt niet
tegen de accupolen aan kan komen. Dit kun je in ieder
geval voorkomen als de accupolen aan de kant van de
voorruit zitten en niet aan de kant van de motor. Kijk
maar eens op 
http://www.triumph-
spitfire.de/spitfire_infos/engine/sp174.html 
hoe ik het precies bedoel.
Re: Als je bij je auto-onderdelen-handelaar het typenr.
54459 aangeeft, zou je met de goede afmetingen en
poolposities thuis moeten komen; nog beter is, om met
auto en al, naar de handelaar toe te gaan; hij bouwt
deze meestal kosteloos in; (een te groot type past niet).
Bovendien kun je je oude accu hier achterlaten, zodat
deze op de minst milieubelastende manier wordt verni-
etigd, danwel gerecycled. Prijs voor mijn 54459 was E
45,- (febr. 2003) 
Re: Standaard type, zoals je in het onderhoudsboekje
vindt, is verkrijgbaar bij Halfords. Accu is, op stickers na,
geheel zwart. Met een Lucas sticker, verkrijgbaar bij de
bekende handelaren, kom je een heel eind in de buurt
van het origineel. 3 jaar garantie, prijs rond de 40 Euro.  

Accu control box
De ‘control box’ (spanningsregelaar) van mijn MK II func-
tioneert niet goed. Althans de accu wordt niet /onvol-
doende bijgeladen. Weet iemand hoe ik deze het beste
kan testen / afstellen / reviseren. Het handboek van
‘Haynes’ kan me hierin niet verder helpen. 
Re: De spanningsregelaars van de vroege Triumphs
waren eigenlijk allemaal hetzelfde. De meest
voorkomende storing, behalve vuile contactpunten, is de
gewonden weerstandsdraad aan de achterkant die na
jaren gloeiwarmte en corrosie doorbrandt. Een electroni-
cawinkel kan je een nieuwe weerstandsdraad leveren die
je erin kunt solderen. Aantrekkelijker is waarschijnlijk een
wisselstroomdynamo in plaats van de gelijkstroomdyno.
Kon nog wel eens goedkoper zijn dan een nieuwe span-
ningsregelaar.



Accu voor MK III   
De accu van mijn MK III is aan vervanging toe, er zit nu
een OPEL accu in, ook niet erg origineel. Wat is aan te
bevelen, een alledaagse, bijv. VARTA van de materialen-
handel, of is er een originele accu met een goede
prijs/kwaliteit verhouding?
Re: Kijk eens op www.autobedrijftimmer.nl Geert is een
erkend Spitfire kenner en heeft moderne maar klassiek-
ogende accu‘s op voorraad. Voor een normale prijs.
Precies wat je zoekt.

Accu “loopt” leeg
Ik heb vragen ivm mijn MK I (de accu is niet 100% opge-
laden 11.5 volt maximaal, maar ik zoek “bewijs” dat de
accu slecht is, het is nl. een bijna nieuwe).
(1) Rare situatie: wanneer de motor stilstaat met in de
verdeler de contactpuntjes gesloten, dan loopt het volt-
age in de accu zienderogen achteruit bij contact-aan. Dit
lijkt me niet normaal, al “herstelt” de accu zich zodra con-
tact-uit wordt gezet. De bedradingen lijken me in orde,
maar ik snap het ‘lek’ niet? Zijn de aansluitingen op het
contactslot verkeerd? 
(2) Dynamo: Volgens ‘Haynes’ moet je bij 750 toeren een
output kunnen krijgen van 14 a 15 volt mbv een draadje
op de regelunit tussen terminal d en f. Nu draait de
motor stationair 1000+ rpm, dus ik kan niet goed meten.
Wanneer de accu echter bv 8.5 v geeft en je je meter in
de regelunit op de F-terminal hebt, dan staat daar 8.5v
op en op de D terminal hetzelfde (kortom; was het 12v
geweest dan was alles 12 v). Volgens ‘Haynes’ betekent
dat, dat de regelunit niet goed is. Hoe test ik een regelu-
nit? Daar is schijnbaar een special tooltje voor nodig.
Re: mijn voorstel is om eerst eens te kijken of de accu
goed is. Dat doe je door hem, los van de spanningsrege-
laar, gewoon op te laden. Hij moet dan een spanning
hebben van ca. 12,65 v na een nachtje laden. Dan de
auto elektra er weer op aansluiten en zonder kontakt
aankijken of er stroom loopt. Als er geen stroom loopt, is
het oke, loopt er stroom, dan uitzoeken welk circuit dat
veroorzaakt. Door bv.zekeringen los te nemem, of
draden van bobine of andere stroomverbruikers los te
nemen. Het is een moeizaam werkje, maar zonder
amperemeter wordt het echt lastig. Die meters zijn niet
zo duur, voor fl. 25 heb je er al een die 10 ampere kan
meten en dat is voor dit klusje genoeg. 
Re: Ik heb geen ervaring met het doormeten van regelu-
nits, maar de lekstroom kan ik verklaren. Als de auto op
contact staat, staat er spanning op de bobine. Als dan
ook de contactpuntjes contact maken, loopt er stroom
door de bobine. Dit kan ongeveer 6A zijn. Dat zal je wel
zien op de spanning van je accu. Ik stel dus voor, je auto
niet op contact te laten staan als de motor niet draait. Je
kunt het probleem ook oplossen door een elektronische
ontsteking in te bouwen. Die geeft iedere keer als de

contactpuntjes sluiten namelijk alleen 1 vonk en daarna
niets meer.
Re: zorg dat je accu lekker opgeladen is en zet alles uit.
Maak de Plus pool los van je accu, plaats een lamp
tussen de pluspool en de accuklem. Gaat de lamp “bran-
den” (gloeien kan ook), dan heb je een “lek” (je kunt ook
een voltmeter gebruiken, maar let op voor de maximum
stroom, die kan bij verkeerd aansluiten gemakkelijk 100
A bedragen. Een lampje springt gewoon). Dit kun je her-
halen tussen de zekering houders (verwijder de zekering
en plaats hiervoor een lampje).

Accu loopt leeg
Na verloop van tijd is mijn accu zo goed als leeg, maakt
niet uit of ik een flink stuk gereden heb, of dat hij al een
tijdje stil staat. Ik ben een keer ‘s avonds van Maastricht
naar de Veluwe gereden, eerste stuk ging goed, maar
toen ik mijn lichten aanzette begon na verloop van tijd
mijn oil/ignition lampje te branden. Net voor de deur van
het weekendhuisje stopte hij ermee. Hij wilde ook niet
meer starten, de volgende dag starte hij in een keer. Ik
heb ook een andere avond ermee gereden met licht en
toen was hij niet meer vooruit te branden, toen ik mijn
lichten uitzette, spurtte hij weg. Ik heb een nieuwe mas-
sakabel geplaatst, de dynamo laten nakijken, etc. maar
niets helpt, hij blijft leeglopen.
Re: Uit je verhaal maak ik op, dat de problemen zich alti-
jd voordoen als je de lampen aan hebt. Of moet je ook
met de acculader bijladen nadat je een stuk overdag
zonder lichten gereden hebt? Ik heb ‘t zelfde probleem
gehad en bleek toch de dynamo te zijn. Niet dat die hele-
maal niks deed, maar hij deed het gewoon niet goed. Er
kan zoveel mis zijn met die oude Lucas dynamo’s, dat ik
meteen maar een Bosch dynamo op de sloop heb
gehaald. Die past zonder moeite, is zeer betrouwbaar en
kost geen reet op de sloop. (zitten in alle Fords).
Indien je deze dynamo plaatst, moet je er wel rekening
mee houden dat die een 55Ah levert. Dit is duidelijk
meer dan de Lucas versie. Dit houdt in, dat je een ver-
mogenverlies zal hebben, die zal omgezet worden in
warmte in de accu. Die mag nooit warmer worden dan
60°C (kan erg gevaarlijk worden). Ook zal er meer kracht
op de riem komen te staan en kan het zijn dat die sneller
kan slippen. (hoor je direct na het starten van de motor).
Een voordeel is wel, dat de accu sneller zal opgeladen
worden. Ondanks dit allemaal, kan het zijn dat die Bosch
perfect werkt. (ook door de slijtage van de dynamo natu-
urlijk). Het is een beetje testen en afwachten.
Re: Het kan zijn dat de dynamo te weinig energie levert
voor de lichten en de ontsteking samen. Daardoor kan
de ontsteking verzwakken met de lichten op en zal de
auto niet goed rijden. Je kan de dynamo eenvoudig
testen door de motor te starten en eens te meten over
de accu. Dit zou een 13.8 a 14.4 volt moeten geven.
(borstels eens afschuren of vervangen).



Wat het ook kan zijn, is, dat er een verkeerde accu
geplaatst is. Indien die een te groot vermogen heeft voor
de dynamo, zal de dynamo nooit de accu volledig kun-
nen opladen. Indien dit te lang doorgaat, zal de accu
zeker stuk gaan en een defecte accu in je auto, is zeker
niet goed voor de onsteking. Normaal gezien moet de
accu iets van een 38Ah zijn.
Re: De problemen doen zich zowel voor wanneer de
lampen aan zijn als uit, alleen met lampen gaat het alle-
maal wat sneller.
Er zit een nieuwe accu in, Ah gehalte zou ik even
moeten nakijken. De dynamo is al geruime tijd vervan-
gen door een Bosch en deze is laatst ook nog “gere-
viseerd”. Er is soms gewoon niet genoeg vermogen om
de startmotor helemaal rond te draaien, dus dan ik weer
duwen en erin springen. Alleen nu gaat dat moeilijk, met
de stalen hardtop erop.
Re: Dan lijkt het er toch het meest op, dat de accu de
veroorzaker is. Weet je zeker dat de polen goed contact
maken? Als je er een moderne radio in hebt, haal dan
ook het frontje er uit. Dat neemt zoveel stroom dat na
een paar dagen de accu merkbaar minder is geworden.
Re: Ik ben misschien wat van de oude stempel, maar je
kan dit soort problemen alleen goed en snel oplossen
door te gaan meten. Als er geen stroomverbruikers zijn
ingeschakeld, dan moet de dynamo bij stationair
toerental toch al gauw een ampere of 6 leveren. Als hij
dat doet, dan is er iets met de accu aan de hand. Als de
dynamo die stroom niet levert, dan is er dus iets met de
dynamo niet in orde. Het zou ook kunnen zijn dat er tij-
dens het rijden ergens een groot stroomverbruik is, maar
dat is ook te meten. Dus, meten is weten.

Accukabel
De massakabel van mijn Spit 1500 bestaat uit 2 kabels,
een dunne die vast zit ergens aan de accubak en een
dikkere. Deze dikkere kabel hangt los tegen het motor-
blok aan. Ik kan in de handleidingen niet vinden waar
deze kabel bevestigd moet worden. Gezien de grootte
van de ring aan het eind van de kabel en de lengte van
de kabel denk ik dat hij aan een van de bouten vastgezet
moet worden waarmee het koppelingshuis vastzit aan
het motorblok. Of maakt het niet uit waar ik de kabel
vastzet?
Re: Inderdaad, deze moet aan een van die bouten van
het koppelingshuis worden bevestigd.

Wisselende spanning
Tijdens het rijden met mijn Spit verandert de lichtop-
brengst van de koplampen doorlopend. Ook het tempo
van de ruitenwissers is aan deze wisselingen onderhe-
vig. Wanneer ik op de snelweg rij, voel ik de auto soms
inhouden, alsof er geremd wordt. Is het mogelijk dat de
dynamo niet altijd bekrachtigd wordt, zodat deze soms
“vrij” draait, met een lagere accuspanning en lichtop-

brengst en ruitenwissertempo tot gevolg?
Re: Blijkbaar is de totale stroomopbrengst niet voldoende
c.q. constant. De oorzaak moet gezocht worden in
dynamo, spanningsregelaar, accu of massakabel (van
accu naar blok). Laat de motor met verhoogd toerental
lopen en meet met een spanningsmeter de keten door.
Beginnend bij de dynamo. Meet met een voltmeter de
laadspanning. Die moet +/- 14 v zijn. Controleer alle
kabelschoentjes in het dynamocicuit. Vertrouw je ze niet,
of zijn ze gecorrodeerd, vervang ze dan. Is het euvel dan
nog niet verholpen, dan is je regelaar of gelijkrichter in
de dynamo stuk. Zelf vervangen, of ruildynamo mon-
teren.
Re: Controleer de spanningsstabilisator. De electronica is
ingegoten, maar werkt zich soms los in het huis. De
massaverbinding van de transistor breekt van het huis af
en de dynamo werkt niet goed en is instabiel. 2. De
gelijkrichtbrug komt tegen het metalen achterschot aan
als de dynamo trilt/resoneert. Een extra ringetje op de
bevestigingsbout voorkomt dit.
De stabilisator is te repareren door een draadje aan de
transistor te solderen en apart aan massa te leggen.

D y n a m o

Dynamo
Ik heb problemen met mijn Lucas C40 dynamo en
mogelijk ook mijn spanningsregelaar in mijn MK III. Ik
kreeg het advies van een kennis om een wisselstroom-
dynamo te installeren, omdat deze veel probleemlozer
zijn, beter laden en het spanningsregelaartje dan kan
vervallen. 
Re: Ik heb een Bosch dynamo. Past prima. Zelfs de plug
past. Geen omzettingen dus en overal beschikbaar.
Geloof dat de mijne van een Ford Fiesta komt. Ik heb
geen gereviseerde gekocht en de eerste hield er snel
mee op. De tweede doet ‘t prima. Bosch dynamo’s zijn
volgens mij wat betrouwbaarder dan de Lucas type’s en
op de sloop beschikbaar voor pakweg 25 euro.

Alternator LUCAS 17 ACR 
Is deze alternator geschikt voor plaatsing op een GT6
MK III? 
Re: Kijk op
www.vtr.org/maintain/alternator/conversions.html#prob-
lems 
Daar zit vast iets bij. Als ik er zo snel even doorheen kijk,
lijkt de Spit en de GT6 steeds dezelfde alternator te gre-
bruiken.
Re: Op deze site staat ook een Bosch dynamo uit een
Fiesta voor in een TR6. Ik heb er zo een in mijn Spit
1500 en werkt prima. 30 euro op de sloop. Niets aan
hoeven te veranderen, paste perfect. zie ook
http://www.triumphspitfire.com/substitute.html 



“Many Bosch altenators are a straight swap for the Lucas
one. It is more reliable, widely available and cheap (sec-
ond hand). The mounting and even the connector are the
same. Sometimes you have to use the old fanblade
(easy to change). Be carefull with very heavy types (high
amp). Minor changes need to be made to alternator’s
pulley and fan blades.”

Maat van V-snaar 
Wat is de maat van de V-snaar voor de ventilator op een
1500?
Re: Op mijn MK IV, maar met 1500 motor, zit een Gates
6225, dat is een snaar van 9,5 x 1125 mm.
Re: Probleem opgelost, een ‘6224’ past.
Re: Er zat bij mij eerst ook een 6224 op, maar die was te
kort, ik moest hem doorknippen om hem eraf te krijgen,
de dynamo ging niet ver genoeg terug. Met de 06225
ging het wel goed. 
Re: De maat V snaar op de 1500 hangt af van je
motortype. * Heb je een viscose ventilator of ‘altijd-aan’
type (poellie is verschillend). * Heb je een luchtpomp (US
type of EU zonder luchtpomp).

Dynamo / V snaar
Twee weken geleden heeft de garage tijdens een
doorsmeerbeurt ook maar (zonder dat ik dat gevraagd
had) de V-snaar vervangen. Toen ik afgelopen weekend
voor het eerst een lange rit ging maken, viel het mij, toen
het eenmaal donker werd, op, dat mij ontstekingslampje
zacht brandde. Bij hoger toerental werd het minder en bij
4000 toeren was het uit. Natuurlijk de kap open en ont-
dekt dat de V-snaar wel erg slap stond (als je de fan met
de hand draaide, bleef de snaar stilstaan) en de snaar
gespannen. Maar desondanks ging het ontstekingslamp-
je niet helemaal uit. De snaar kon nauwelijks verder ges-
pannen, dus die is sowieso te lang. De dynamo draaide
nu overigens wel goed mee. 
Mijn conclusie was dus dat er in ieder geval niet meer
voldoende geladen werd. Na het hele weekend (o.a.
Bloembollenrit) gereden te hebben, hield de Spit er 500
meter voor huis mee op (accuspanning was nog 9,8V),
dus laatste stukje gesleept en de accu ligt nu aan de
lader. 
Mijn vraag: Kan een wisselstroomdynamo defect raken
door een te slappe V-snaar? Kan ik controleren of de
dynamo nog in orde is door met draaiende motor te
kijken of de spanning op de accupolen stijgt met het
toerental? (detail: er zit al 6 jaar een iets grotere accu in
de auto, maar daarvan zei de garage dat het geen prob-
leem voor de dynamo was).
Re: Je dynamo kan niet defect raken van een kapotte V-
snaar. Je accu spanning is normaal 12 volt. Bij lopende
motor (3000 toeren) 13.2 V. Je accu wordt dan bijge-
laden. Is deze spanning lager, dan is je dynamo defect,
of iets vraagt veel stroom in je auto. Ik denk dat je accu

slecht aan het worden is.
Haal hem van de lader af. Laat hem een dagje staan.
Meet de spanning, 12 V, ja! Is de spanning lager dan is
accu defect. Start de motor normaal? Zet de motor af.
Meet de spanning weer en meet hem na 15 minuten
weer, dan moet de spanning weer 12 volt zijn. Is de
spanning lager, dan is je accu defect.
Re: Heb vanavond de Spit gestart en de spanning op de
accu is ongeveer 12,5 Volt en gaat bij stijgend toerental
niet omhoog, dus de dynamo zal defect zijn.
Re: Passende dynamo’s zijn ook te krijgen buiten het
Triumph wereldje. Probeer gewoon bij een onderdelen-
leverancier. Onze Lucas dynamo’s worden ook gere-
viseerd door Bosch. Misschien ook kwaliteitsverschil?
Probeer dus even te shoppen. Levert misschien geld op
voor het volgende mankement.
Re: Ik weet (nog) niet precies hoe het bij de Spitfire zit,
maar meestal zit er ook een spanningsregelaar ergens in
het circuit. Die is misschien stuk.
Het kan ook zijn dat de koolborstels geen goed contact
maken / versleten zijn. En, dat weet ik uit eigen ervaring
met een andere auto, zit de massa van de dynamo wel
goed schoon aan massa. Een slecht contact, geeft veel
overgangsweerstand en dus spanningsverlies. Dit kun je
controleren door met bijvooorbeeld de startkabel aan de
ene kant op de min van de accu te drukken en de
andere kant stevig op het dynamohuis, als er dan ver-
schil meetbaar is en hoorbaar, de motor gaat soms een
iets ander toerental maken, dan heb je beet.
Re: Een MK IV heeft een wisselstroomdynamo, met een
inwendige spanningsregelaar.
Re: Bedankt voor de tip, maar ik heb vanochtend de
weerstand gemeten tussen de minpool van de accu en
het huis van de dynamo en die was 0,08 Ohm, dus dat
was het niet. Daarna ben ik maar een gereviseerde
dynamo gaan halen (E 72 ex BTW), want zelf reviseren
kan natuurlijk ook, maar dat kost dan weer tijd die je ook
kunt rondrijden in je Spit.

Electrische storing
Vanwege lege accu en bij opladen het niet werken van
knipperlichten - kachel - toerenteller enz. kreeg ik als
advies: het is je dynamo. Nu heb ik de nieuwe dynamo
erop zitten, maar is het probleem nog niet opgelost. (ook
niet bij vernieuwen zekeringen). Wat niet werkt: kachel -
remlicht - knipperlichten - toerenteller - ‘Oil’-lampje
(groen) - Ingnition-licht (rood) - Beam-licht (blauw) - tem-
peratuurmeter - fuel-meter en ruitenwissers. Wat werkt
wel:
radio - binnenverlichting - dimlicht - groot licht -
waarschuwingslichten - kofferbakverlichting en de ver-
lichting van de fuel - en Temp-meter. Dynamo is nieuw
gekocht. Bovenstaande problemen heb ik bij m’n Spit
1500 ’75. De accu is niet helemaal opgeladen, maar
genoeg om de Spit te starten en te laten lopen. 



Dus dit lijkt me nu niet het probleem. Buiten dat, zou het
dan moeten werken als de auto loopt. Wat kan nu nog
verder de oorzaak zijn van deze electrische storing.
Re: Meten is weten! Ik weet natuurlijk niet hoe origineel
jouw kabelboom nog is, maar het is handig om een kopie
te maken van het schema. Met een eenvoudig span-
ningsmetertje (uit de bouwmarkt). Kan je nu het beste
vanuit het apparaat dat niet werkt (BV kachelmotor),
gaan meten of er spanning op staat. Zo niet, dan loop je
(via het schema) terug naar de voedingsbron (accu). Je
komt vanzelf nu de storing tegen. Ik weet het niet, maar
je zult even moeten kijken of de apparaten die het niet
doen “over het contact” staan. Misschien zit daar wel de
fout. De dynamo kun je testen op deze manier: Start de
auto, als hij een paar minuten gelopen heeft, haal je de
pluskabel(rood) van de accu. Blijft de motor lopen, dan is
de dynamo goed.
Re: Ik heb het schema van jouw Spit bekeken en mijn
conclusie is, dat de zekering defect is, of de aansluiting (
bruin/geel) op de dynamo niet goed is. Een deel van de
zaken die niet werken zijn gezekerd, een deel niet. Het
meest waarschijnlijk is het daarom, dat het probleem in
je contactslot zit. Er kan (aan de achterzijde van het slot)
een stekkertje afgeschoten zijn, of het slot kan defect
zijn. Ik heb een probleem met het contactslot (de elek-
trische schakelaar die erachter zit) ook eens gehad: De
borging van het achterplaatje werkte niet meer. Toen ik
eraan begon te rommelen, viel de schakelaar uit elkaar,
en alle losse onderdeeltjes vielen eruit. In mijn geval
betekende dat een nieuwe contact-schakelaar.
Re: Onder je dashboard, langs je stuurkolom, zit een
multi-stekker bestaande uit een serie stekkerbusjes en
daarin passende stekkerpennen. De weigeringen bij jou
duiden er op, dat deze verbinding groen gecorodeerd is.
De koperen verbindingen zijn geoxideerd. Oplossing. Zet
een stukje binnen bowdenkabel in een handboorma-
chine. Steek dit kabeltje in een stekkerbus van de multi-
stekker en laat de boormachine even draaien. Het busje
is na 10 sec. Blitz, blank, schoon. De stekkertjes aan de
bedrading maak je schoon met schuurpapier.

Dynamo
Als ik mijn lichten niet aan heb, levert mijn dynamo vol-
doende stroom. De voltmeter geeft dan 14 a 15 volt aan,
bij stationair draaien van de motor. Als de lichten
aanstaan en de motor draait stationair, dan levert de
dynamo onvoldoende stroom. Beneden de 12 volt.
Bijvoorbeeld, de knipperlichten knipperen niet meer,
branden continu. Betekent dit, dat de dynamo zijn lang-
ste tijd heeft gehad? Kan het ook zijn dat de V-snaar niet
strak genoeg gespannen is?
Re: De dynamo levert geen spanning (uitgedrukt in
volts), maar stroom (uitgedrukt in amperes). Bij het
inschakelen van lampen of accesiores belast je de accu
van de auto. Er loopt stroom van de accu naar bijv. de

lampen. Om er voor te zorgen dat de accu niet leegraakt,
wordt deze aangevuld met stroom uit de dynamo. Het
hele systeem werkt op dezelfde spanning, namelijk 12 V.
Die in principe ongeveer gelijk moet zijn. Tijdens belast-
ing of opladen van de accu kan deze echter wel wat vari-
eren. Uit jouw verhaal denk ik echter eerder aan een ver-
sleten accu dan een dynamo die niet goed functioneert.
Je zou de conditie van je accu even kunnen laten meten
bij een Kwikfit. Deze hebben overigens ook een passend
type als vervanging (ik meen fl 140 indertijd). Indien de
V-snaar niet strak genoeg is aangespannen, hoor je dat
direct bij het starten. Die zal dan doorslippen. Dit hoor je
af en toe bij andere wagens ook en maakt een piepend
lawaai.
Re: Een dynamo levert vermogen uitgedrukt in W = U x
I. W(watt) is vermogen. U = spanning en I = amperage.
U = I x R. r is de electrische weerstand. W hoort bij een
minimaal toerental. Wanneer dit te laag is, is het vermo-
gen te laag, waardoor de het kan zijn dat de accu vermo-
gen afgeeft. Spanning van een volgeladden accu is
o.e.n. 12,6 volt. Wanneer het een gelijkstroomdynamo
betreft, kan het zijn dat de koolborstels versleten zijn, of
vast zitten. Bij een wisselstroomdynamo kan er een
gelijkrichter stuk zijn, maar dan zou ook het laadcontrole
lampje moeten branden. Wanneer de sleepringen ver-
sleten zijn, kan eenzelfde beeld zich voordoen, evenals
bij een slechte accu. Bij stationair draaien, vraagt de
accu zoveel vermogen, dat er teweinig overblijft voor de
andere periferie. Correctie: P = vermogen, uitgedrukt in
W (Watt).

Laden dynamo 
Na een stuk rijden (met lampen aan) start mijn Spit
moeilijk (startmotor draait langzaam rond). Ik heb het
gevoel dat mijn (1 jaar oude) accu niet meer voldoende
bijgeladen wordt door de dynamo. Het laadlampje brandt
niet tijdens het rijden. Hoe kan ik het beste de dynamo
doormeten. 
Re: Met draaiende motor, +/- 1000 toeren, mag de span-
ning tussen de accu polen tot 14,4 volt. oplopen. Blijft de
spanning onder de 12v. dan wordt er niet bijgeladen. Kijk
ook eerst of het laadlampje niet defect is, want dat kan
ook de oorzaak zijn! 
Re: Hij laadt wel, want de accu raakt niet leeg, maar ik
denk dat de dynamo niet meer voldoende vermogen lev-
ert. 
Re: Misschien zit het in de massa-aansluiting van de
dynamo. Eigen ervaring. Stopte onder het rijden zomaar.
Accu leeg. Wegenwacht erbij. Omdat ik vertelde dat er
geen lampje was gaan branden, ging er bij hem wel een
lampje branden. Massa schoongemaakt. Starten via zijn
startkabel en er was weer voldoende laadspanning 13 -
14.4V, afhankelijk van toerental. Wat je kunt doen om dit
te controleren, is met de startkabel of zoiets met de ene
klem rechstreeks aan de min van de accu en met de



andere klem op het huis van de dynamo. Flink duwen.
Dit met draaiende motor. Als het de massa is, dan merk
je het gelijk aan het toerental van de motor en de span-
ning op de accu gaat ook netjes, zoals die hoort te zijn.
Als het dat niet is, kijk eens naar de koolborstels, miss-
chien zijn die zo vuil dat ze niet meer goed heen en weer
kunnen in het gleufje. Dan blijven ze staan op de hoog-
ste stand en dat maken ze dus af en toe contact, met als
gevolg te weinig laadstroom. Dan hoeft het lampje ook
niet aan te gaan.
Re: Even een stukje theorie. Per cel moet je er 0,2 volt
overspanning zijn, wil je acccu bijladen. 6 cellen van 2
volt. geeft 13.2 V, dus, als je geen 13,2 volt op je accu
hebt bij lopende motor, dan laadt hij niet voldoende bij.
Wat meet  je voor spanning op de dynamo? Mogelijke
oorzaaken; dynamo: slippende Vsnaar, bedrading. Of
accu: Is deze ondehoudsvrij? Of zit er geen water meer
in.
Re: Accu wordt geladen met meer dan 14 V bij hoog sta-
tionair. De onderhoudsvrije accu geeft op de indicator
“OK” aan. Heb nu de dynamo gedomonteerd en ga de
diodes doormeten en de koolborstels inspecteren.
Vervolgens monteer ik de accu in mijn Volvo om te kijken
of hij daar goed in doet.
Re: Koolborstels op de dynamo zijn vrijwel nieuw,
nauwlijks afgesleten. Accu wisseltruck uitgevoerd. Volvo
start en rijdt prima met de Spitfire accu. Volvo accu werkt
minder in de Spit. Startmotor draait hier ook niet altijd
vol. Massacontact is prima. Volgende check zal het
startrelais zijn.  
Re: Het hoort zich aan als of de startmotor aan een
reinigings/onderhoudsbeurt toe is. 
Re: Controleer even het achterste lager van je startmo-
tor, als er teveel speling op zit, trekt het anker tijdens het
starten tegen de wikkelingen aan, er treden dan teveel
verliezen in je startmotor op, waardoor het net lijkt of je
accu leeg is.
Re: Startmotor is net gereviseerd (ruilexemplaar) 
Re: Is de bekabeling naar de startmotor in orde? Zijn de
“oogjes” of kabelverbindingen voldoende vastgemaakt
rond de koperdraden? Zijn de doorvoerhulzen voor de +
pool onbeschadigd, deze kunnen doorslaan naar de
massa bij breuk van isolatiemateriaal, of door het ver-
draaien van de doorvoerbout van het uitwendig
draadgedeelte naar het inwendige van de starter. Bij
montage van de moeren is dit het zwakke punt. Je moet
er steeds voor zorgen dat deze bout niet meedraait bij
montage van de + draad die van de startrelais komt. 
Re: Probeer maar eens een nieuwe of andere accu. Als
er 14 volt over de polen staat, kan de dynamo zijn
stroom niet in de accu kwijt. Zoals ik al eerder heb
gezegd, moet dit 13.2 volt zijn. Of zijn je accupolen en -
klemmen wel schoon. 
Re: Het feit dat het met de Volvo accu ook niet zo best
ronddraait, geeft natuurlijk toch te denken. Probeer eens

alles te omzeilen door de accu pluspool rechtstreeks met
een rode startkabel op de aansluitting van de startmotor
te zetten. Eerst in zijn vrij zetten! Als hij dan niet goed
rondraait, dan kan het wel zijn dat je een gereviseerde
startmotor hebt, maar dan zet ik daar toch een
vraagteken bij. Probeer het met de Volvo accu om ook
de Spit accu, als storingsbron, uit te schakelen. Als hij
dan wel ronddraait, dan zit het in het startrelais.

Dynamo
Wellicht een probleem met de dynamo van m‘n MK III
’70. Sinds drie  weken blijft het rode lampje op het dash-
board branden, welke na even gasgeven altijd nog uit-
ging maar nu dus helaas niet meer. Onder de motorkap
naar bedrading van de dynamo gekeken en blijkt dat bij
verhoging van het toerental er een vonk zichtbaar wordt
in de dynamo. Is me niet eerder opgevallen, echter con-
stateerde ik dit doordat deze weerkaatste tegen de
verdelerkap. Het lijkt mij niet dat dit zo hoort, overigens
gaat dan het dashboardlampje, voor zover ik heb kunnen
controleren, wel uit, om daarna vervolgens weer aan te
gaan, vreemd. De auto rijdt en start nog steeds prima,
alleen heb ik te weinig kilometers gereden om te control-
eren of de accu wordt leeggereden. 
Re: Even nog wat aanvullende info, zodra de vonkenre-
gen zichtbaar wordt in de dynamo, meet ik bij de accu
tussen de 14 en 15 volt, op dat moment laadt de accu
dan bij, zodra er geen zichtbare vonk meer is, gaat het
rode lampje weer aan en valt tevens de meting bij de
accu terug naar ongeveer 12,5 volt en wordt er dus naar
mijn idee niet meer geladen, conclusie: Dynamo
kaduuk?! 
Re: Het zullen wel versleten koolborstels in een gelijk-
stroomdynamo zijn. Als dat zo is, gaat hij vonken. Hij
hoeft dus niet kaduuk te zijn, maar lang zal het niet meer
duren.
Re: Als vonken zichtbaar zijn, wil dat zeggen dat er
stroom loopt en dus de dynamo oplaadt. Op dat moment
gaat het rode lampje uit. Als hij niet meer vonkt, loopt er
geen stroom en gaat het lampje aan en wordt de accu
niet meer geladen. Het vonken geeft aan, dat de kool-
borstels te kort zijn en de collector niet meer kunnen
bereiken. Nieuwe koolborstels monteren is niet zo‘n
grote klus. Maar wel eerst de collector goed schoonmak-
en met een fijn schuurpapier, want door het vonken zal
deze wel zijn ingebrand en dan begint het weer opnieuw,
dat vonken, maar nu omdat het kontakt tussen de
nieuwe borstels en de ingebrande collector niet goed is.

Lucas dynamo
Ik heb in oktober ’99 een nieuwe ‘Lucas’ dynamo gein-
stalleerd. Toen mat ik een opbrengst van ongeveer 18,7
v.. Na zeven maanden gebruik levert hij nog maar 12,3 v
bij hoge toeren. Ik heb er geen spanningsregelaar op zit-



ten. Kan iemand me zeggen waar die achteruitgang aan
te wijten is? Ik heb al de V-snaar vervangen, omdat die
misschien slipte, maar dat heeft niet geholpen.
Re: De ‘Lucas’ LRA100 dynamo, die ik veronderstel dat
je hebt,  heeft een spanningregelaar ingebouwd. Die
regelt de stroomopbrengst door de veldspanning op peil
te houden wanneer de dynamo met een goede accu
(13,8 v) verbonden is. Hij beperkt de laadstroom ook tot
een sterkte van ongeveer 40 ampere als de accu leeg is.
Je moet de de stroom die naar de accu loopt meten
om te weten of hij laadt en de accu misschien een dode
of kortgesloten cel heeft. Die 18,7 v, is dat gemeten met
de accu aangesloten?

Wisselstroom dynamo
Ik overweeg om mijn MK III gelijkstroomdynamo te ver-
vangen door een wisselstroomdynamo. In bijv. de Nico
Baas Catalogus, staat een conversie type, compleet met
toebehoren. Wie heeft ervaring met de ombouw en het
resultaat? Wat moet er nog meer vervangen worden dan
de dynamo zelf? Moet de kabelboom gewijzigd worden?
Vervalt de “Voltage-Current-Regulator (Controlbox)?
Levert zo’n dynamo duidelijk meer capaciteit?
Re: Ik heb hetzelfde gedaan met mijn MK III en ik ben
zeer tevreden met het resultaat. Ik heb de wisselstroom-
dynamo van een sloop Peugeot 205 gebruikt. Deze past
eigenlijk zonder veel aanpassing. Alleen de onderste
bevestiging moet iets aangepast worden, zodat de poelie
goed in lijn komt. Je kunt de spanbeugel van boven
gewoon blijven gebuiken en zelfs dezelfde v-snaar.
Verder is het een kwestie van een nieuwe dikke stroomk-
abel van het hoofd aansluitpunt op de dynamo naar het
startrelais naast je accu. Daar bevestig je hem middels
een aangeknepen oog onder dezelfde moer waar ook de
+ kabel van de accu onder zit. De originele dikke
stroomkabel kun je gewoon los laten hangen (voor als je
je Spit weer in originele staat wilt brengen). Verder zit er
nog een dun stroomkabeltje met kabelschoentje aan de
originele kabelboom en die moet je aan het andere
schuifje op de dynamo schuiven (om je veld onder span-
ning te zetten, anders werkt de dynamo niet.) Een wis-
selstroomdynamo regelt zelf de spanning dus het span-
ningsregelaartje komt te vervallen. (Kan gewoon blijven
zitten). De dynamo levert ongeveer 14-15 volt, zowel sta-
tionair, als rijdend. En bij alle denkbare elektrische din-
gen ingeschakeld, nog steeds ruim 13 volt. Ik ben er
zeer over tevreden.
Re: De Bosch dynamo (bv Ford Fiesta) past zonder
enige aanpassing op de plaats van de Lucas. Zelfs de
stekker past.

Wisselstroom dynamo MK III
Wie kan mij een elektrisch schema sturen, als ik mijn
gelijkstroom dynamo vervang door een wisselstroom
dynamo. Met name het schema van de spanningsrege-

laar.
Re: Ik merk aan je vraag dat je geen werkplaatshand-
boek van de MK IV hebt, daar staat het nl. allemaal heel
mooi in. Het voordeel van een wisselstroom dynamo is
ook, dat de spanningsregelaar niet meer aanwezig is, op
de huidige plek, maar deze zit in de dynamo en is opge-
bouwd met transistoren en diodes en dus modern. De
dynamo heeft nu maar drie aansluitpunten en die zijn
met het schema erbij wel te vinden. 

K a b e l b o o m

Kabelboom zelf maken
Wie kan me helpen aan een bouwtekening van een
kabelboom Spit 1500. Het gaat me om de lengte van de
kabels en de dikte. 
Re: In het werkplaatsboek van BL staan verschillende
schema’s. Er zijn tijdens de produktie een aantal wijzigin-
gen doorgevoerd. Het is dus belangrijk om te weten
welke Spitfire je hebt en of op dit moment daar nog de
originele kabelboom in ligt.
Re: Links of rechts gestuurd. USA of non USA.
Commission number (staat op het kenteken). De catalo-
gus van Moss (Imparts, Arnhem) geeft ook nog extra
info. Zo wordt precies aangegeven wat de ‘omslagpun-
ten’ van de commissienummers zijn. Het Haynes’ Manuel
geeft ook pagina’s aan informatie met allerlei schema’s.
Je moet wel goed zoeken tot je de juiste hebt, maar vol-
gens mij staan ze er allemaal in.
Re: Wat ik wil weten is hoe lang de diverse kabels zijn
met de aansluitafstanden van alle apparaten. Ook wil ik
graag de diverse mm2 van deze kabels weten. Het
merendeel zal 0,75 of 1 mm2 zijn, maar er zijn enkele
zwaardere exemplaren. Mogelijk heeft iemand een gede-
monteerde kabelboom enkele dagen te leen, zodat ik
een tekening kan maken. Heb eentje - 1976 vs import.
comm # fm 47831 u met oude stuur kol richting/licht sw.
Re: Gewoon bij de Rover dealer langs gaan. Krijg je alle
informatie die je wenst. Een werkplaatshandboek biedt
ook veel oplossingen. Kabels van meer dan 1mm2 kom
je in een auto alleen maar tegen bij de startmotor. 
Re: Wanneer je een nieuwe kabelboom wilt bouwen is
0,75 mm2 voldoende, behalve voor de startmotor en je
koplampen en accesoires.

Kabelboom
Wat kost een kabelboom voor een Spitfire US 1500 van
’73? En is het veel werk om hem er een te maken? Zijn
hier boeken over?
Re: Bij Rimmerbros in Engeland (www.rimmerbros.co.uk)
kost die 260,50 euro inclusief BTW (VAT). Bij Nico Baas
(nicobaas.nl) 331,66 euro. Ik weet niet of dat in- of
exclusief BTW is. Of vraag het eens aan Ruud Sipkema
(rsicarparts.nl).



Re: Het boek ‘Haynes’ Workshop Manual geeft antwo-
ord. (meer niets dan weinig). Wat ik wel weet, is dat de
1500 is gebouwd van november 1974 tot augustus 1980;
de MK IV is gebouwd van november 1970 tot januari
1974, dus een Spitfire 1500 van ’73 is niet erg
geloofwaardig; is het geen Mk IV met een 1500 motor?
Belangrijk bij het vinden van de juiste kabelboom is het
chassisnummer van je auto. Zoals hierboven al is uit-
gelegd, moet je heel nauwkeurig te werk gaan met het
omschrijven van jouw type Spit.
Je kunt ook nog wel info halen uit de catalogus van
Imparts uit Arnhem: ze geven in de tekst naast de
afbeeldingen een aardig overzicht van de kabelbomen
i.c.m. de chassisnummers. Dan nog over je vraag of het
veel werk is: nou, dit ligt aan verschillende factoren als,
handigheid, hoe ver is je Spit gesloopt en hoe method-
isch ga je te werk (labelen van de bestaande aansluitin-
gen, tekeningen en misschien wat digitale foto’s). Ik heb
zelf ooit een stuk van mijn kabelboom moeten vervan-
gen, na een brand onder het dashboard. Ik vond het
geen plezierige klus en ben er lang mee bezig geweest!
Re: Ik heb het aan Rinus Sipkema gevraagd en hij zei
dat het een 1500 was omdat: “ Zo te zien heb je een
1500. Kenmerken: stoelen met hoofdsteun, lange
achterassen. Je hebt een Amerikaanse motorkap en een
Amerikaanse motor.” MK IV met 1500 motor klopt
waarschijnlijk, maar dan wel origineel vanaf fabriek. Dit is
namelijk met de laatste MK IV in amerikaanse uitvoering
gebeurd. Na enig ‘Spit-werk’: De eerste 1500 werd in
december 1973 gelanceerd, de laatste MK IV werd in
januari ’74 geproduceerd. Kortom, een overlapping van
drie maanden.

Kabelboom / stuurkolom
Bij restauratie van mijn voertuig, heb ik de kabelboom
van de stuurkolom losgemaakt om die te vervangen door
de kabelboom van een donor-auto, betreft overigens een
1500. Ervan uitgaande dat kleur op kleur zou passen. Is
echter niet zo. Bij terugmontage houd ik enkele kleuren
over die niet bij elkaar passen. Bv. kabelboom donor-
auto; een dikke blauwe. Tov kabelboom stuurkolom een
bruin rode. 
Re: Volgens het ‘Haynes’ boek komt de dikke blauwe
draad (kleurcode U) van de hoofdlichtschakelaar (nr.10)
op het dashboard en de bruinrode (kleurcode NR) van
de stuurkolom lichtschakelaar (nr. 18). Deze twee
moeten met elkaar worden verbonden en dan zou het
weer moeten werken.

Draadboom
Bezig met opknappen van MK IV met 1500 motor en ver-
snellingsbak, komt een ‘Herald’ differentieel in. Nu heb ik
de draadboom losgemaakt en kwam erachter dat ‘ie er
niet zo fantastisch uitzag. Er waren ook stukken vervan-
gen en eraangezet. Mijn vraag is: Is het te doen, om die

draadboom zelf te maken? We hebben meters draad
liggen met kleurcode. En heeft iemand het schema daar-
voor met lengtes en kleurcodes?
Re: Er is veel informatie over draadbomen op de vol-
gende site: www.enteract.com/~vmichael/tech.html onder
de link ‘wiring diagrams’ kun je aardig wat info vinden om
een draadboom te maken, lijkt mij.
Re: Het is te doen, maar het kost je een volle week met
iemand erbij die een beetje thuis is in electronica. Ten
tweede moet je een goede tekening hebben. Mij lijkt, dat
je aande slag moet met een tekening van een vroege
1500 (voor ’77). Ik neem aan dat je geen Amerikaan
hebt, dus zijn de tekeningen op de aangegeven site min-
der bruikbaar. 
In het Nederlandse werkplaatshandboek van de 1500
staat wel een goede tekening (in ‘Haynes’ dus ook niet!).
Tot slot, het wordt nooit zo mooi als origineel, omdat de
originele boom buiten de auto in elkaar gezet wordt. Doe
je het zelf, dan ligt dit natuurlijk anders. Voordeel is wel,
dat je wat aanpassingen kunt doen, zoals een connector,
zodat je het gedeelte met de klokken op het dashboard
gemakkelijk weg kunt nemen, of een zekeringskastje,
zodat de auto brandveiliger wordt ... . Op beurzen staat
ene hr Donkers met diverse auto-electronica materialen.
Ga op jacht naar de Nederlandse werkplaatshandleiding,
dan heb je een goede start. Alvast een kleine tip: Ergens
in de handleiding wordt gesproken over een ‘ballast
resist wire’ voor de bobine. Het blijkt dat de draad zelf de
weerstand is, dus die moet je uit de oude draadboom
halen!

Inbouw kabelboom
Ik heb een Triumph MK III (Usa) zonder (ingbouwde)
kabelboom. Ben in bezit van een losse tweedehands
kabelboom (niet MK III) maar niet in bezit van vaardighe-
den om deze in en om te bouwen.
Re: ik ken niet echt de verschillen tussen de kabel-
bomen, maar via de schema‘s kom je een heel eind.
Waarschijnlijk eerst maar eens kijken of hij ueberhaupt
bruikbaar is. Vervolgens netjes labelen en in de body
gaan leggen en aansluiten. Heb net mijn eigen boom
(1500) eruit gehaald. Netjes gelabeld, want als het buiten
de auto ligt, kan je er nauwlijks een touw aanvast
knopen. 

Vervangen kabelboom
Ik ben op mijn Spit MK II aan het restaureren. Is het ver-
standig de huidige kabelboom (uit 1965) te restaureren
en opnieuw te gebruiken of in een keer de volledige
kabelboom door een nieuwe te vervangen?
Re: Een nieuwe kabelboom geeft uiteraard minder prob-
lemen. Als de oude nog goed is, is dat geen garantie dat
straks alles perfect werkt. Door het aanbrengen kunnen
de oude draden op zwakke plekken kapot gaan. Dat kun
je niet zien. Ik zou een nieuwe nemen.



Re: Als je een nieuwe neemt, zorg dan dat je exact
dezelfde krijgt als je had. Er zijn diverse bomen in
omloop, voor alle modellen, links- en rechtsgestuurd,
Europees en USA, etc. Als je de goede boom hebt is
vervangen een optie.
Ikzelf heb een volledig nieuwe boom, draad voor draad
opnieuw opgebouwd. Dit had als voordeel dat ik de zaak
anders (dus beter) kon zekeren en dat ik het alarm in de
boom kon verwerken. Een aandachtspunt is (voor de
1500 variant) dat er voor de bobine een weerstands-
draad wordt gebruikt. Je kunt deze ook door een gewone
draad vervangen, maar dan moet je wel een 12V bobine
of een bobine met opgebouwde weerstand gebruiken.
Voor de rest is het een kwestie van de schema‘s goed
lezen en stug doorwerken (en doormeten). In sommige
gevallen heb ik de originele draden gebruikt, omdat ik de
benodigde stekkers niet nieuw kon krijgen. Nadat alles
klaar en gepast was, alles intapen met zwarte tape en
het fubctioneert weer prima, al 4 jaar.
Re: Een nieuwe kabelboom is altijd “veiliger”. Echter een
nieuwe (mits je de juiste krijgt geleverd) kost ca 700-900
gulden. Als je bij je oude kabelboom de oude tape verwi-
jdert en voor opnieuw aanbrengen van tape de bedrad-
ing doormeet, weet je zeker dat het goed is en alle
aansluitingen passen, dus ... .

Z e k e r i n g e n

Zekeringen 
Kan iemand vertellen waarvoor de drie zekeringen
dienen. Ik heb een zekering van 30A die defect is en wil
graag weten wat er hierdoor niet meer functioneert? 
Re: De drie zekeringen in het midden zijn in gebruik. De
bovenste en de onderste zijn reservezekeringen. Bedoel
je die soms?
Re: Wat voor Spitfire heb je?
Re: Heb ook een vraag m.b.t. de zekeringen. Eerst deed
de ‘toeter’ het niet, die doet het nu weer wel na simpel-
weg draaien van de zekering. Daarom heb ik gelijk alle
zekeringen (3 stuks, 1500 TC ’75) eruit gehaald en klem-
metjes opgeschuurd en ingevet met vasseline. Maar nu
doen opeens mijn knipperlichten, brandstofmeter,
temp.meter en verwarming (aanjager) het niet meer.
Terwijl de instrumentverlichting het nog wel doet. 
Re: Koop eens een boek met een electra schema, kan je
het zo terugzoeken. Volgens mij heet dat een workshop
manual. 
Re: Zo simel is het niet. In het ‘Workshop manual’ staat
in het schema wel waar de zekeringen zitten, maar niet
in welke volgorde ze in het zekeringenkastje zitten. Dat
moet je zelf proefondervindelijk vaststellen, of je laten
wijzen door iemand die dat al eens uitgevonden heeft. 
Re: Bij het inschakelen van de overdrive viel prompt mijn
toerenteller uit en de overdrive ook uiteraard. Oorzaak

was een slecht contact van de tweede zekering. Enige
keren de zekering uit- en weer inzetten heeft deze situ-
atie opgelost.
Re: Kleurcodering van de kabels bekijken of een zeker-
ing eruit trekken en kijken welke functies niet meer
werken.
Re: Ik heb dit ook gehad met mijn Spit 1500.
Waarschijnlijk doen ook de achteruitrijlichten en het rem-
licht het niet meer. Deze zaken lopen allemaal over een
zekering. Je zegt dat je de zekeringen hebt ingevet. Ik
denk als je ze weer netjes vetvrij maakt, alles wel weer
netjes zal werken.

Electriciteit 
Een andere eigenaar van mijn 1500 TC heeft beide
koplichten voorzien van zweefzekeringen. Groot en ged-
imd licht apart. Hij gebruikte zekeringen van 15 A, weet
iemand of dat correct is. 
Re: Dat is wel correct, want groot licht en gedimd licht is
ca.60 watt per lamp. Er zijn twee lampen, dus
2x60w=120w. Dit delen door de spanning van ca. 12v
geeft 10 Ampere. Dus afzekeren met 15 ampere voor
groot licht en 15A voor gedimd is oke.

Truc om zekeringen te sparen 
Misschien kende je de truc al. Als je last hebt van door-
brandende zekeringen, ga je natuurlijk op zoek naar de
oorzaak. Dat kunnen er nogal wat zijn: een Spit zit niet
zo goed in zekeringen. Om nu te voorkomen dat je tij-
dens je zoektocht telkens een nieuwe zekering moet
plaatsten, kun je een testlamp maken: Neem 2x een
halve meter (auto) elektradraad, sluit die aan op een
lampje en zet aan de andere kant van de draden
krokodillenbekjes. Haal de zekering waar het om gaat uit
de zekeringenhouder en plaats een krokodillenbekje aan
de kant waar de spanning staat, de andere bek aan de
andere kant. Zodra je bij de plaats des onheils (meestal
op een onmogelijke plaatst onder het dashboard o.i.d)
aankomt, maak je sluiting: de zekering zou knappen. Nu
niet! Het lampje gaat branden! Als je de draden lang
genoeg maakt, kun je het lampje met de twee draden
bijv. over/langs je voorruit leiden tot bijv. onder het dash-
board waar je aan het knutselen bent: zie je meteen wat
er gebeurt als je aan een draad o.i.d zit. 

Zekerings Schema 
Ik heb het schema gekregen in kleur en daardoor dus
erg overzichtelijk. Ik heb hem gelijk op mijn server gezet,
dat jullie hem allemaal ook gewoon kunnen downloaden.
Hier is de link:
http://www.molsonline.com/FTP/Electrisch-schema.doc



S t a r t m o t o r

Niet starten
Een aantal malen komt het in mijn Spit 1500 ’78 voor,
dat bij het starten alle controlelampjes branden, maar als
ik de sleutel doordruk voor starten dan hoor ik alleen een
harde klik in het apparaat (alternator?) naast de accu.
Wat is dit? en hoe los ik het op? Starten doet hij dus niet!
Re: Wat je hoort klikken, is het startrelais. Nu is natuurlijk
de vraag; wat is er aan de hand. Meet tijdens het
“starten” of er spanning op de voedingsdraad van de
startmotor komt te staan. (dikke kabel van het startrelais
naar de startmotor). Zo ja, dan moet je het probleem in
de startmotor zoeken, of een aardingsprobleem van het
motorblok. (Zit de kabel van de min-pool van de accu
goed verbonden aan de motor?). Zo nee, dan is óf het
startrelais kapot, óf de voeding daar naartoe. 
Re: Ik ga er vanuit dat de accu natuurlijk in goede, bruik-
bare conditie is. Het lijkt erop, dat je startmotor vastslaat
op de bendix/starterkrans. Dit komt, doordat bij het
uitzetten van de motor hij bijna altijd op dezelfde plaats
stopt. Het pakken van de startmotor gebeurt dus ook
veelal op dezelfde plaats. Gevolg: slijtage aan de
starterkrans op dezelfde plaats. Hierdoor gaat hij op den
duur daar vastzitten. Oplossing: revisie startmotor,
daarmee is het halve probleem opgelost, immers je doet
niets aan de starterkrans, maar geeft je weer een paar
jaar een goede start. Mogelijk kan je als de startmotor er
af is, ook de starterkrans wat bijvijlen op de beschadigde
tanden die precies voor het gat zitten. Oplossing korte
termijn: versnelling in 4 en een flinke duw tegen de auto
geven, bij voorkeur naar achteren. Je hoort dan een klik
en hij is los en kan weer starten. Door de duw komt hij
op een andere plek terecht in de starterkrans waardoor
hij wel pakt.

Startmotor
Mijn startmotor geeft bij het starten slechts een ‘klik‘. Na
al een paar dagen met moeite te starten en de laatste
dag als het ware vrij te lopen. Ik heb hem al losgehaald,
maar kon ‘m niet verwijderen: van alles in de weg (o.a.
benzineleiding). Het betreft een MK IV ’71.
Re: Het kan zijn dat de bendix kapot is, http://www.rim-
merbros.co.uk/spitfire/images/112b.gif rechts onder, de
veer. Het makkelijste is, om een gereviseerde startmotor
te kopen, a 45 E.
Re: Probeer eens gewoon een flinke tik met een hamer
op je startmotor. Het kan natuurlijk ook zijn dat je startre-
lais kapot is: Kijk of je spanning hebt op je kabel die naar
je startmotor loopt. Of het startrelais de oorzaak is kan je
snel ontdekken door het relais met de hand te bedienen.
Op het relais dat rechts, vlak naast de accu zit, zit een
drukknop. Als je hier hard op drukt, gaat de startmotor
draaien of niet. Als hij met de handstart nog niet wil, dan
is het waarschijnlijk de startmotor. De startmotor gaat er

wel moeilijk uit, maar als je de motor een klein beetje
opkrikt, de rubber motorsteunen geven wel een klein
beetje speling.
Re: Beste medespitters, bedankt voor al jullie tips! Ik heb
ze allemaal gebruikt, maar hij deed nog niks. Uiteindelijk,
met de laatste tip, kunnen verwijderen. Bij garage
Reehorst in Schiedam (tegenwoordig Zuidland) uitein-
delijk snel, uitstekend en voordelig geholpen. Voor E 40!
een uitstekende ruilmotor. Na wat zweten om ‘m er weer
in te krijgen (olievoeler gedemonteerd op aanraden van
Kees) start ie als nooit tevoren. Hij is nooit echt in orde
geweest!

Startmotor
Bij het starten hoor ik alleen een klik. Aanduwen en hij
loopt weer, maar ja, beetje onhandig. Heb ik een kapotte
startmotor?
Re: Het is wellicht eenvoudig, probeer eerst de auto te
starten met startkabels, het is misschien gewoon de
accu, blijft het ook dan alleen bij een klik, dan is er
wellicht een startmotorprobleem, wellicht kan je ook eerst
de massa nakijken, kom je er ook dan niet uit, dan is het
zinvol een (Spit)techneut te raadplegen.
Re: heb dat probleem ook af en toe gehad. Het probleem
zit in versleten contacten van de startmotor. Er is een
ongelukkig moment dat de sleepcontacten net tussen
twee polen invallen, waardoor er niks meer gebeurt dan
het startrelais dat “klik” zegt. Oplossing: De startmotor
reviseren, indien DHZ revisie, denk om de veer! Deze
kan onprettig gelanceerd worden.
Re: Hetzelfde probleem heb ik ook af en toe, vooral als
ik een paar ‘startpogingen‘ moet ondernemen na lang
stilstaan. Op het moment dat ik zo‘n ‘klik‘ hoor, zet ik de
Spit in z‘n een (of in de achteruit) en duw hem een beet-
je heen en weer. Hierdoor komt de startmotor (en het
magnetische gedeelte hierin) net even in een andere
stand te staan, waardoor de motor gewoon weer rond
wordt gegooid. Het probleem ligt dan bij de startmotor en
de accu heeft er in dat geval niet zoveel mee te maken.

Startmotor  
Van mijn Spitfire MK II heb ik zojuist de startmotor ver-
vangen. Van de oude waren de tandwielen versleten en
na langdurig starten viel hij gewoon uit. Na het plaatsen
van de ruilstartmotor hoor ik bij het starten een ratelend
geluid en draait de startmotor volgens mij wel rond, maar
grijpt hij niet in de tandjes van het grote vliegwiel.
Volgens mij draait het tandwieltje van de startmotor
tegen de tanden aan van het grote vliegwiel (tenminste,
aan het geluid te horen). Zou dit het ratelend geluid kun-
nen zijn en zo ja, hoe is dit te verhelpen. Kan het ook
nog zo zijn dat de tanden van het vliegwiel versleten zijn,
doordat er jarenlang een startmotor met versleten tanden
langs heeft gedraaid. Heb ook nog geprobeerd het vlieg-
wiel te verdraaien, via de ventilator om een ander c.q



beter aangrijppunt te krijgen voor de startmotor, maar
helaas.

Startmotor laat los 
Als ik mijn Spit start, dan pakt de startmotor direct goed
in de starterkrans op het vliegwiel en draait de boel driftig
in het rond. Maar zodra een van de cylinders een goede
klap geeft, wordt de startmotor uit de starterkrans
gedrukt en draait dan vrij rond met het bekende geluid
van hoge toeren. Hoe komt het dat dit gebeurt? De start-
motor is nieuw en het startrelais ook. 
Re: Heel typerend voor engelse auto’s uit de jaren ’60 en
’70. Kan wel eens lastig zijn, als je door wilt starten,
maar er is niets aan te doen.
Re: Inderdaad, een bekend “probleem” waar je mee
moet leren leven (helaas!).
Re: Kan ik ook bevestigen. Heb zelf ook een nieuwe
startmotor gekocht om dat probleem te verhelpen. Het
enige is dat met de nieuwe startmotor hij iets sneller
afremt (de startmotor dus, wanneer hij losslaat). Maar
het blijft een beetje vreemd geluid! 
Re: Bedankt voor jullie info, ik vond het geluid ook erger-
lijk, maar weet nu dat ik hier niets aan kan doen. 
Re: Als de motor een eigen slag maakt omdat een cylin-
der aanslaat, kan de kop van de startermotor weer
terugspringen. Je hebt er dus het meeste last van als de
motor zeer ongelijk aanslaat. Dat heeft natuurlijk te
maken met de staat van de motor en de afstellingen. Er
is dus wel degelijk wat aan te doen. Tijdens het ISW
hoorde ik ‘smorgens vroeg blokken aanslaan die door de
starter nog geen slag rondgedraaid waren. Het kan dus
wel. Uiteraard is het de beveiliging die voorkomt dat de
startmotor mee blijft draaien als de motor al (gebrekkig)
loopt.
Re: Ik wist niet dat dit een bekend euvel was. De laatste
opmerking lijkt me een goede. Als er maar een cylinder
aanspreekt, dan loopt hij meestal niet door, maar als
bijna alle cylinders gelijktijdig aanslaan, dan heb je
waarschijnlijk geen probleem meer. Dus voor mij zaak
om de motor beter af te stellen.
Re: Het probleem bij de startmotor van de Spit is, dat het
rondsel naar de start motor toe getrokkken wordt, ipv
weggeduwd wordt, zoals bij de meeste startmotoren. De
filosofie hierachter -bij dit systeem- is, dat wanneer de
motor aanslaat het rondsel uit de starterkrans wordt
gedrukt. Dit ter beveiliging van de startmotor, wanneer bv
het startrelais zou blijven hangen of de contactsleutel te
laat wordt teruggedraaid. Hierdoor kan de startmotor niet
aangedreven worden door de motor. Dit is bij het andere
systeem helaas wel het geval. Door het vele gebruik, slijt
een en ander. Meestal wordt het rondsel systeem niet
meegenomen bij reviesie, omdat daar weing onderdelen
voor zijn. Wanneer je starmotor nieuw is, mag ik aan-
nemen dat het rondsel en de wormas die het rondsel
aanstuurt ook nieuw zijn. Dus in dit geval zie artikel 17

van het Nederlands wetboek, bescherming van de con-
sument. In dit geval is de leverancier verplicht dit prob-
leem te verhelpen. Zo ook bij een reviesiestartmotor. Een
andere oplossing is die Paul Tegler gekozen heeft. Kijk
hiervoor op zijn site. Daar vind je meer interessante
artikelen over de Spitfire.
Re: www.teglerizer.com. Een tijdje geleden zag ik dat hij
bij zijn GT6 een startmotor ingebouwd had, van ik meen,
Subaru terreinwagen oid. Hij had speciaal hiervoor
gekozen omdat het rondsel het zelfde was als van de
GT6. Of dit ook hetzelfde is als van de Spit weet ik niet.
Re: De startmotor doet precies wat hij moet doen. Als de
motor aanslaat, dan trekt het tandwiel zich terug. Als dan
de motor daarna weer afslaat, is dat niet de schuld van
de startmotor. Dat de bendix van het type is dat het rond-
sel naar zich toetrekt, maakt voor de werking niets uit.
Dat heeft meer te maken met de krachten die op de
startmotorlagers wordt uitgeoefend. (moment = kracht x
arm). Toch zijn er een aantal dingen die de werking
negatief beinvloeden. Vuil van o.a. de koppeling, dat zich
op de bendix ophoopt. Versleten startmotorlagers.
Versleten starterkrans en rondsel. Remedie:
Inspecteer/repareer de startmotor, maak de bendix
schoon. Bendix niet smeren, want dat trekt het vuil alleen
maar meer aan. Geef je auto een onderhoudsbeurt,
zodat de motor beter aanslaat.

Leken-probleem 
Vanmiddag wilde ik m’n Spitfire starten voor zijn (bijna)
dagelijkse ritje. Maar omdat het allemaal ‘n beetje op de
automatische piloot ging, trapte ik net iets te laat m’n
koppeling in, waardoor hij nog geen 10-20 cm
doorschoot. Toen ik hem weer wilde starten gebeurde er
niks, behalve dat de gebruikelijke controle-lampjes gin-
gen branden en in het vooronder duidelijk het schakelen
van een relais was te horen. Volgens mij is het vol-
doende om hem even door te rollen (met koppeling op)
zodat alles weer in de goede stand komt te staan. Of
moet ik morgen de ANWB bellen?  
Re: Probeer het volgende: zet ‘m, in zijn 4e versnelling,
ga naast de auto staan en rol ‘m achteruit met een voet
op het koppelingspedaal. Ingetrapt dus. (Of zet een licht
persoon achter het stuur die het pedaal voor je intrapt.).
Wanneer de auto een beetje vaart heeft, laat je de kop-
peling opkomen. Je voelt een schok en een soort van
krakend geluid. De startkrans schiet dan weer los en je
kunt gewoon opnieuw starten.

C o n t a c t

Geen contact
Na een kortsluiting tussen startsolenoide en mantel van
de tellerkabel, kan ik alleen nog starten via de startsole-
noide en niet meer via het contactslot. Alle zekeringen



reeds gecontroleerd. Wat is de juiste manier om de stor-
ing te vinden?
Re: Ik neem aan dat je start met het knopje op het
startrelais en dat de auto daarna wel blijft lopen. Het laat-
ste betekent dat waarschijnlijk je contactslot nog gewoon
werkt. Zet de auto op de handrem en in de vrij. Leg nu
een draadje direct vanaf de + pool van de accu naar de
aansluiting van het stuur-signaal op het startrelais. Nu
moet de startmotor gaan lopen. Gaat hij niet lopen, dan
is het relais defect. Als hij wel loopt, dan moet je iemand
met de sleutel laten starten en nameten of er 12V op die
aansluiting voor het stuur-signaal komt. Als dat er niet is,
moet je het bij het contactslot zoeken.
Re: Bedankt, het startrelais bleek inderdaad stuk.

Alarm inbouwen
Ik zou graag mijn Spitfire, waar ik heel erg trots op ben,
goed beveiligen tegen diefstal. Ik wil er een zo simpel
mogelijk alarm opbouwen (alleen een start onderbreker
bijv) dat de originaliteit van de auto waarborgt. Een prob-
leem is dat je de motorkap open kunt maken en de
stroom naar het alarm onderbreken. Bovendien monteer 
je de hoorn meestal onder de motorkap. Ik wil geen
sloten op mijn motorkap maken. Kun je ook een certifi-
caat bij je alarm krijgen ondanks dat het alarm toeganke-
lijk is via de motorkap? 
Re: Goedkeuring voor zelfingebouwde alarminstallaties
zijn mij niet bekend. Het alarm moet ingebouwd worden
door een erkend bedrijf. Voor cabrio‘s is er een speciale
uitvoering, namelijk de klasse 3c. Zoals je al aangaf, kom
je bij een Spitfire niet ver zonder modificaties. Een hoofd-
schakelaar die de akku onderbreekt werkt best aardig.
Als je de mechanische benzinepomp vervangt door een
elektrische (ongeveer f80,-) kun je de boel al wat beter
beveiligen.
Leuke optie blijft de rotor verwijderen uit de verdeler,
zodat er geen vonken meer zijn: ‘No Sparks, No Glory’.
Dit gaat alleen als je de auto bijv. een dag ergens
neerzet.
Re: Ik heb al jaren een alarm in de auto zitten (HAPE,
verkrijgbaar bij de Kijkshop). Dit alarm was uitgevoerd
met deurcontacten en ultrasoon interieur beveiliging.
Deze interieurbeveiliging is nooit storingsvrij geworden
en deze heb ik daarom verwijderd. De deurcontacten
werken perfect. Het alarm heeft een startonderbreking op
contact - 2 en is daarmee redelijk veilig. Indien je
namelijk de spanning van de accu afhaalt en weer terug-
plaatst, gaat het alarm weer af en start hij alsnog niet. Je
kunt natuurlijk het alarm overbruggen en de ontsteking
direct aansluiten, maar dan rijd je nog steeds met hoorn
en alarmlichten. Overigens heb ik geen hoorn inge-
bouwd, maar direct de claxon aangestuurd (wettelijk niet
toegestaan i.v.m. overlast). Verder kun je nog wat doen
met het alarm: het aansturen van een afsluiter in de ben-
zineleiding en indien je elektronische ontsteking inbouwt,

kun je deze ook onderbreken. Na al deze zaken kunnen
ze de auto alleen nog maar met een trailer afvoeren.
Nog één opmerking: Ik heb een massa-schakelaar
toegevoegd op de motorkap en de deurschakelaars van
+ schakelen omgebouwd naar massa-schakelen.



Hoofdstuk 6

I N S T R U M E N T E N  &  T E L L E R S

Electra
Ik heb een problemen. Mijn toerenteller, knipperlicht, volt-
meter en tankmeter doen het niet meer. Nu ben ik op
zoek gegaan en mijn nul is goed, mijn zekering ook. De
stroombegrenzer ook. Ik heb alleen een sluiting tusen de
bovenste zekering en de onderste en dat is volgens mij
niet goed, maar ik weet het niet. 
Re: Soortgelijk probleem met mijn MK III ‘70. Bij mij zat
het probleem in de zekeinghouder. Deze bestaat per
zekering uit 4 halve kabelschoentjes welke in de zeker-
inghouder tegen de zekering worden aangedrukt. Bij mij
waren twee kabelschoentjes kapot. Hierdoor was er een
tegen een andere zekering gevallen en had zodoende
toch een voeding en de andere lag er los in, echter op
het oog lijkt het goed. Dit was alleen te controleren door
te meten of er voeding was bij de “voelers” van de tank-
en temperatuurmeter.
Re: Sluiting tussen de verschillende zekeringen zul je
meestal wel hebben. 1. Heb je de zekeringen zelf verwi-
jderd, anders hangt alles via de accu aan elkaar. 2.
Meestal zijn er wel stroomverbruikers die ook zonder dat
ze aan staan een “lekweerstand” vormen. 3. Let erop dat
niet alle draden die door de auto lopen middels een zek-
ering beveiligd zijn. Heb je je zekeringen visueel gecon-
troleerd of werkelijk doorgemeten? Je ziet niet altijd een
defecte zekering. Begin eerst bij de problemen te
zoeken: toerenteller: 1 zijde 12 V, andere zijde
geschakelde massa via contactpuntjes. Direct te control-
eren. Dan de benzinemeter, hangt samen met
temp.meter aan de spanningsstabilisator achterop de
kilometerteller. De andere zijde gaat via de benzineme-
ter, die een weerstand vormt, naar de massa en de
temp.meter via de temp.sensor naar de massa. Ook
deze zijn direct te meten. Een voltmeter hangt gewoon
ergens aan de + 12V en de massa. Ook hier geen meet-
probleem. Meet dus op de metertjes de weerstand of
spanning t.o.v. 12 V en de massa. 
De knipperlichten zijn wat moeilijker en hiervoor zou ik
een schema gebruiken. Het loopt namelijk via de schake-
laar voor alarmlichten, 1 of 2 knipperrelais en dan via de
lampjes naar massa. Op die schakelaar voor alarmlicht-
en komen diverse spanningslijnen bij elkaar. Een veel
voorkomende manier om 2 zekeringen aan elkaar te kop-
pelen is de radio of andere accessoire, die meestal
onvakkundig worden ingebouwd. Indien hier een contin-
ue spanning en via contact geschakelde spanning wordt
gevraagd, kan -eventueel onwetend- al een lus
gecreeerd worden.

Roodbruine en witte draden

Ik restaureer een Spitfire MK III uit ’67, nu zitten er twee
draden los; een roodbruine en een witte draad, deze
komen als ik het goed gezien heb, uit een relais die
tegen het schutbord aan zit. Maar waar moet ik deze
draden op aan sluiten?
Re: Zit je nu achter je stuur te kijken of onder de
motorkap? Als je achter je stuur zit -> lopen ze waarschi-
jnlijk naar je contactslot, kijk je onder de motorkap, dan
loopt de bruine naar je bobine, wit lijkt me voor verlicht-
ing en/of ruitewissermotor e.d. ‘Haynes’ weet het antwo-
ord! Ik zou erg voorzichtig zijn, vorige eigenaren van je
auto zouden het wellicht wel eens niet zo nauw hebben
genomen met juiste kleur draad aan te sluiten. Het zou
ook kunnen zijn, dat de draadjes niet meer gebruikt wor-
den. Het is een tijdrovend werkje, maar ik zou met het
boek van ‘Haynes’ in de hand, rustig aan, alle bedradin-
gen even nalopen, dan kom je er echt wel uit, goede
kleur of niet.
Re: Als alles verder werkt ... niets mee doen!; zie ook het
vorige antwoord; je weet nooit wat de vorige eigenaar
heeft gedaan.

Waar zit schakelaar achteruitrijverlichting
Waar op de versnellingsbak van mijn MK III ’70 plaats ik
de schakelaar voor de achteruitrijverlichting? Sparepart
catalogus en onderdelenboeken van onze bekende han-
delaren bieden vooralsnog geen oplossing.
Re: Deze schakelaar bevond zich op de versnellingsbak
zelf. Op de kabelboom vind je in het gedeelte dat onder
de hoofdremcylinder uitkomt, twee draden (groen) die
naar de versnellingbak leiden. Volg deze en je komt bij
de schakelaar uit.

R i c h t i n g a a n w i j z e r s

Richtinganwijzers
Ik heb een (Nederlandse) Spitfire ’78 met het probleem
dat de alarmknipperlichten wel, maar de gewone niet
werken. De stuurschakelaar heb ik al vervangen, dus
daaraan kan het niet liggen. Waaraan dan wel?
Re: Kijk op blz. 249 van het ‘Haynes’ boek in het
schema, dan zie je daar dat het alarmsignaal en het
gewone knipperlichtsignaal twee gescheiden circuits zijn.
Dwz, dat als het alarm het wel doet het niet zeker is dat
het gewone knipperlicht het ook doet. Er kunnen twee
oorzaken zijn; of de schakelaar op het stuur, maar die
verving je al, of het knipperlichtrelais en dat is dus niet
dezelfde als van het alarm en het kan ook omdat het
gewone knipperlicht via de alarmschakelaar, kontakt 8 en
7 loopt. 
Re: Check de alarmlicht-schakelaar eens. Daar gaat
alles doorheen.



Knipperlicht vraag
De knipperlichten van mijn MK III werken alleen als de
motor loopt en liefst nog iets boven stationair toerental.
Re: Een nieuwe accu lijkt me geen slecht idee. De
dynamo werkt alleen bij draaiende motor, bij een iets
hoger toerental begint hij bij te laden. Zonder de werking
van de dynamo is de spanning bij jou te laag. Meet maar
eens na met een voltmeter. Moet onbelast ca. 12.75 volt
zijn en onder belasting (b.v. koplampen) nauwelijks inza-
kken.
Re: Er zit net een nieuwe accu in, dus dat is het niet.
Re: En toch moet je het daar wel zoeken. De knipper-
lichten doen het volgens jouw beschrijving alleen wan-
neer de dynamo bijlaadt. Het enige andere wat ik me kan
voorstellen is de spanningsverdeler. Het zou kunnen zijn
dat de stroom vanaf de accu eerst ergens doorheen
loopt (b.v. de dynamo). Pas als de dynamo ook bijlaadt,
wordt deze spanningsval overbrugd en komt de volle
spanning er op te staan. Meet eens bij de schakelaar
welke spanning er op staat, zowel met als zonder
lopende motor.

Knipperlicht achter
Mijn linkerachterknipperlicht doet het niet. Ik heb bij de
lampen alles los gehad en er een nieuwe lamp ingedaan.
Maar dat heeft niets opgeleverd. 
Re: Het zou heel goed een massaprobleem kunnen zijn.
Probeer met een los kabeltje massa te maken op de
lampfitting. Vaak zijn de massakabeltjes geoxideerd.
Re: Kijk eens bij het relais ... .
Re: Onderaan je stuurkolom zitten de stekkertjes die de
knipperlichtschakelaar verbinden met de verschillende
knipperlichten. Dit zijn dezelfde (beruchte) soort stekkert-
jes, die je ook onder de motorkap als verbinding naar je
koplampen, etc. vindt. Wellicht maken deze geen goed
contact.
Re: ik weet niet in hoeverre je thuisbent in de elec-
trotechniek, maar meten is weten, met een voltmeter kan
je eerst vaststellen of er op het draadje dat naar het
achterste knipperlicht gaat wel spanning staat. Als dat zo
is, dan is het een kwestie van aarde maken bij het knip-
perlicht. Staat er geen spanning op, dan moet je steeds
verder terug tot je uiteindelijk bij het knipperlicht relais
komt. Als daar nog geen spanning is, dan is het relais
defect.

Waarschuwingslicht
Waar zit de knipperautomaat van het waarschuwingslicht
in mijn ’79 Spitfire 1500? Wat anders kan mijn knipper-
lichten verhinderen te werken. Op de richtingaanwijzer-
hendel heb ik spanning.
Re: Hij zit achter het dashboard vlak naast de achterkant
van de insteek van de chokekabel, in een knijpfitting met
twee ‘spade’ aansluiting voor de electriciteit. In elk geval,
daar moet je ‘m vinden.

Knipperlicht doet ‘t niet
Een knipperlicht dat het niet doet. De lichten en de
kabelboom naar achter zijn oke, omdat ze het wel
hebben gedaan. Alarmlicht werkt ook op beide
achterknipperlichten. Waar zit nu de fout? 
Re: Ik denk aan een aardedraad die niet is aangesloten
op blank metaal?
Re: Het kan niet aan de aarddraad liggen, omdat hij het
met de alarm wel doet. Je moet het toch zoeken in het
circuit van de aanwijzer zelf. Gewoon het ding aanzetten
en vanaf de eerste aansluitng proberen te meten of je
spanning hebt. (even wel - even niet - even wel - enz.).
Zo moet je er toch uit kunnen komen.
Re: Ik heb er ook ervaring mee gehad (!) en nog een
tikkie erger. Mijn richtingaanwijzers deden het eerst soms
niet, daarna soms wel en op het laatst bijna nooit.
(behalve op de momenten dat ik wou gaan meten met
een spanningszoeker, toen werkte telkens alles. Is
verder niet erg (tot de APK), maar het rijdt toch prettiger
(vooral op de snelweg) als je niet steeds je hand hoeft uit
te steken. Bij mij was het probleem een slechte verbind-
ing in de + naar het relais, hier was een zweefzekering
ingeknutseld, waarvan de verbindingen erg krakkemikkig
waren. Als mijn richtingaanwijzers niet werkten, deden ze
het zowel voor als achter niet en ook het controlelampje
knipperde dan niet mee. De alarmlichten deden het altijd.
Inmiddels heb ik de zweefzekering vervangen en alles
knippert weer volop (echter alleen de eerste 10 secon-
den op dubbele snelheid, zal wel iets met massa te doen
hebben, maar het knippert).
Re: Klopt het dat je voorlichten wel goed werken en je
achter knipperlichten niet? Tenminste, ik lees iets in je
verhaal over de kabelboom naar achteren? Dit is erg
belangrijk om te weten in verband met het foutzoeken.
Re: Yes, alles nagekeken, de draadjes zijn goed. Het
probleem zit in het alarmlicht. Ik heb daar aan zitten prut-
sen en ineens doen ze het weer! Alleen het groene licht-
je doet het nog niet, dus het probleem zit in de alarm-
lichtknop.
Re: Met m’n Spit MK IV heb ik hetzelfde probleem
gehad. Overal zoeken en geen oorzaak vinden.
Uiteindelijk bleken de kontakten in de alarmschakelaar
wat rottig te zijn. Doorgespoten met kontakt lie en het
hele circus werkte weer perfect.
Re: Bedankt voor de tip, ik had nl precies hetzelfde prob-
leem. het werkt weer!
Re: De fout zit niet in het relais denk ik. Wanneer je knip-
perlichten het naar achteren het wel doen en naar voren
niet, denk ik eerder aan een slecht contact o.i.d..  Doen
de knipperlichten naar achteren het nog steeds?
Re: Knipperachterlichten doen het. De voorlichten heb ik
nog niet aangesloten. Wat bedoel je met een slecht con-
tact o.i.d?



Automatisch afslaan RAW
Hoort de richtingaanwijzer van een MK III automatisch uit
te schakelen bij het rechtkomen van het stuur? Bij het
demonteren van mijn stuurhuis zag ik een paar nokken
welke volgens mij voor dit uitschakelen zijn, maar het
werkt bij mijn Spit niet. Mogelijk is e.e.a verkeerd gemon-
teerd geweest en kan ik dit bij hermontage meteen in
orde maken.
Re: De richtingaanwijzer van mijn MK III ’67 heeft
verende plaatjes die er voor zorgen dat bij het terug-
draaien van het stuur, via de nok op de stuurstang, de
richtingaanwijzer weer in de middenstand gezet wordt.

Knipperlichten
Mijn knipperlichten werken alleen wanneer zij dat willen.
Mijn alarmlichten doen het wel altijd, maar zodra ik die
heb aangezet, doen ze het niet meer individueel. Als ik
dan een tijdje ga rijden willen ze het wel weer eens
doen. Maar dan nog knipperen ze op hun eigen rare
tempo. Hoe kan dat?
Re: Vaak is er sprake van stof in de schakelaar van de
alarmlichten. De vele contacten in deze schakelaar zijn
niet beschermd tegen stof.
Re: Probleem heb ik ook gehad ... , relais gewisseld
(achter “handschoenenkastje” rechts, ‘n paar guldentjes
...) en `t probleem was opgelost.
Re: Het kan het relais zijn, maar de schakelaar aan het
stuur is ook verdacht, omdat deze kontakten slijten en
dan een overgangsweerstand geven die het ritme van
het knipperen beinvloedt.  Maar probeer inderdaad eerst
het relais, want dat is vele malen goedkoper. 
Re: Niets vervangen, schuren! De reden dat de knip-
perinstallatie iets beter werkt wanneer je een tijdje gere-
den hebt, kan liggen aan het feit dat de accu opgeladen
is en er meer “stroom” is voor randapparatuur zoals je
knipperinstallatie. Mijn knipperinstallatie deed het niet
alleen onregelmatig en traag, maar ook erg zwak. Wat
was bij mij de oplossing: schuren! Ga alle contactpunten
na met een schuurpapiertje. Maar dan ook echt alle
mogelijke punten! Voorbeelden: Verbindingsstekkertjes
op relais, schakelaars en alarmschakelaar blankschuren
en terugplaatsen. Bij de knipperlichten zelf: contactpun-
ten lampen en -houders blank maken, desnoods
verbindingen opnieuw van een stekkertje voorzien, sol-
deren is ook een zeer goede geleiding. Tot slot heb ik de
aarde van de accu naar de carosserie opnieuw aanges-
loten: dus blankschuren, nieuwe ogen aan het einde van
de draad en desnoods extra aarde-punten! Nieuwe
accu? Niet nodig, zorg maar dat de stroom goed naar de
apparatuur kan komen! Nieuwe schakelmateriaal/relais?
Niet doen! Eerst alle contacten nalopen en dan pas een
conclusie trekken! Heb ik ook gedaan, zelfs een nieuwe
kabelboom er ingelegd, zelf gemaakt met dikker draad,
dat dus beter geleid en extra massa- of aarde punten.
Alles werkt weer en goed en alles knippert een stuk

sneller, claxon klinkt weer hard, lampjes branden als
nooit te voren... , enz ... , enz … . Laat even het resultaat
van je schuurpartij weten! Je bent daar zeker een tot
twee weekeinden mee bezig, mits je het goed doet.
Re: Ik dacht zelf ook al zoiets. Aan de rest van mijn
bedrading te zien. Ik was eigelijk van plan om alles eruit
te gooien en te vernieuwen. Want het loopt echt
doorelkaar en hier en daar wordt er wel wat van afgetapt.
Maar misschien dat het schuren ook wel werkt. Ik ga
mijn best doen.
Re: Overtollig draad ... . Dat probleem met de bedrading
had ik ook. Met eenvoudige clips werd her en der dood-
simpel stroom afgetapt of een draad omgeleid. Vaak het
gevolg van onkundig/gehaast/goedkoop repareren of
onderhoud door garage/liefhebber. Na 2 a 3 meter loze
draad uit mijn auto getrokken te hebben en een kortsluit-
ing, heb ik besloten alles zelf opnieuw te leggen. Dus
geen nieuwe boom (ong. 100 euro), maar zelf een
(getekend! en) gelegd. Zodoende heb ik betere draad
kunnen gebruiken, meer met relais gewerkt, paar leuke
klokken erbij en van 3 naar 12 zekeringen gegaan:
veiliger! 

Trage knipperlichten
Dit is iets wat ik me eigenlijk al jaren afvraag: bij oudere
auto’s zie je regelmatig knipperlichten (richtingaanwijz-
ers) die niet op de normale snelheid draaien. Waaraan
kan dit zoal liggen?
Re: (bij de meeste oudere auto’s gaan ze veel te snel,
op mijn Spit soms te traag). Vanavond merkte ik, dat mijn
knipperlichten enorm traag werkten, als ik gas bijgaf (in
neutraal tot +/- 2000 rpm ipv de 800), werkten ze op een
meer normale snelheid. Zou een alternator niet op elk
toerental een stabiele output moeten geven?
Re: Het kan ook als oorzaak hebben, dat de accu in niet
zo’n goede conditie is. Want bij een laag toerental zal de
dynamo niet zo’n grote invloed hebben op de boardspan-
ning, maar zal de accu toch voor de +/- 12,5 volt moeten
zorgen. Bij 2000 toeren zal de boardspanning naar zo’n
13,5 v oplopen, maar dat kan haast niet voor zo’n grote
invloed op de knippersnelheid zorgen. Het knipperlicht-
mechaniek bestaat uit een bi-metaaltje, dat afwisselend
verwarmd wordt en dan weer afkoelt. Misschien is dit
ook niet in al te goede conditie. Te snel knipperen kan
ook als oorzaak hebben, dat één van de twee of soms
drie lampjes defekt is (zijn). Dan loopt er een andere
stroom door het bi-metaaltje en dat heeft dan invloed op
de knipperfrequentie. Je ziet, er zijn veel oorzaken die
invloed hebben op het knipperen.
Re: Bij mij begonnen ze ook traag te knipperen. Daar
niet echt veel aandacht aan geschonken, maar binnen 3
weken gaf de dynamo de geest. Opletten dus.
Re: Voordat je nieuwe accuus gaat plaatsen en je
dynamo gaat vervangen, even het volgende: De bedrad-
ing. Naar mijn idee de grootste veroorzaker van al het



electrisch leed in onze Spitjes. Waarom? Goedkope
verbindingen, die ook nog eens corroderen... . Op den
duur blijft er weinig over van een goede geleiding van de
stroom. Wat wonderen doet, is de aansluitpunten, of hoe
je ze ook noemt, netjes te solderen, contactpunten netjes
blank schuren met een fijne korrel. Tot slot controleren of
het materiaal genoeg aarde maakt. Desnoods even net-
jes dikkere aardekabeltjes plaatsen, op blank metaal.
Re: Waarom knipperen je lichten beter bij hogere
toeren? Accu levert 12 volt, een dynamo ‘op toeren’ zo’n
14,5 volt. Dus bij 2000rpm wordt er ‘meer’ of ‘krachtiger’
stroom door de niet zo dikke en slecht contact en aarde
makende kabeltjes gepompt. Dus: de bedrading nalopen,
schoonmaken en opnieuw bevestigen aan de verschil-
lende onderdelen. Let daarbij extra op de aarde draden:
Maak desnoods wat extra verbindingen naar de car-
rosserie, omdat de standaard aardepunten (te) minimaal
zijn! Zie het maar als de centrale verwarming in je huis:
De ketel/pomp is de dynamo/accu en de leidingen zijn je
bedrading: Als er ergens een dunnere pijp in je circuit zit,
zal de gehele doorstroming van je warmte/water vertra-
gen. Die dunnere pijp, zijn de aarde-aanluitingen in je
Spit.
Re: Je accu dient puur als starthulp. Bij stationair
toerental levert je dynamo voldoende spanning om alle
elektrische apparatuur te laten functioneren, zonder dat
er een beroep gedaan wordt op je accu. Is dit wel het
geval, gaat je laadcontrole lampje branden. Wanneer dit
niet het geval is, is je dynamo nog goed. Wanneer er een
lamp stuk is, gaat je richtingaanwijzer sneller knipperen.
Wanneer hij langzamer knippert, kan het zijn dat je knip-
perrelais versleten is, maar zeer waarschijnlijk is het
inderdaad te wijten aan slechte contacten. Het knipper-
lichtrelais bestaat uit een bimetaal. Misschien overbodig,
maar een bimetaal bestaat uit twee verschillende materi-
alen, met een andere uitzettingscoeficient, die aan elkaar
gesoldeerd zijn. Bij warm worden zal dus het ene meer
uitzetten dan het andere. Het bimetaal trekt krom en ver-
breekt het kontakt. Licht uit. Koelt af, maakt kontakt, licht
aan. v.v. Nu geldt in de electriciteit een formule U = I x R.
U staat voor spanning. I voor stroomsterkte en R voor
weerstand. Bij draaiende motor is U constant = 14,5 volt.
Wanneer inderdaad door corrosie de weerstand over
diverse contacten (kan ook ontstaan door overmatig en
onoordeelkundig gebruik van roestconserveringsmidde-
len) vergroot wordt, gaat er minder stroom door het
bimetaal, waardoor het langer duurt alvorens het contact
verbroken wordt en dus de knipperlichten langzamer
werken. Als er 1 lampje kapot is, gaat ie als het goed is
sneller knipperen omdat er minder weerstand is en dus
meer stroom door je knipperelement vloeit.

O l i e d r u k  w a a r s c h u w i n g s l a m p j e

Rode waarschuwingslampje blijft branden
Als ik de motor van mijn Spit MK III uitzet, gaat het rode
controle lampje van de oliedruk branden. Na enige tijd,
+/- 5 minuten, is het pas uit. Dit is al sinds een jaar en ik
vraag mij af of dit kwaad kan. Tot nu toe is er verder
niets aan de hand.
Re: Je bedoelt, dat de motor uit is en het kontakt nog
aan? Dan lijkt mij dat er niets aan de hand is. De
oliedruk valt vrijwel direct weg, nadat de motor is gestopt
en als dan het kontakt nog aanstaat, dan heb je precies
dezelfde situatie als dat je gaat starten en dan brandt het
lampje toch ook.
Re: Als ik de motor heb uitgezet, het contact staat uit en
de sleutel is er ook uit, dan brandt het rode lampje.
Re: Ik denk, dat het probleem simpelweg wordt veroorza-
akt, doordat in jouw auto het circuit van het oliedruklamp-
je en sensor i.p.v. aan een geschakelde plus, aan een
constante plus hangt. Bij uitschakelen is het logisch dat
de oliedruk wegvalt en in jouw geval blijft het lampje dan
dus branden.
Re: Je antwoord lijkt logisch, maar waarom is deze plus
dan na 5 minuten geen plus meer?
Re: Brandt het lampje van de remdefektschakelaar ook?
Dit zou wel moeten, want deze twee lampjes staan in
serie, althans bij een MK lV.
Re: Of deze lampjes nog steeds in serie staan, is nog
maar de vraag. Als het klopt wat ik zei, dan is er aan de
bedrading gerommeld. Waarom het lampje na vijf
minuten wel uitgaat, daar heb ik zelf ook over na zitten
denken. Ik kan hiervoor geen logische oorzaak
bedenken. Het is met zo’n klein lampje wat snel voor een
lege accu.
Re: Een controlelampje voor de remschakelaar zit niet
op een MK III.
De accu gaat niet leeg. Starten is de volgende keer geen
probleem. Bijzonderheid: Ik heb een zgn. startonderbrek-
er ingebouwd. Dit is bij mij een schakelaar die de con-
stante stroom naar het contactslot onderbreekt. Ook al
zet ik deze uit, het rode lampje blijft branden.
Re: Ik denk toch, dat deze startonderbreker de veroorza-
ker van het probleem is. Ik denk dat deze er voor zorgt,
dat bij afschakelen van het contact er toch spanning op
het oliedruk circuit blijft staan. Ook het contactslot zelf
kan de boosdoener zijn. Het moet in ieder geval te
maken hebben met het niet wegvallen van de spanning
op het circuit, nadat je het contact hebt uitgezet. Met een
multimeter kun je het simpel nameten. Het is er alleen
maar uit te meten en dat gaat moeilijk via het forum.
Dus, met de multimeter netjes de draadjes opmeten en
nalopen en dan ontdek je het wel.

Oil Pressure Switch 
Ik heb een Spitfire 1500 US. De ‘oil pressure switch’ is



kapot en nu heb ik een nieuwe nodig. De switch heeft 3
aansluitpunten. Ik ben al bij een paar automaterialen
handelaren geweest, maar die weten niet welke switch
erin moet. Welk type switch of welke vervangende switch
kan erin? 
Re: De Triumph specialisten uit ‘The Spitfire’ weten pre-
cies welke erin gemonteerd moet worden. 
Re: In en US versie zit er onder de koolstofpot een anti-
doorloop relais. Die wordt geactiveerd wanneer de
oliedruk te laag is. Je hoeft deze niet per se aan te
sluiten. Dan kan je een gewone switch monteren met
één aansluiting. Daarop doe je alleen je controlelampje.
Als je de switch met drie aanlsuitingen niet zo snel kunt
krijgen, is dit een optie.

Oliedrukschakelaar
Ik heb een Triumph Spitfire 1500 US. De ‘oil pressure
switch’ is kapot en nu heb ik een nieuwe nodig. De
‘switch’ heeft drie aansluitpunten. Ik ben al bij een paar
automaterialenhandelaren geweest, maar die weten niet
welke ‘switch’ erin moet. Weet iemand welk type ‘switch’
of welke vervangende ‘switch’ erin kan?
Re: In en US versie zit er onder de koolstofpot een anti
doorloop relais. Die wordt geactiveerd, wanneer de
oliedruk te laag is. Je hoeft deze niet per se aan te
sluiten. Dan kan je een gewone ‘switch’ monteren met
een aansluiting. Daarop doe je alleen je controlelampje.
Als je de ‘switch’ met drie aanlsuitingen niet zo snel kunt
krijgen, is dit ook een optie.

Ignition lampje
Iets raars: Eerst bleef het lampje van ‘ignition’ branden
als contact uit was. Als je dan contact aan deed, ging
lampje juist uit (ook als auto niet gestart is). Nu bleek dat
de accu heel slecht was. Nu de accu vervangen is, is het
probleem anders. Nu is het lampje gewoon uit als de
auto uit is, maar als je rijdt brandt die. Meting leert, dat
de dynamo 14,4 volt geeft. Maar als je de accupool
lostrekt, slaat de motor af.
Mijn vraag: geeft ignition lampje aan dat je dynamo te
weinig/veel stroom geeft? Kan dit lampje ook op iets
anders duiden?
Nog een heel ander vraagje: Mijn chassis nr zegt
FH110310L. Nu las ik ergens dat die L staat voor RHD.
(logisch he??). Maar mijn auto is LHD. Is ie dus omge-
bouwd of staat die L niet voor RHD?
Re: De toevoeging L staat voor LHD; dit betekent dat
jouw auto ‘af fabriek’ links gestuurd is geleverd. Indien de
L ontbreekt, is de auto “standaard”, dus RHD uit de fab-
riek gerold.
Re: Aan het chassisnummer te zien is je Spit van 78, dus
een met wisselstroomdynamo. Op die dynamo zit een
stekker met twee dikke draden/contacten en een dun-
nere. Deze dunnere is de draad die je lampje stroom
geeft bij problemen in de dynamo. Als je dynamo wel

laadt en het lampje brandt toch, dan is er in de regelaar,
die in de zwarte kap op de dynamo ingebouwd is, iets
niet helemaal goed. Je kunt daar zelf niets aan doen.
Oplossing is een ruildynamo.
Re: Brandt het lampje en laadt hij niet, dan is dat dus
juist en geeft de dynamo niet de goede spanning. Ook in
dat geval ben je toe aan een andere dynamo. Zo zie je
maar, een Spit geeft spanning in je leven. Dat van die
stekker klopt inderdaad. Dus lampje geeft altijd probleem
dynamo aan (geen of verkeerde laadstroom).
Waarschijnlijk is hierdoor de accu ook stuk gegaan.
Re: Is deze wisselstroomdynamo (Lucas) te vervangen
door verschillende typen? Maw, kom ik er op de sloop
een tegen, of moet ik naar een speciale Spitfire winkel?
Re: Kijk eens op deze site voor een mogelijke oplossing
van je probleem (en mogelijk andere leuke oplossingen):
http://www.triumphspitfire.com/substitute.html.
Deze dynamo’s werden op diverse Engelse auto’s
gebruikt. Mijn Mini heeft exact dezelfde dynamo als de
Spit. Op de sloop zul je ze denk ik niet meer zo
tegenkomen, daarvoor zijn ze te oud. Ze worden echter
door Hella gereviseerd. De kosten bedragen ca E80,-
(zonder poelie). Iedere onderdelenleverancier van
onderdelen voor Triumphs, MG’s en Rovers heeft ze.
Ook Brezan, KwikFit e.d. Ook de Rover dealers kunnen
ze leveren. 

T e l l e r s

Toeren- en kilometerteller
Hoe komt dat de naald van de snelheidsmeter op en
neer gaat, vooral bij snelwegsnelheden. Ook de toer-
enteller ‘speelt’ op hogere snelheid. Nog een vraag, bij
het terugschakelen lopen de toeren nooit hoger op dan
tot 4800 rpm, zou dat niet tot 6000 rpm moeten kunnen
gaan?
Re: Een ‘spelende’ snelheidsmeter komt meestal door
een wat scherpe bocht in de km tellerkabel. Dat een
toerenteller ‘speelt’ tussen de 3000 en 4000 rpm is niet
bijzonder.
Re: Een geknikte of slecht gesmeerde binnenkabel geeft
een onreglematige aflezing. Dat heb je ook met een
mechanische toerenteller, wat, in wezen, eenzelfde
mechaniek heeft. Electronische tellers hebben het niet
helemaal met electronische ontsteking. Je kunt je toer-
enteller controleren met een optische teller die de
omwentelingen van de krukaspoelie afleest.

Fluctueren km-teller
De km-teller schommelt. B.v als ik 60 rijd, dan schom-
melt de weergave tussen 40 en 80 km. Bij ca 120 km
gaat de teller langzaam naar de 200 km/u.
Re: De meest aannemelijke oorzaak is een defecte
kmtellerkabel. Als deze versleten is, gaat-ie zich tijdens



het draaien soms een beetje opwinden en vervolgens
terugschieten, wat resulteert in een bibberende naald.
Het kan ook zijn dat het binnenwerk van de teller niet
helemaal ‘okiedokie’ meer is: de kabel drijft een mag-
neetje aan, waaromheen een busje zit met de tellernaald
er aan vast (plus een veertje voor tegendruk). De kabel
doet het magneetje ronddraaien, wat het busje in
dezelfde richting enigszins mee trekt. Hoe harder het
magneetje draait, hoe verder (hoekverdraaiing) het busje
rondgetrokken wordt en dus hoe verder de naald uitslaat.
Als nu de lagerpunten, waartussen het magneetje rond-
draait, te veel versleten zijn, wil het magneetje het busje
wel eens raken, wat leidt tot `uitschieters`; het busje kri-
jgt dan mechanisch een zetje ipv magnetisch, wat natu-
urlijk veel krachtiger is. Resumé: eerst kabel
nakijken/vervangen. Nog niet over: teller nakijken.
Re: mijn ervaring was, dat de buitenkabel en de binnenk-
abel tegenelkaar aanliepen en door de wrijving krijg je
het effect van het ‘opwinden’ van de binnekabel. Ik kreeg
het ook met een nieuwe kabel niet goed en heb een
andere loop van de kabel gezocht, door de bocht niet zo
scherp te maken. Daardoor krijg je minder aanlopen van
buiten- en binnenkabel. Foutloos wordt het bijna nooit.

Snelheidsmeter
Mijn snelheidsmeter werkt niet meer. Het probleem
begon met een sterk fluctuerende snelheidswijzer. De
naald van de meter hangt nu naar beneden en function-
eert in het geheel niet meer. Ik dacht zelf aan de snelhei-
dsmeterkabel, maar de dag- en de kilometerteller func-
tioneren nog steeds normaal. Dan zou je denken dat het
niet aan de kabel ligt, of denk ik nu verkeerd. 
Re: Je moet de klok maar eens open maken. Er zal een
defect zijn in de overbrenging tussen het mechaniek van
de teller en de aanwijsnaald. Bij mijn 1500 bestaat die
overbrenging uit o.a. een kunststofwieltje, dat ik vervan-
gen heb, waarna hij weer goed aangaf. Tip: koop een
gebruikte klok bij een van de onderdelenleveranciers en
gebruik die onderdelen voor het vervangen van de
slechte in je eigen meter. De kosten blijven zo beperkt.

Resetknop dagteller
Wie weet waar en hoe de resetknop van de dagteller
(MK II) is aangebracht op het dashboard?
Re: Ergens onder het dashboard verstopt!
Re: Kijk eens onder de stuurkolom, aan een beugeltje
links van de bovenste bevestiging bout, een zwart
kruisvormig staafje, ter grootte van de achterkant van
een pen.

IJking ‘Smiths’ snelheidsmeter
Mijn snelheidsmeter wijkt zo‘n 15% negatief af. Ik heb mij
laten vertellen, dat dit vaak een kwestie van nulpunts-ijk-
ing van de meter is, maar ik weet niet hoe ik zo‘n
nulpunts-ijking moet uitvoeren. Wie kan mij helpen? N.B.

80km/u op de meter, is in werkelijkheid 95km/u. Ik heb
de afwijking geijkt aan de hand van tijdopname met een
stopwatch op de hectometerpaaltjes langs de snelweg;
b.v. 1 km in 30sec = 120 km/u.
Re: Met de extra gegevens zal ik nog wat uitrekenen:
155R13 banden hebben een diameter van ca 570 mm,
165R13 banden ongeveer 587 mm. De (negatieve)
afwijking hierdoor is ca 3%. Er moet dus nog meer aan
de hand zijn. Onder een Spit 1500 hoort een 1:3.63 dif-
ferentieel (nummer beginnend met FR). Als er een 1:3.89
(FH) onder zit, geeft de snelheidsmeter meer aan dan je
rijdt. Er kan een GT6 dif onder zitten, met 1:3.23 over-
brenging, hetgeen 12% afwijking geeft in de richting die
jij noemt. Deze optie is dus goed denkbaar. Verder kan
(vanwege het overgangsmodel dat jij hebt) een MK IV
(FH) versnellingsbak gemonteerd zijn, welke een 1:3.89
dif verwacht, terwijl er toch een 1:3.63 differentieel
geplaatst is. Dat zou ca 7% verklaren.
Re: Het lijkt er op dat bovenstaande klopt, maar
daarmee is het probleem nog niet opgelost. Ikzelf heb
het volgende meegemaakt. Mijn MK II heeft een mijlen-
teller af fabriek, dus toen ik op een beurs een km teller
vond, heb ik die meegenomen. Die bleek niet goed te
werken, dus heb ik de wijzerplaat overgezet. De
schaalverdeling is daarbij iets anders, waardoor ik een
afwijking kreeg van zo‘n -15 %. 
Als je de meter uit elkaar durft te halen, kun je het vol-
gende doen. (Alleen voor mensen zonder trillende
vingers). Door het spiraalveertje dat voor de tegendruk
zorgt en de wijzer terugzet in de nulstand, los te maken
en zo‘n 5 mm losser te zetten is de aanwijzing vrijwel
correct in het gebied tussen 50 en 120 km/h.
Re: Mijn 1500 ’76 heeft exact hetzelfde probleem. Dat
was al zo voordat ik een overdrive installeerde en het is
daarna niet veranderd. Ik kan me nauwelijks voorstellen
dat er een ‘verkeerd‘ (3.27) diff onder zit, maar dat zou
wellicht de oorzaak kunnen zijn. En verder: ik weet het
ook niet. Ik ben zeer geinteresseerd in creatieve
oplossingen van anderen. Lastig blijft het wel - vooral bij
flitskasten ... .

Snelheidsmeter vervangen
Mijn snelheidsmeter fluctueert erg. Als ik deze wil ver-
vangen, moet ik dan het halve dashboard verwijderen?
Of is het ook mogelijk de meter er alleen uit te halen?
Re: Je kunt de meter er uithalen, zonder de rest te
demonteren. Aan de achterzijde zit een beugel, die je
met moeren met de hand los kunt draaien. Let op, dat er
achterop de meter ook de spanningsstabilisator zit.
Waarschijnlijk kan het samenstel niet door het gat naar
voren. Je moet dus ook die stabilisator eerst verwijderen.
Je ligt in een wat ongemakkelijke houding en met de
armen omhoog te werken, in een duistere ruimte. Het
heeft charme en is goed voor de conditie.
Re: Als je meter sterk fluctueert, is de kans groot, dat je



tellerkabel ergens geknikt is en dat er geen probleem is
met je teller. Kijk eerst eens de kabel na. Je dagteller
wordt door een soort haakje telkens een stukje doorge-
draaid. Het kan zijn dat het fluctueren van je snelhei-
dsmeter wordt veroorzaakt, doordat er elke keer als dat
haakje moet trekken, je kabel even iets langzamer draait
en daarna weer even iets sneller. Kijk tijdens het rijden of
het fluctueren samenvalt met het stukje doordraaien van
je dagteller, als dat zo is, weet je alweer wat meer.
Re: De km-teller loopt goed en soms valt de snelhei-
dsmeternaald weg, dan hangt deze helemaal beneden.
Dan is toch waarschijnlijk de kabel niet geknipt? Of heb
ik het dan verkeerd?
Re: Dit kan overal zitten. Op de aansluitingen van de
kabel die versleten zijn, of in de klok, waar uiteraard ook
slijtage voorkomt. Door het bewegen van de auto “pakt”
hij weer en even later weer niet. Haal eerst de kabel
boven en onder eens los en bekijk hem kritisch. Vervang
eventueel. Ga daarna pas naar de klok kijken.
Re: Ondanks de goede tips van clubgenoten, het vol-
gende; De km teller werkt inwendig, doordat 2 schotels
inelkaar draaien. De ene is magnetisch en de andere
van weekijzer. Door de magneetschotel aan te drijven,
neemt het magneetveld de weekijzeren schotel -tegen de
kracht van een spiraalveer in- mee. Aan deze schotel zit
de klokwijzer vast. Nu is echter de speling tussen beide
schotels zeer gering. Tiende van mm’s. Als er nu meer
speling komt, na jaren, op de lagering van de aandri-
jfkant, zullen de schijven elkaar, meestal met het
toerental van de kabel mee, mechanisch raken. Dit
veroorzaakt het slingeren van de naald. De oplossing is,
of reviseren laten, een goede gebruikte kopen, of een ruil
aanschaffen.
Re: Hmm ... . Als de naald gek doet en soms zelfs hele-
maal stilvalt, zit dan de kabel wel helemaal goed in de
teller? Aandrukken en vastzetten (lock, kwartslag
draaien).

KM teller stopt
Tijdens een ritje van de week, was er een schavend
geluid in mijn dashboard en even later een doffe tik. De
complete klok deed het niet meer, muv de
waarschuwingslichten, want die werken wel. Ik dacht dat
de kabel eraf was gesprongen, maar dit bleek niet zo te
zijn. Hoe groot is de kans dat mijn snelheidsmeter kapot
is? Hoe groot is de kans dat het aan de kabel ligt? Waar
gaat die kabel eigenlijk naartoe, want dat kan ik in mijn
beide boeken niet vinden (niet Haynes). Is die kabel
makkelijk te vervangen?
Re: De kabel loopt van de klok naar de versnellingsbak.
Haal de klok, om te beginnen, los. Spuit alles goed nat
met kruipolie. En dan voorzichting met de boormachine
kijken of je het geheel weer gangbaar kunt krijgen. Grote
kans dat het aandrijfmechanisme van de snelheidsmeter
vuil is. A propos, doet de afstand teller het wel? Dan is

het bovenstaande namelijk zeker waar.
Re: De afstandsmeter doet het ook niet. Wil dat zeggen,
dat het een kabelprobleem is?
Re: Kan van alles zijn, maar loshalen moet je sowieso.
Je kan dan beter zien wat er aan scheelt. Het schavende
geluid, vóórdat het fout ging, kan duiden op een vast-
lopende snelheidsmeter. De tik die je hoorde, waarna hij
niets meer deed, kan erop wijzen dat door de zware
belasting de aandrijving van de teller is gebroken. Als je
een bak met overdrive hebt, is de kans groot dat het
hoekstukje dat op de overdrive zit kapot is gedraaid. Het
is dus waarschijnlijk, dat zowel de teller, als de aandrijv-
ing kapot zijn. Let er bij het eventueel vervangen van de
kabel op, dat je de juiste koopt, want er is een heel scala
aan lengtes te verkrijgen.
Re: Vervangen was bijna gelukt, totdat ik erachter kwam
dat de kabel net binnenin de bak (niet overdrive) was
gebroken, waardoor er nog een stukje is achtergebleven.
Hierdoor kon de nieuwe kabel er niet in. Heeft iemand
een idee hoe dit stukje kabel verwijderd kan worden? 

Snelheidsmeter geeft te weinig aan
Bij 100km op de teller rijdt ik ongeveer 115. Maar bij mijn
weten zitten de originele velgen eronder en is de snelhei-
dsmeter ook standaard.
Re: Het zou mogelijk in het differentieel kunnen zitten.
Hiervan zijn er een aantal soorten. Kruip onder je auto
en zoek het nummer van dat ding op, dat geeft
duidelijkheid. Het is namelijk de vraag of alles wel bij
elkaar past. Je moet bij de overbrenging de juiste meter
hebben. Is er in het verleden een overdrive opgebouwd?
Zet deze zaken eerst eens op de rij.
Re: Je hebt een Zwitsers of Amerikaans diff onder je
auto zitten. Deze hebben allebei een andere overbreng-
ing. De amerikaanse omdat de max. snelheid daar op 90
km/u (50 miles/hr) lag en de Zwitserse ivm trekkracht in
de bergen.
Re: Ik heb juist hetzelfde probleem. Ik heb een europees
diff met de juiste overbrenging. Het probleem zit volgens
mij in de snelheidsmeter zelf. De kabel die er naartoe
gaat laat een magneet draaien in een spoel en creëert
daardoor een stroom. Die stroom laat de naald uitwijken.
De stroom is evenredig met de magnetische inductie en
de rotatiesnelheid van de magneet. Nu komt het: de
magnetische inductie van de magneet verzwakt met de
jaren en geeft dus een lagere stroom en dus een
kleinere uitwijking van de naald.
Re: Waar het ook aan kan liggen, is de Speedo drive
pinion, het tandwieltje dat de kabel verbindt met je aan-
drijf as in je versnellingsbak of overdrive, hiervoor zijn
ook verschillende te krijgen, afhankelijk van je verhoud-
ing van je diff, 1: 4,11 (mk1/2/3) 1: 3,89 (mk4/1500)
1:3,63 (mk4/1500) 1:3,27 (GT6). 
Op Rimmerbros.co.uk is het allemaal te vinden.



KM teller
Ik heb net een leuke Spitfire 1500 en alweer wat kleine
probleempjes. Eerste wat opviel is, dat de km teller te
weinig aangeeft. (85km/u volgens teller is ongeveer 105
km/u in ‘t echt). Teller is van Smiths. Daarnaast is de bak
niet echt denderend. Hij schakelt moeizaam in z’n twee
(vrijwel altijd wat geluidjes) en als hij koud is, maakt hij
ook een bijgeluid in z’n twee. Eerst maar es nwe ver-
snellingsbakolie proberen. Auto bevalt overigens erg
goed, ondanks wat blauwe rook (olie afdichting niet hele-
maal ok) en lekje in radiator. 
Re: De teller lijkt me wat vermoeid. Grote kans, dat van
de kunststofdelen e.e.a. versleten is. Een nieuwe klok is
duur, gebruikte klokken zijn aanzienlijk goedkoper, maar
ook kostbaar. Heb je een Amerikaanse of Engelse met
mijlenteller, dan is het nog goedkoper. Ik heb zelf een
oude, gebruikte gekocht en van de twee een nieuwe
samengesteld. Leuk priegelwerk voor in de winter.
Blauwe walm duidt op olieverbruik. Dat kan komen door-
dat de olie tussen de klepstelen doorlekt, voornamelijk bij
gas loslaten en dan weer gasgeven te zien, of door
algemene slijtage van het blok. Als dat het enige is, zijn
er goedkope oplossingen door klep’seals’ te plaatsen.
Hierdoor moet wel de middelste klepveer vervallen, maar
dat is geen probleem.
Als je een bijna permanente blauwe of grijze waas achter
je laat, ga dan sparen voor een revisie, of een ander
gereviseerd blok. De motorblokken van Triumph, zoals
de meeste andere van Engelse makelij, zijn degelijk en
draaien lang door, ondanks dit soort problemen. Mocht
de olie echter sneller opraken dan gepland, dan is hij ook
echt stuk. Olieverbruik hoeft geen probleem te zijn voor
de APK. Stationair komt er alleen wat oliewalm via de
carterventilatie bij de carbs, waardoor de motor wat
onregelmatig kan gaan lopen. Ik weet overigens niet, wat
de keuringseisen voor een 78’er zijn en of die afwijken
van mijn 76’er.
Re: Afwijking van de teller kan je goed controleren, door
een constante snelheid te rijden (100 km/u) en precies 1
minuut de groene bordjes (op de snelweg) te tellen. De
getelde bordjes, is de afgelegde afstand in 100 meters.
Vermenigvuldig het aantal meters met 60 en dan delen
door 1000. De uitkomst is km/u.
Re: De afwijking komt waarschijnlijk doordat de wijzer of
de metalen schijf (waar de wijzer aan vastzit) aanloopt.
Door deze plaat iets te verbuigen / zetten loopt hij weer.
Tenminste bij mij. Demonteer de teller uit het dashboard
en maak de teller open. Dit laatste kan je doen door de
chromen ring voorzichtig te verdraaien. Nauwkeurig en
geduldig werkje, maar wel leuk voor een regenachtige
dag.
Re: De meter geeft continue te laag aan. Dus 50=60,
85=105 100=120 etc. Lijkt wel of ze niet konden beslis-
sen of ‘t een mph of kph teller moest gaan worden. Maar,
ik zie het meer als een leuke eigenaardigheid, dan als

iets wat nodig gerepareerd moet worden.
Een versnellingsbak vervangen, is dat een beetje te
doen en is een bak te betalen? Of zijn bijgeluiden in z’n
twee niet erg verontrustend?
Re: Denk ook eens aan de mogelijkheid dat er grotere
banden op gemonteerd kunnen zijn. Dan leg je meer afs-
tand af bij hetzelfde toerental. Of je hebt een ander dif-
ferentieel (Amerikaanse of Zwitserse overbrenging).
Re: Ja, wellicht heb ik een ander differentieel. Maar het
heeft ook een voordeel. Ik maak minder toeren in zn 4 bij
bv 100km u. Dus geen overdrive nodig!
Re: Ho, eens even: In de Amerikaanse en Zwitserse
uitvoering heeft Triumph in verband met het bergbeklim-
men er een differentieel ingezet met een grotere over-
brenging; dat wil zeggen, het aantal tanden van het
pignonwiel, gedeeld op het aantal tanden van het kroon-
wiel, is een groter getal. Om dezelfde afstand af te
leggen, maakt je motor meer omwentelingen! Niet min-
der, zoals, wanneer je je overdrive inschakelt.

KM teller defect
De kilometerteller en de dagteller van m’n Spit 1500
doen niets meer. De snelheidsmeter werkt gewoon. Zou
ik dit defect in de kabel naar de versnellingsbak moeten
zoeken of is het iets in het klokje? 
Re: Als de snelheidmeter gewoon werkt, moet het prob-
leem in het instrument zelf zitten. Misscien is een van de
tandwiel-asjes in het klokje los gaan zitten. Het rosetje
kan gewoon verdwenen zijn. Aangezien het bij mij
gewoon koperen asjes waren, heb ik er een druppeltje
tin aan gesoldeerd en sindsdien werkt(e) het prima. Het
is wel een beetje gepriegel, maar nog altijd beter dan
een nieuwe kopen.

Km teller uit elkaar halen
Wie heeft er wel eens een km teller uit elkaar gehaald?
Waar moet je op letten? En, kun je dat zelf? Smeren?
Re: Ik ben laatst met de teller van een Amerikaan bezig
geweest (is lekker groot). Mijn ervaring is dat alles teer
is. Ik heb de boel weer gangbaar gemaakt met kruipolie.
Daarna droog gespoten en gesmeerd met siliconen en
grafiet. Meestal is het vuil op de asjes. Als je (dag)teller
wel loopt, is de klok vaak met schoonmaken te redden.
Als de teller niet stuk is: blijf er af. Is hij wel stuk: hij doet
het toch niet meer. Kijk eens op www.tssc-norway.org
Daar staat een linkje met allerlij downloads, waaronder
hoe een km-teller te repareren.

Nieuwe zwarte rand op teller
Onlangs werden een paar tips gegeven om oude
beschadigde randjes op de meters te verwijderen. Wie
heeft er suggesties om deze hierna weer netjes op te
brengen? Met name het strak krijgen van de cirkelvorm
lijkt mij een probleem. Mijn toerentellerschaal is ook
beschadigd rond de bevestigingsschroefjes. Heeft



iemand suggesties of een onbschadigde wijzerschaal
(1500/Smiths)
Re: Heel simpel: Netjes schoonmaken, primeren en
zwart spuiten. Strakker kun je ze niet krijgen.
Re: Gebruik mat zwarte lak (spuitbus), zoals die in de
jaren ’70 gebruikt werd voor motorkappen en sportieve
delen. Deze bussen zijn bij Brezan en vele anderen
(nog) te krijgen.

Toerentellerkabel
Toen ik mijn MK I kocht, deed de toerenteller het niet, na
een korte blik onder de motorkap vond ik uit dat de kabel
gebroken was. Ohh, das makkelijk dacht ik, effe ‘n nieuw
kabeltje kopen en klaar is Guidotje. Mis dus, hoewel de
toerenteller het enige ritten heeft gedaan, onder een iets
gekreun en geknars, viel hij na korte tijd weer stil. Kijken,
ja hoor, kabeltje weer gebroken. En daar die kabels mij
iets te prijzig zijn, vraag ik u nu dit: A Kan je de toer-
enteller demonteren, en zo ja; B Hoe zorg ik dan dat dat
ding weer soepel loopt, zodat mijn kabel niet weer
breekt?
Re: Er zijn verschillende oorzaken te bedenken waardoor
de kabel breekt. Ik neem aan dat bij de vernieuwing van
je kabel, je er zorg voor gedragen hebt dat hij goed ges-
meerd was en mooi in bochten liep. Als dat allemaal OK
is, dan moet je inderdaad bij de klok zijn. Deze kan er
simpel uitgehaald worden. Beugeltje los, lampje los,
kabel los en hij kan er uit. Met het restant van de kabel
kun je proberen of hij licht draait. Zo nee, dan heb je
twee mogelijkheden. Andere toerenteller kopen bij de
gerenommeerde handelaren, gerenoveeerd of gebruikt.
Zelf de klok openmaken en schoonmaken en zoeken wat
de oorzaak kan zijn van het zware draaien.
Je moet overigens, toen je de nieuwe kabel er in had,
hebben kunnen constateren of de meter een beetje goed
of veel te weinig aangaf. Ook dat is een indicatie.

Vervangen toeren- en kmteller
Als ik de snelheidsmeter en de toerenteller wil vervan-
gen, dien ik dan het linker dasboardgedeelte te verwi-
jderen, of kan ik de twee tellers er ook gewoon uitkrijgen
zonder het dashboard te verwijderen?
Re: Je legt een dik, zacht kussen op de vloer van je Spit
en een paar dekens op de grond, zodat je ongeveer in
een lijn ligt (als je rug je lief is) en dan op je rug liggend
kan je met veel geduld de meters eruit krijgen zonder
dashboard demontage. Maar het is natuurlijk een stuk
makkelijker om voorzichtig het dashboardstuk waar de
meters inzitten te verwijderen. Maar, daarvoor moet je
ook op je rug liggend eerst goed kijken welke draadjes
aan welke lampjes en meters vast zitten. Als je niet al te
sterk bent in de electrahoek, dan zou ik het eerste advis-
eren. De meters zitten met een of twee moertjes vast
aan een soort u- beugel die het dashboard klemt tussen
de beugel en de verdikte rand van de meter. Vergeet

niet, om eerst de aandrijfkabel van de snelheidsmeter af
te halen, want anders lukt het niet om de meter naar
voren te krijgen. Deze kabel zit met een klikmechanisme,
dat je moet indrukken om te ontkoppelen. De toer-
entellerkabel zit met een schroefverbinding vast.

Toerental blijft niet stabiel 
Mijn toerentalmeter blijft niet constant. Als ik bv. 4000
toeren draai. Dan slingert mijn meter +/- 300 toeren naar
links en rechts. Kan ik dat verhelpen en zoja, hoe! Ook
mijn snelheidsmeter doet zoiets. Als ik 4000 toeren draai
en ik zit in de 4de versnelling, wat moet dan mijn snel-
hied zijn. (MK IV 1300) 
Re: Oorzaak van het erg slingeren van de wijzers is vaak
dat de binnenkabels te zwaar draaien. En wat doen we
daaraan? Heel simpel... bovenaan losmaken (helemaal
losmaken is nog beter) en er even royaal wat olie in de
kabels laten lopen. Het probleem zal dan wel over zijn.
Re: Als dat alles is. Ik dacht dat het wat met de electra te
maken had.
Re: Heb je mechanische of electrische klokken? In het
geval van mechanische klokken zijn waarschijnlijk
gewoon de kabeltjes versleten. 
Re: Ik heb meganische klokken. Met in het midden een
kabel waarin een flexibele as in draait. Ga eerst kijken of
een beetje olie helpt, anders wordt het een nieuwe kabel.

Toerenteller 
De toerenteller in mijn 1500 ’79 gaat het steeds slechter
doen. Toen ik de auto net had, haperde hij zo af en toe,
maar een klein tikje op het glas bracht hem dan meteen
tot leven. In de loop der tijd duurde het steeds langer
voordat ie reageerde. Pas als de motor een tijdje
gelopen had en ik een klap op het dashboard gaf ging
die weer meedoen. Ik heb vandaag de boel uit elkaar
gehad en aanvankelijk, bij het rommelen aan de draadjes
en stekkertjes achterin, deed die het weer even, maar nu
weigert de toerenteller helemaal. Ik heb alle stekkers los-
gehad en weer opnieuw bevestigd, maar helaas, zonder
resultaat. Omdat de toerenteller het zo af en toe nog
doet, heb ik het idee dat deze nog goed is, maar dat
misschien de bedrading niet helemaal in orde is, alleen
klopt dit dan niet met de tik op het glas of de klap op het
dashboard.
Re: Probeer, proefondervindelijk, een nieuwe draad te
verbinden tussen bobine en toerenteller. Als de toer-
enteller het doet, is de oude draad waarschijnlijk onder-
broken en kan vervangen worden, zo niet is de toer-
enteller niet in orde. 
Re: Als je dat gedaan hebt, (de wit/grijze draad), con-
troleer dan de massa van de toerenteller. Verder heeft de
toerenteller nog een 12V aansluiting. Donkergroene
draad aan de spanningstabilisator, achter de km teller. 
Re: Na eerst de bedrading getest te hebben, bleek dat
deze prima in orde waren. Uiteindelijk de toerenteller zelf



opengemaakt en ontdekt dat daarin een draadje niet
goed vast zat. Na dit opnieuw gesoldeerd te hebben
werkte de toerenteller weer zoals het hoort.

Kilometerteller en dagteller defect 
De kilometerteller en de dagteller van m’n Spit 1500
doen niets meer. De snelheidsmeter werkt gewoon. Zou
ik dit defect in de kabel naar de versnellingsbak moeten
zoeken, of is het iets in het klokje? 
Re: Als de snelheidmeter gewoon werkt, moet het prob-
leem in het instrument zelf zitten. 
Re: Ik heb het zelfde probleem. Er was een van de tand-
wiel-asjes in het klokje los gaan zitten. Het rosetje was
gewoon verdwenen. Aangezien het gewwon koperen
asjes waren, heb ik er een druppeltje tin aan gesoldeerd
en sindsdien werkt(e) het prima. Het is wel een beetje
gepriegel, maar beter dan een nieuwe kopen.

Snelheidsmeter en km/afstandsteller 
Ik wil graag weten hoe ik eenvoudig kan vaststellen of de
kabel kapot is of de teller. 
Re: Nou, dat kun je behendig doen door even de kilome-
tertellerkabel achter uit de teller te halen. Als je dat
gedaan hebt, ga je een stukje rijden, terwijl je het eind
van de tellerkabel tussen duim en middelvinger houdt. Je
wijsvinger druk je zachtjes op het uiteinde van de kabel
die een stukje uit de buitenkabel steekt. Voel je de kabel
draaien, dan is het ‘helaas’ de teller zelf die de moede
wijzer in de hoek laat liggen. Als je dunne handen hebt
kun je misschien zo de tellerkabel achter de teller los-
maken, anders moet je het middenstuk even uit het
dashboard schroeven. Tenminste, als het dashboard in
jouw model ook driedelig is. Bij mij zit de tellerkabel
gewoon achter in de teller gestoken. Het uiteinde is een
ronde bus die uit de achterkant van de teller steekt. Die
achterkant is daar ook een bus. Er zit een klemveer
tussen beide bussen, die je vergelijken kunt met de veer
die je indrukt als je je paraplu open wilt doen. Draait je
kabeluiteinde niet, probeer de binnenkabel dan uit de
buitenkabel te trekken. Als hij gebroken is, zie je aan het
andere uiteinde de afgebroken binnenkabel. Komt de
hele binnenkabel er uit, dan zit er aan het andere eind
een vierkant uiteinde. Is de kabel dus niet gebroken en
funktioneert de kabelaandrijving op de versnellingsbak
niet. 

Kilometer teller 
Mijn kilometerteller wijkt wel tien procent af. Wat is daar
de oplossing voor.
Re: Allereerst: 10% te veel of te weinig? Ten tweede:
bedenk dat afwijkingen van tellers tegenwoordig niet
meer (mogen!) voorkomen, maar dat wat in de jaren 60
en 70 anders. Dan nu de mogelijke oorzaken: de hele
drijflijn bestaat uit een aantal mogelijke variabelen die
invloed hebben op de km.teller: -heb je de juiste

km.teller? -heb je de juiste bandenmaat? -is je auto ooit
omgebouwd naar een Spit met o.d.? -zit het originele
diff. er nog onder? 
Re: Betreft het je snelheidsmeter, of inderdaad je kilome-
ter teller. Ik heb een MK IV gehad die wel 15 procent te
weinig snelheid aangaf. Heel vervelend, want je rijdt al
gouw te hard. Kan aan allerlei dingen liggen die men al
noemde. 
Re: Voor de tijd dat je het probleem nog niet opgelost
heb, kan je misschien een fietscomputer monteren. Dan
heb je ook gelijk een afstandstellertje en nog veel meer
functies.
Re: Je schrijft dat je een afwijking van 10% op je km
teller hebt. Ik neem aan dat je de snelheidsmeter
bedoeld. 10% afwijking is helemaal niet zo gek. In een
mechanische teller draait een magneetje rond wat
aangedreven wordt door de tellerkabel. Zonder
tegenkracht zou de aanwijsnaald direct aan het einde
van de schaal staan. Om dit te voorkomen wordt deze
tegenkracht door een spiraalveertje verzorgd. Meer
omwentelingen is grotere tegenkracht. Het is een mecha-
nisch ding en de nauwkeurigheid hangt af van construc-
tie en de precisie van de onderdelen. Dus zal je altijd
een meetafwijking hebben. Hoe hoger de snelheid hoe
groter de afwijking. Staar je ook niet blind op elektronis-
che snelheidsmeters. Hiervoor geld in principe hetzelfde.
Ook die hebben een afwijking. Deze hangt af van het
meetprincipe wat gebruikt wordt en de nauwkeurigheid
van de gebruikte elektronica. Dus over de afwijking van
je meter zou ik mij niet al te veel zorgen maken.
Re: Da’s nog niets: Mijn Spit komt uit Engeland, stuur nu
wel aan de linker kant, maar de teller geeft in het groot
de Mph aan en klein Kmh. Nu is het zo dat als ik
100km/u rijd de teller 50mph aangeeft.

Wormwieltje tellerkabelaandrijving
Mijn teller doet het niet. Meter is goed, kabel is goed.
Kabel losgemaakt bij de vernellingsbak en ik zie dat de
fitting waar het kabeleind in past niet ronddraait. De
uitwendige overbrenging met het tandwieltje heb ik ver-
vangen. Nog geen resultaat. Lezend in Haynes’ en na
een telefoontje met een leverancier concludeer ik dat het
wormwiel in het staartstuk van de bak de boosdoener is.
Gebroken, of, van zijn plaats geschoven. Nu ben ik een
prille beginneling, maar ik wil graag ervaring opdoen en
zelf sleutelen. Dus, mijn vraag: Is het te doen voor een
betrekkelijke leek om in een 1500 TC de bak eruit te
halen, open te maken en het wormwieltje te vervangen.
Met het werkplaatshandboek in de hand? En af en toe
een telefoontje naar iemand van de TAC? Of neem ik
dan teveel hooi op de vork. Ik heb wat basisgereed-
schap. Is er speciaal gereedschap nodig?
Re: Heb je een overdrive of een gewone bak? Ben je
zeker dat de kabel heel is. Als je het ene eind vasthoudt
en het andere eind draait, voel je dan echt spanning op



de kabel komen? Heb je geprobeerd of de aandrijving op
de bak echt niet draait, met de wielen van de grond?
Zolang de wagen stilstaat, draait de telleraandrijving ook
niet. Immers. De zekerste controle is, met een wiel van
de grond, daaraan draaien, terwijl de motor stilstaat, uit
de versnelling.
Re: Nee, geen overdrive. Ik had de wagen op de brug,
wiel in de lucht, kabel los bij de bak en draaien. Zoals je
zei. Geen beweging. Nieuwe aandrijfeenheid erop. Nog
niet! Draai ik het kabeleind op, dan zie je de meter rea-
geren. Het moet het wormwieltje zijn.
Re: Dit antwoord kwam ik eerder op het forum tegen: “Ik
heb het net gedaan. Het is een tijdrovend, maar tech-
nisch eenvoudig, klusje. Je voelt achteraf een hoop
spieren waarvan je niet wist dat je ze had. Houdt alle
boutjes en moertjes goed gescheiden (ik heb ze allemaal
teruggezet, zodra de boel gedemonteerd was). De bak
weghalen is een klusje voor twee personen. Haal vooral
je stoelen eruit, dat geeft meer ruimte. Ik heb ook de
hele cardanas weggehaald, geeft een hoop meer
manoeuvreerruimte. Het weghalen van de bak is een
hoop gepiel. Hij weegt zwaarder dan het lijkt. Een krik
onder de motor en een onder de bak doet wonderen, je
kan ze zo goed in lijn brengen. Ik heb alles getest voor-
dat ik de cardan monteerde. Vergeet niet alles even
lekker schoon te maken. Er zit een hoop vet op plekken
waar je anders niet bij kan.”
Re: Haal je stoelen eruit, de vloerbedekking en de stut
onder het dashboard. Nu kun je de tunnel losmaken van
het schutbord en de vloer. Doe de knop van de ver-
snellingspook en je kunt de tunnel verwijderen. Je hebt
nu het volle zicht op het staartstuk van de versnellings-
bak, waar de versnellingspook in staat. Dit staartstuk
moet van de versnellingsbak losgemaakt en over de uit-
gaande as teruggeschoven, zodat je bij het tandwieltje
kunt. 
De versnellingsbak met staartstuk zal in zijn geheel uit
de wagen moeten, om het staartstuk zover naar achteren
te kunnen schuiven. De kruiskoppeling van de aandrijfas
moet dus uit elkaar. De uitlaatpijp moet los van de ver-
snellingsbak en het koppelingshuis en je doet er goed
aan de uitlaat ook los te maken van het uitlaatspruitstuk,
zodat je het motorblok bij de montageplaat tussen blok
en koppelingshuis op een krik kunt zetten. Je kunt dan
het staartstuk wat omhoogbrengen om de kruiskoppeling
van elkaar af te krijgen, zodat je wat achteruit kunt. Dan
het koppelingshuis losmaken van het motorblok. Als je
alle bedrading daar hebt losgemaakt en de ‘slave’ cylin-
der van de koppeling, moet je de bak achteruit kunnen
krijgen. Ondersteun de bak, zodat de ingaande as niet
wringt in de koppelingsplaat. 
Tap de bak af. Het koppelingshuis kan van de bak af.
Verlies de arrateerveertjes niet die voor in de bakwand
zitten. Nu haal je de deksel van de versnellingsbak,
zodat je bij de bedieningsarmen van de versnellingen

kunt. Til het arreteerplaatje uit de bakranden zodat het
schuifstuk vrijkomt. Met wat geschuifel kun je dit schuifs-
tuk vrij maken van de gaffels. Daarbij is het praktisch om
de as waarop de gaffels schuiven uit de bak te trekken. 
Nu kunnen de bouten waarmee het staartstuk aan de
bak zit los en de opsluitmoer met ring aan het eind van
de uitgaande as. Het staartstuk moet nu terug te tikken
zijn met een rubberhamer. En, kijk, daar is je wormwielt-
je, ongeveer halverwege de uitgaande as. Het
wormwieltje zit gewoon op een ‘borst’ op de as. Het kan
zijn dat het wormwieltje van de ‘verdikking’ (borst) van de
as is afgelopen, erger is het als de bus in het wormwielt-
je op zijn plaats zit en het kunststof wielje van de bus is
losgekomen. Heb je toch een nieuw wormwieltje nodig. 
Ik heb over het uit- en inbouwen vier, vijf dagen gedaan.
(Uurtje of vijf per dag) Dat is veel werk voor zo’n klote
wieltje. Maar, als je het niet maakt, kom je niet door de
volgende APK, of, je moet een electronische teller
installeren. Hopelijk komen er nog reakties van anderen
die deze operatie verricht hebben, waardoor er nog
handige tips opduiken. Als je het laat doen, zul je begri-
jpen, dat het vrij kostbaar is. 
Re: Dank jullie wel allemaal voor de snelle en uitgebrei-
de antwoorden. Woont er iemand bij me in de buurt die
zo nu en dan even wil komen kijken en me gaandeweg
van advies zou kunnen dienen? Het aantal dagen, is dat
serieus?
Re: Nou, ik ben een gepensioneerd pennelikker, maar
ben van kinds af aan geinteresseerd in de ingewanden
van automobielen. Ik kon het vaak niet laten operaties te
verrichten, ook al was dat niet dringend nodig. Dus, in de
loop der jaren leerde ik via de harde weg het zelf te
doen. Vaak in wanhoop, met de handen-in-het-haar
gezeten. Maar, dat helpt. Nu ben jij aan de beurt. Wees
maar flink. Ik woon bij je in de buurt en kom naar je toe
als je ergens op stuit of mee zit wat per telefoon niet
over te brengen is. Ik help je.
Re: Je kunt ook overwegen de motor, met versnellings-
bak als een geheel op te krikken en vooruit te bewegen,
om genoeg ruimte te maken om de staart eraf te halen.
Wel moet je dan de radiateur eruit halen, in elk geval de
ventilator eraf.
Re: De klus is geklaard. Inderdaad, het wormwieltje
gebroken. Veel, heel veel geleerd. Wat een voldoening!

Elektronische kilometerteller 
Ik zag op de ISW een paar wagens met een elektronis-
che kilometerteller die je normaal gesproken op een fiets
tegenkomt. Ik vraag me af hoe je die installeert, waar
worden alle onderdelen bevestigd en hoe stel je de teller
af. Is er iemand die ook zo’n teller geinstalleerd heeft en
dit met ons wil delen? 
Re: Ik denk dat het ongeveer een jaar of tien geleden is
dat ik ook eens zo’n ding op mijn toenmalige motorfiets
heb gemonteerd. Het merk weet ik niet meer, maar er zat



een uitgebreide handleiding bij. In elk geval bezat dat
ding een zender in de vorm van een magneet en een
ontvanger in de vorm van een ‘Hall’-effect transistorscha-
keling. Voor 20 euro weet je bijna alles. Je zou ook eens
op de site van VDO of Smiths kunnen kijken. Daar vind
je electronische snelheidsmeters met kilometer-, totaal-
en dagteller. Tevens passen die in de opening van de
snelheisdmeter van je Spit. Zijn duurder dan die voor op
je fiets. Voordeel is dat ze in je dashboard zitten ter ver-
vanging van het origineel. En, ze zijn ook bij nacht af te
lezen.
Re: In het komende nummer van ‘The Spitfire’ (6) wordt
een verhaal opgenomen waarin de montage van zo’n
(fiets-) tripmaster haarfijn uit de doeken wordt gedaan. Er
zullen ook duidelijke foto’s bij geplaatst worden!
Re: Mijn teller is van het merk Sigma, type 600. Het
magneetje heb ik gemonteerd op de remtrommel, daar
zit een groef in waar een ijzerdraadje in past en de opne-
mer met een beugeltje (zelf maken) aan de rem-anker-
plaat. Verder het kabeltje gewoon verlengen en naar
voren toetrekken.
Re: Ik heb een Hema 7000 (?). Let bij de aanschaf op,
dat je er een aanschaft waar de wielomtrek per mm
ingegeven kan worden; ongeveer opmeten, instellen... 10
km rijden van hectometerpaaltje naar hectometerpaaltje
en de afwijking dan (procentueel) corrigeren. Je teller
geeft dan per 10 meter de exacte afstand aan en je zult
merken dat er bijna geen bolletje-pijl-rit wordt uitgezet
met een kloppende teller. Het magneetje dat
meegeleverd wordt niet gebruiken, is veel te licht, dus de
sensor moet er op 0,1 mm langssuizen. Neem een
zware luidsprekermagneet o.i.d. en lijm deze met mon-
tagekit of tweekomponentenlijm op een (snelheid-
safhankelijk!) draaiend deel.   
Re: Bij een luidsprekermagneet denk ik aan zo een ding
van 150 gram of meer,  hoe zit dat met balanceren van
je wielen/assen? En wat is het draaiende deel? wiel
voor/achter. Waarop monteer je het.
Re: Ik heb op mijn fiets een Sigma Sport Targa. Daar
kan de magneet rustig op enkele milimeters geplaatst.
Da’s dus heel wat makkelijker dan de 0.1mm.
Re: Even geduld en alles wordt haarfijn uitgelegd. Zoals
het er nu uitziet, verschijnt het artikel in het komende
nummer.   
Re: In ‘The Spitfire’, nummer 6 van 2004 (november-
december) staat op blz. 35 een stuk van Ado. Dit gaat
over het aansluiten van een fietscumputer. Ik denk dat je
dat bedoelt. Laat even horen als het is gelukt. 
Re: Ben even bij Andre langs gegaan. Het metertje was
mooi gemonteerd! Zelf zo’n ding gehaald bij de plaat-
selijke fietsboer (12,95 euro), binnen 2 uur aan de praat.
Enkele zaken waar ik op moest letten: - Hoogte van het
totale wiel opmeten in centimeters (was 55,5 cm.), dit
maal 3.14. - dit invoeren in de fietscomputer. - kabeltje
doorknippen en verlengen. - maakt niet uit waar je hem

vast maakt, alleen moest ik een maximale afstand van 5
milimeter aanhouden (kan natuurlijk ook een zwaarder
magneetje gebruiken). - met 2 componentenlijm bevesti-
gen en klaar. Zal wel geluk zijn, maar hij wijkt volgens de
kilometerteller in de Spit niet af, dwz 50 is 50 en 100 is
ook op de digitale versie 100 kilometer. Kan nu nog
makkelijker meedoen met diverse ritten. 3 meetwaarden:
- dagafstand (kun je nullen), - totale afstand, - snelheid. 
Re: Is die lijm stevig genoeg? Ik heb hetzelfde gedaan
op mijn GT6 met een Sigma BC1200 (let op dat de
Fietscomputer hoge snelheden aankan, de goedkope
dingen van de Aldi gaan soms maar tot 40 km/u!). Ik heb
de sensor met een eigengemaakt plaatje op een van de
behuizingsbouten van de diff. bevestigd. Vervolgens een
magneet uit een kastdeursluiting van de Praxis (is sterk-
er en is voorzien van gat om te bevestigen) op de flens
van de achteras geschroefd. Dit kan echter niet bij de
TR’s, aangezien daar geen open as onder zit. Dan is dit
plakken ook een mooie oplossing. Waar is dan het mag-
neetje op verlijmd?  
Re: Volgens mij, is het de volgende formule: Oppervlakte
= pie(3,14) x  r (straal) in het kwadraat en  Omtrek = 2 x
pie x r . Maar, er zit geen afwijking tussen de teller van je
Spit en de digitale teller, dus ik zal zelf wel in de war zijn
denk ik. 
Re: Aan het berekenen van de oppervlakte heb je in dit
verhaal inderdaad niets, daarom had ik ook de omtrek
erbij gezet. Dit omdat veel mensen de formules met elka-
ar verwarren. En dus de verkeerde gebruiken om de
omtrek te berekenen. Ik heb het nog even uitgezocht en
de omtrek is toch echt: 2 x pie (3,14) x r (straal).
Re: Wielomtrek is simpel op te meten: krijtstreepje op de
band en op de straat, streepjes tegenoverr elkaar, auto 1
omwenteling naar voren (of achteren) rollen, nieuw
streepje op straat, afstand opmeten en je hebt de exacte
wielomtrek. Nog beter: zet je auto naast een hectometer-
paaltje, ‘nul’ je teller, rijdt naar het hectometerpaaltje 10
km verder, bereken de afwijking in procenten en cor-
rigeer de ingevoerde wielomtrek met hetzelfde percent-
age.
Re: Wat raar dat bij jullie het volgende hectometerpaaltje
10km verderop staat. Zeker een 1 april grap.
Re: Of kijk voor de omtrek in de tabel: http://www.fzned-
erland.com/bandentabel/Bandenwijzertframe.html
Re: Ik heb niet zo’n wiskundeknobbel, maar ik hoef de
oppervlakte niet te hebben maar de omtrek en dat is vol-
gens mij de diameter x pie( in mijn geval(55,5 centimeter
x(pie = 3,14) = 174.27. Wat wil zeggen dat, wanneer de
magneet langs de voeler komt, het wiel 1 x is rondge-
gaan en een afstand van 174,27 centimeter heeft
afgelegd. Je hebt gelijk met hectometerpaaltjes kan het
ook. Heb ik vanmiddag wel gedaan om het te control-
eren. De lijm houdt prima. Wel de zaak voor de tijd goed
schoonmaken en even ontvetten. Wat betreft de snelhei-
dsaanduiding, ik had hem er ingebouwd toen mij opviel



dat er bij de snelheid maar twee getallen stonden. Toen
dacht ik dus, ‘grumph’, dat heb ik weer. Maar tijdens de
testrit, stiekem ergens over de honderd gereden en ja
hoor; het derde cijfer kwam er vanzelf bij. Wat de plaats
betreft, de voeler heb ik op de klauw van de schijfrem
rechtsvoor geplaatst. De magneet op de ronding van de
velg, vlak bij de band. Er zit plusminus 2-3 mm tussen.
Er mocht maximaal 5 tussen zitten. Ps. Gisteren van
Nijverdal naar Steenwijk gereden en alles is blijven zitten
en nagenoeg geen afwijking. Waarom vertel ik dit? Heb
hele mooie Minilite velgen gekocht en die vanmiddag
onder m’n Spit gezet. Moest ik de voeler en de magneet
weer verzetten. Maar dit was zo gepiept. De omtrek
bleek na meting hetzelfde te zijn. 

Toerenteller wiebelt
De wijzer van de electronische toerenteller van mijn
Spitfire 1500 gaat op en neer. Als ik de motor gestart
heb, moet ik een tikje op de meter geven om de naald uit
de ruststand te krijgen. Dan doet hij het goed. Is de
motor op temperatuur gekomen en rijd ik ongeveer hon-
derd km/u, dan gaat de meter op en neer tussen de
2500 en 5000. Ik rijd een gelijkmatige snelheid en heb
niet het idee dat de ontsteking onregelmatig is. Wat kan
dat wezen en hoe los ik het op?
Re: Ik ga er van uit dat je een gewone mechanische
ontsteking hebt met puntjes; electronische ontsteking,
vooral ‘Cap Discharge’ geeft nogal eens tacho proble-
men. Het kan zijn dat het mechanisme van de ontsteking
aanloopt (zeldzaam, maar het komt voor) en daardoor
onregelmatig vonkt, of de draad van de + pool van de
bobine naar de tacho heeft een breukje wat onregelmatig
het signaal doorgeeft. De tacho heeft ook een voedings-
draad waarin zich stroomonderbreking kan voordoen.
Controleer even of deze verbinding niet over de ‘instru-
ment regulator’ loopt. Dat kan ook storing geven. Tot slot,
controleer de aansluiting van de negatieve draad op de
massa. Is het dan nog niet in orde, probeer de tacho dan
in een andere auto, waarvan de toerenteller het wel goed
doet.

Electronische toerenteller MK II
Ik heb een MK II ’65, waar de vorige eigenaar electronis-
che ontsteking op heeft gezet, nadat hij de installatie
neg./pos. had omgepoold. Nu wil ik een electronische
toerenteller van een 1500 installeren. Wat voor bedrad-
ing heb ik daarvoor nodig.
Re: Geen speciale dingen zijn voor de bedrading nodig.
De electronische teller staat op zichzelf en heeft alleen
een 12 V voeding nodig, aarde, een aansluiting op de
laagspanningszijde van de bobine aan de verdelerkant
en een verbinding met de dashboardverlichting. Je kunt
een teller van een 1500 gebruiken of een willekeurige
van de Triumph Dolomite reeks, waarvan je er nog volop
bij slopers vindt.

Re: Ik heb drie ‘Lucas’ / ‘Triumph’ electronische tellers in
mijn schuurtje bekeken. Ze zijn allemaal verschillend
maar hebben elk een negatieve aardaansluiting op het
tellerhuis en een paar + aansluitingen voor voeding en
aansluiting op de bobine. Een heeft een  male/female
kogelverbindingen, een andere heeft een kleine
kogelverbinding en een geisoleerd kabelschoentje en de
andere hebben blote stekers voor kabelschoentjes. Ik
merk dat je de voeding en bobineaansluiting ongestraft
kunt omwisselen, dan werkt het gewoon niet. Gewoon
proberen terwijl de motor loopt.

Toerenteller / spanningsregelaar
Ik heb een probleem met de toerenteller. Na het starten
doet de teller het even goed (waarschijnlijk loopt de
bobine nog op 12V), dan begint hij opeens hevig te slaan
en dat houdt niet op. Wanneer ik de signaaldraad eraf
haal, dan gaat de wijzer richting 0 rmp. Echter hij gaat
nog een beetje op en neer. Massa is goed, maar zou het
aan de spanningsregelaar kunnen liggen? De teller heb
ik ook al uitgewisseld, helaas geen oplossing.
Re: die spanningsregelaars, dat zijn eigenlijk ondingen,
ze regelen op een mechanische manier de spanning,
maar ze zijn dikwijls defect. Een nieuwe is niet zo duur,
maar zonder gaat het ook heel goed. De variatie in span-
ning is niet zo groot als je gewoon zonder groot licht of
andere stroomslurpers rijdt. Probeer het maar, het gaat
prima. 
Re: Sterker nog. Als je het schema erop nakijkt, zie je
dat hij helemaal niet op de spanningsregelaar moet wor-
den aangesloten. Probeer het maar eens direct en zorg
dat de massa op het huis echt goed is.

Electrische toerenteller
Bij het aansluiten van de massa van de electrische toer-
enteller valt de stroom op de verdeler weg, lijkt of alle
stroom via de toerenteller weglekt?
Re: Heb je de toerenteller misschien aangesloten op de
+ pool van de bobine? Hij hoort namelijk op de - pool te
zitten. Op de + is het waarschijnlijk dat er iets mis gaat.
Als hij op de - zit kan hij nooit de spanning wegtrekken,
hoogstens de bobine altijd bekrachtigen.
Re: Tot mijn spijt heb ik in de vraag niet opgenomen dat
het in dit geval om een GT6 gaat en dat de toerenteller
waarschijnlijk uit een ‘Triumph’ 2500 afkomstig is en aan
de achterzijde voorzien is van vier aansluitingen, waar-
van een voor de spanning en een zogenaamd mannetje,
dat naar de minpool van de bobine loopt en een vrouwtje
dat naar de massa gaat. Op het moment dat je de
massa met de kabelboom verbindt, doet de motor het
niet meer.
Re: Het simpelste lijkt mij, om even na te meten of de
inwendige weerstand van de toerenteller erg laag is,
dwz, dat hij zo‘n lage weerstand voor de stroom heeft,
dat de stroom liever door de toerenteller gaat, dan dan



door de bobine. Overigens zou dan wel de zekering door
moeten gaan, maar ik begrijp dat dit niet zo is. Ik meet
bij mijn Spit iniedergeval een hoge, meer dan 2000 kohm
weerstand, dus kijk het even na.

Toerenteller
Weet iemand de juiste manier, hoe ik een toerenteller in
een Spit MK IV aan moet sluiten. Zelf al op verschillende
manieren met de drie draadjes bezig geweest, maar op
niets uitgelopen. Alvast bedankt!
Re: De Spitfire MK IV hoort een mechanische toer-
enteller te hebben. Kabel van verdeler aansluiten achter
op de toerenteller en klaar is het. De draadjes dienen
enkel voor de verlichting.
Re: Bedankt, maar hier zit toch echt een elektronische
toerenteller in.
Re: Dat dacht ik wel, maar ik moest het even gezegd
hebben. Een Smith toerenteller uit een 1500 heeft drie
aansluitingen: een platte lip vast aan het huis, welke je
aan de massa of - pool van de accu moet aansluiten.
Een platte lip in een geisoleerd blok, welke je aan de +
12V moet aansluiten. Een ronde aansluiting in datzelfde
geisoleerde blok, welke je aan de - van de bobine moet
aansluiten. Dan moet hij werken, anders is hij kapot.
Re: Hardstikke bedankt voor de informatie. Dan ligt het
toch niet aan mezelf, maar is de toerenteller gewoon
kapot.

M e t e r s

Spanningsstabilisator
Mijn instrumentenbordwijzers bewegen heen en weer
wanneer mijn kontakt aan staat. Ze geven wel een aan-
duiding (temp. en fuel) maar bewegen met bepaalde
interval heen en weer en dan weer terug naar de oor-
spronkelijke positie. Iets met de spanningsstabilisatie
dacht ik. En inderdaad, wanneer ik die zo bevestig dat hij
geen kontakt met de massa van de auto maakt blijven de
metertjes mooi stilstaan. De vraag is enkel, MAG ik die
spanningsstabilisator zonder massa monteren.
Re: Als’ie goed werkt, is het gewoon de stekkertjes
aansluiten en het hele huis met het beugeltje en al goed
vastzetten. Dan heb je gewoon goede massa. 
Toen ik mijn Spit kocht, zat er een apart massakabeltje
vanaf het beugeltje naar een kale plek op de carrosserie
onder het dashboard. Ik merkte dat, nadat een zekering
regelmatig de geest gaf. Op de een of andere manier
werkte dat extra massakabeltje niet goed. Toen ik het
weggehaald had bleven de zekeringen heel en reageer-
den de meters net als die in jouw auto. Uiteindelijk: een
stabi. uit een sloop-Spit gehaald en gemonteerd. Alles
goed vastgedraaid met een veerringetje ertussen tegen
het lostrillen. Werkt weer prima! Ik zou dus niet met mas-
sadraadjes gaan knutselen, maar gewoon een andere

stabi. proberen. Zonodig kun je ze ook nog nieuw krij-
gen; kosten E 15,- meen ik.
(In sommige handboeken staat dat je de meter uit het
dashboard moet halen om de stabi. te vervangen. Onzin,
gewoon achter het dashboard wroeten met je blote han-
den wil ook. Let er dan wel op dat je andere elektra niet
losmaakt of beschadigt. Als je het goed doet, heb je bin-
nen 5 minuten het ding vervangen).
Re: Inderdaad, niet prutsen met een massa. Het prob-
leem van je meters ligt aan de spanning die rare spron-
gen maakt. Volgens mij monteer je het best een nieuwe
stabilisator. Die zal het zeker nog een 20 tal jaar
uithouden. Zo’n ding koop je het best niet tweedehands,
tenzij als reserve.

Voltstabilisator
Ik heb de voltstabilisator van mijn Spit 1500 vervangen.
Het gevolg is nu wel, dat ik met vragen blijf zitten. De
reden tot vervanging was, dat mijn temp.- en brand-
stofmeter altijd erg weinig aangaven. De temp.zender en
de thermostaat had ik als eens vervangen, zonder merk-
baar resultaat. Ik merkte tijdens de laatste grote rit voor
de winter dat de temp.- en de brandstofmeter gelijktijdig
en merkbaar daalden en stegen tijdens het rijden. Toen
was er volgens mij maar een mogelijkheid: de voltstabil-
isator. Een nieuwe gekocht en die achter de km.teller
geschroefd. Overigens, je hoeft daarvoor niet het hand-
boek te volgen en het halve dashboard te slopen. Op je
rug, met je hoofd op de pedalen (...) kun je er ook
‘makkelijk’ bij. Een werkje van 5 minuten.
De gevolgen: Ik vind dat beide meters nu veel realistis-
cher standen aangeven. Bij de brandstofmeter geeft de
meter nu ook correct een volle tank aan als die vol is,
maar mijn temp.meter staat nu ook een stuk hoger! Bij
de huidige buitentemp. (12 graden o.i.d.) staat de meter
na 20 minuten rijden nu net links van het middelste
streepje. Bij langdurig stationair draaien loopt de meter
op tot rechts van het middelste streepje, maar nog niet
tot 3/4. Ik heb alle aanpassingen die je als Spit-eigenaar
kunt doen, al gedaan: kenteken verlaagd, motorschotten
geplaatst, grote radiator, oliekoeler, elek. fan, dus. De
vragen: Na acht jaren in mijn Spit te hebben gereden, nu
dan de vraag: wat is een normale meterstand? 
Re: Onder normale omstandigheden staat mijn meter
ook even voor het midden. Ik heb er een 76 graden ther-
mostaat in. Bij zeer warm weer, wil hij nog wel eens even
over het midden komen. Dan heb ik bij stilstand direct
een thermisch probleem.
Re: De temp. meter is een meter die werkt middels ver-
warming van een bimetaal. De stroomtoevoer is van
grote invloed op de meterstand. Maar dat had je al
ervaren met het wisselen van de voltstabilisator. De ther-
mostaat van de wagen is ook van invloed. Er bestaan
twee thermostaten. Een met opening op 72 gr. en een
met 82 gr. Dus, heb je continue een hoge motortemper-



atuur, controleer welke thermostaat je hebt. Schotten
langs de motor moeten gemonteerd zijn, ze beinvloeden
de motor- en ook de olietemperatuur.
Re: Het is niet alleen je meter, maar ook je censor die
bepaalt wat je meter aangeeft. Mijn meter staat iets
boven 25%, met heet weer 45%
en in de file met heet weer (30 graden) kan de temper-
atuur oplopen tot 75%. Ik heb alleen een grote radiator
en de rest van mijn auto is standaard. Callibratie, daar
heb ik geen ervaring mee, maar ik kijk er technisch naar.
Oplossing; haal de sensor uit je auto en stop die in een
bak met kokend water, dan zie je op de temperatuurme-
ter de maximale uitslag. Of, zorg voor een thermometer
tot 100 graden en stop die in je radiator en de radia-
tortemperatuur is min of meer gelijk aan de sensortem-
peratuur.

Aan- / uit- meters
Een paar maanden geleden heb ik een volt- en oliedruk-
meter ingebouwd. Deze werkten toen uitstekend, maar
sinds kort gaan de lampjes van de meters aan en uit. Dit
gebeurt pas als de voltmeter de stand van 12 volt heeft
bereikt en blijft vervolgens constant op deze waarde
staan. De spanning heb ik afgetapt van een groene
draad. Wat kan er aan de hand zijn?
Re: De kleur van de draad zou kunnen kloppen met de
schema’s in de boeken. Normaal worden de meters van
spanning voorzien via de spanningsstabilisator. Dat is
een mechanische stabilisator die werkt als een soort
relais. Als de spanning te hoog is, verbreekt hij een kon-
takt en bij te lage spannig maakt hij weer kontakt. Het is
een beetje oude techniek, maar kan bij een nieuwe toes-
tand wel goed werken. Het kan zijn dat de nieuwe
meters met de lampjes een te zware belasting vormen
voor deze niet meer zo goede stabilisator en gaat hij dus
steeds aan en weer uit. Dit is eenvoudig te controleren
door de meters met de lampjes even een aparte 12 volt
voeding te geven. Als nu de meters en lampjes konstant
blijven aanwijzen en branden, dan is het lek boven water.
Overigens werkt alles ook perfect zonder de stabilisator,
want de variaties in spanning zijn bij een goede accu niet
zo heel groot. Maar een nieuwe stabilisator is niet zo
duur. Hij zit in het dashboard, achter de snelheidsmeter
gemonteerd.
Die spanningsstabilisator kan je overigens demonteren
zonder de snelheidsmeter uit het dashboard te verwi-
jderen. Je moet er wel even voor onder het dashboard
liggen, maar het scheelt een hoop werk.

Fout massacontact op de meterbehuizing
Waarom 12 V coil naar 6 V coil. Wie weet waarom ze bij
een GT6 MK2 een 12 volt coil gebruikten en bij een GT6
MK3 een 6 Volt met een ballast resistor wire? En wat is
beter? Het lijkt mij, de 6v omdat deze pas later is
toegepast. 

Re: In de 6 volts uitvoering zit een electrische schakeling
(met ballast resistor) die er voor zorgt dat tijdens het
starten de 6 volts bobine op 12 volt werkt. Als de motor
loopt, zal de bobine met 6 volt gevoed worden (de nomi-
nale werkspanning van deze bobine). De andere 6 volt
valt over de “ballast resistor” weg.  De reden voor deze
wijziging is dat je door de extra spanning tijdens de start
een betere vonk op de bougie krijgt. Hierdoor slaat de
motor gemakkelijker aan. Uit het bovenstaande volgt, dat
je niet een 12V bobine zo maar kan uitwisselen voor een
6V exemplaar. Zonder de schakeling houdt de 6V bobine
het natuurlijk vrij snel voor gezien. Daar we meestal
alleen met mooi weer rijden en niet in barre
omstandigheden (veel vocht en kou), denk ik niet dat het
de moeite waard is om je GT6 om te bouwen naar de 6V
bobine met ballast resistor. Een goede 12V bobine,
nieuwe bougiekabels, kontaktpunten en bougies moet
afdoende zijn voor een snelle en soepele (zomerse)
start.
Re: Mijn vraag is dan, kan je ook een 12V bobine in een
MK IV zetten, waar een 6V bobine volgens de schema’s
in hoort? Of moet je dan de ballast resistor weglaten?
Re: Nee eem 6V kun je niet vervangen door een 12V. Hij
zou dan, als de motor loopt, slechts de helft van de
spanning krijgen (6V) en dan doet de 12V uitvoering het
niet. De 6V uitvoering met resistor is beter, dus ik zou
gewoon op zoek gaan naar een 6V uitvoering (bij de
bekende handelaren te verkrijgen).
Re: Ik geloof wel dat de 6V bobine vervangbaar is door
een 12V bobine. Ik had een 6V bobine en ga binnenkort
(deze zomer moet de restauratie afgrond zijn) die ver-
vangen door een 12V performance van CCEE. Zo zou ik
steeds die dikkere vonk krijgen en een vlottere motor
moeten hebben. Gewoon zien dat de bobine steeds 12V
krijgt en dus de ballast resistor links laten liggen.
Re: Dit heb ik op een engels forum gevonden: Answer —
the 6 Volt coil with ballast is usually better. During crank-
ing (to start the car) you need a good spark, but that is
precisely the time when the battery voltage is lowest,
usually down to 8 or 10 volts, sometimes even lower.
With the 6 volt coil system, the full battery voltage is
applied to the coil during cranking (bypassing the ballast
resistor), so you get maximum voltage at the plugs, even
down to where the battery can hardly turn the engine.
Then during running, the ballast resistor is switched back
into the system, so the coil and points don’t get damaged
by the excess current that would flow if the full battery
voltage were applied.
Ik vond deze site, daar staat erg duidelijk wat het verschil
is en als je wil veranderen staat er op welke kleuren
draad je moet letten.
http://www.vtr.org/maintain/ballast.html

Meters beslaan
Als ik met de verlichting aan rij, dan beslaan de meters



(km-teller, benz. meter, enz.). Doe ik de verlichting uit,
dan verdwijnt het vocht, hoe kan dit?
Re: ik heb het probleem ook, maar ik denk dat het sim-
pele natuurkunde is; er zit vocht in je tellers en is de tem-
peratuur binnen en buiten gelijk, dan is er niets aan de
hand. Wordt je meter warm -verlichting- dan slaat de
damp op het ‘koude’ glas neer. Oplossing: zet je auto
lekker in het zonnetje, zodat al het vocht uit je meters
dampt en je zult zien dat het steeds minder wordt.
Re: Aangezien de meter geen gesloten instrument is,
maar aan de achterzijde een opening heeft, zal het prob-
leem iedere keer weer opduiken. Door verwarming van
de lucht door de lamp zet de lucht uit, bij afkoeling zuigt
nieuwe, verse en eventueel vochtige lucht naar binnen.
Je zult gewoon rustig moeten wachten totdat het over is
(1/2 uurtje rijden). 
Re: Ik heb dit probleem opgelost door de kit te verwi-
jderen rond het glas. Hierdoor kan de lucht beter ventil-
eren door de teller en treedt vochtaanslag bij mij
nauweljks meer op.

Afwijking meters
De meters van de koeling en de benzine slaan helemaal
uit als ze eigenlijk nog maar op half moeten staan. Bijv.
er zit 15 liter benzine in m‘n tank en de benzinemeter
staat op maximaal. Als m‘n motor net warmgereden is,
na bijv. 2 kilometer, dan is de temp.meter tot maximaal
gestegen, terwijl de motor geen oververhittingsverschi-
jnselen vertoont. Verder hielp een nieuwe voltstabilisator
achter m‘n dashboard niet. Ik heb ook een nieuwe accu
en een nieuwe dynamo gemonteerd, toen veranderde er
ook niets.
Re: Zit de stabilisator wel goed recht?
Re: De voltstabilisator is achter het dashboard, op de
achterkant van de snelheidsmeter gemonteerd via een
lipje en een schroefje.
Re: Als hij er niet goed recht op zit, kan hij een afwijking
geven. Je kan hem ook verkeerd monteren, bijvoorbeeld
verticaal. Het is een ‘trillertje’ dat beinvloed wordt door de
stand. Een kleine afwijking in de voltage kan op de
meters een behoorlijke invloed hebben. Heb je geen
elctr. schema om te zien waarvoor alle aansluitingen
dienen?
Re: Heb je alleen de benzine- en voltmeter op de stabil-
isator? Als er meer op zit, dan kan dit de werking sterk
beinvloeden.
Re: Ik weet niet wat er allemaal precies op de volt-stabil-
isator aangesloten zit. Volgens mij de temp.meter en de
benzinemeter. Er zitten 4 contactpunten aan de stabil-
isator, twee contactpunten hebben ieder 1 draad aanges-
loten, twee contactpunten hebben ieder 2 draden
aangesloten. Er gaan dus in totaal 6 draden naar de sta-
bilisator.

Temperatuurmeter kaduuk?

Na aansluitpogingen van een radio doet de temperatu-
urmeter het niet meer. Hoe vind ik uit waar het probleem
zit?
Re: Heb je de - pool an je radio soms van je temperatu-
urmeter proberen af te halen? Die zit daar niet op. Het
circuit is eenvoudig door te meten: 1. Achter op de kilo-
meterteller zit de spanningsstabilisator. Deze moet
ongeveer 12V afgeven. (deze voedt ook de benzineme-
ter: Werkt die ook niet?). 2. Deze 12 V moet ook op 1
van de aansluitingen van de meter staan. De meter zelf
werkt als weerstand, dus: 3. Op de andere pool van de
meter moet en iets lagere spanning staan. Is het nog
steeds 12 V, dan moet je verder lezen, is het 0V, dan is
je meter (of aansluitingen defect). 4. Op de sensor,
bovenin het huis van de waterpomp moet je dezelfde
spanning meten als bij punt 3. 5. Trek de stekker van de
sensor af en meet de weerstand tussen stekker op de
sensor en het motorblok. Als het een meetbare weer-
stand is (ik dacht < 1000 ohm) is het goed, meet je een
open verbinding, dan is de sensor kapot. Nu heb je het
hele circuit gehad en moet je ook de oorzaak hebben.

Temp en fuel meter haperen
Temp en fuel meter hapert of doet het niet. 
Re: Het heeft waarschijnlijk met de voltage-stabilisator te
maken. De aansluitingen van de temp- en fuelmeter
moeten hierlangs lopen en het blokje moet achterop de
snelheidsmeter gemonteerd zitten. Vervolgens moet er
een goed aardecontact zijn op het huis van de snelhei-
dsmeter. (en dus ook op de voltage stabilisator).
Re: Klopt. Die spanningsregelaar zit, meen ik, op de
achterkant van de snelheidsmeter gemonteerd. Je kan
de spanning ook zonder stabilisator aanbieden op de
meters. Werken ze dan goed, dan is de oorzaak de sta-
bilisator. Het kan ook nog een massaprobleem zijn. Leg
even een draadje van de metermassa naar de bodymas-
sa. Werkt het dan pas goed, dan heb je een slecht mas-
sacontact.
Re: Uit eigen ervaring weet ik, dat de vorige twee antwo-
orden juist zijn. Als je de stabilisator gaat vervangen,
hoef je het niet op de manier te doen die in het Haynes’
Manual staat. Je kunt de klokken rustig laten zitten en
vanaf de onderkant van het dashboard, achter de snel-
heidsmeter komen om e.e.a. te vervangen/uit te
proberen. Even priegelen om alles goed vast te kunnen
zetten, maar het gaat een stuk sneller dan op die
Haynes’ manier!
Re: Het klopt precies zoals jullie zeiden. Eerst spanning
aanbieden rechtstreeks op de meter / die doet het, dus
de voltagestabilisator werkt niet. Je kunt hem inderdaad
achter de km-teller wegfriemelen. Een nieuwe, heb ik
zelfs eerst los aangesloten, met de oude nog op zijn
plaats en toen deden de meters het al! Zelfs zonder
massa.
Re: Het werkt nu perfekt!



Temperatuur- en benzinemeter 
Ik heb een Spit MK IV ’70 en volgens mij werkt mijn tem-
peratuurmeter en bezinemeter niet goed. Hoe kan ik dit
goed controleren (volgorde). Bij een volle tank b.v. staat
mijn meter op 1/4 dus geeft niet vol aan.
Re: Simpel, het kan de sensor bij je tank zijn of de elec-
tra. De sensor is gemakkelijk te controleren. Verbindt de
kabels bij je tanksensor door. Geeft je tankmeter vol aan,
dan is de sensor defect. Geeft hij geen vol aan, dan is
de electa niet goed. Spanningsstabilisator? of iets anders
defect. Slechte contacten, kan ook de oorzaak zijn. 
Re: Waarschijnlijk je spanningsstabilisator (zit achter op
snelheidsmeter gemonteerd) deze weigeren nogal eens
dienst, waardoor je rare waarden te zien krijgt op temp.-
en benzinemeter.
Re: Ik heb precies de ervaringen zoals hierboven
beschreven. De spanningsstabilisator dus. Als je die gaat
vervangen, hoef je niet zo ingewikkeld te doen als het
Haynes’ Manuel beschrijft. Gewoon op je rug bij de ped-
alen en voorzichtig met je handen achter de snelhei-
dsmeter peuteren. De stabilisator zit vast met een
gekarteld wieltje en niet met een moertje o.i.d.; je kunt
het dus ‘voor de vuist weg’ repareren. (Let alleen op je
rug!)

Temperatuurmeter twijfelachtig
Probleem: Ongeveer 5 minuten na het starten van de
motor is de wijzer van m‘n temp.meter tot het maximum
gestegen. De motor loopt dan net warm. De temperatuur
van de koelvloeistof bij de dop van de radiator is dan
ongeveer 70 graden. Kan dit liggen aan de waterpomp?
Of zal het een afwijking van de temperatuursensor of het
dashboardklokje zijn.
Re: Alles kan, maar de waterpomp is niet aannemelijk,
de klok heeft er niets mee te maken, maar de sensor kan
er wel mee van doen hebben. Een andere mogelijkheid
is de spanningsregelaar (achter op de kilometerteller).
Maar, dan moet ook de benzinemeter soortgelijk rea-
geren: Zeer lang ‘vol’ blijven aanwijzen en als hij bijna
leeg is pas gaan zakken. De sensor kun je doormeten
met een weerstandsmeter en het opwarmen van de sen-
sor in een bak water (tot koken). Is de sensor defect, dan
is het stijgen dat je ziet, het op spanning komen van de
regelaar. De sensor is in dit geval kortgesloten. Dus, als
je het stekkertje op de sensor rechtstreeks aan het blok
legt, moet het op dezelfde manier reageren.

Temperatuurmeter geeft niet goed aan
Vorig jaar een Spit 1500 gekocht. Reeds bij de proefrit
was duidelijk dat de temperatuurmeter opvallend weinig
omhoog ging. Ik heb de “temp. sending unit” vervangen,
maar het resulaat blijft identiek. De meter slaat maar één
streepje uit. Kan dit verband houden met het onderwerp
in verband met de tankmeter? Deze functioneert bij mij

wel zoals het hoort.
Re: Ja, er is direct verband met de dingen die ik noemde
bij de vraag over de brandstofmeter. Mijn eigen brand-
stofmeter was ook nog een stuk nauwkeuriger dan de
temp.meter. Die gaf ook maar een enkel streepje aan.
Tijdens een lange rit, waarbij ik niet zelf reed en eens
rustig op de meters kon kijken, viel het met op dat de
beide meters ongeveer synchroon een beetje stegen en
daalden. Heel langzaam. Te langzaam, om dat te ont-
dekken als je zelf achter het stuur zit. Je moest gewoon
de tijd nemen om het te ontdekken. Jaren geleden heeft
in ‘The Spitfire’ een artikel over de voltstabilisator icm de
meters gestaan. Vandaar dat ik meteen die ‘route’ heb
genomen en de stabilisator heb vervangen. Ik ben ook
een ‘electra-dummie’ en wat dat betreft was de uitleg van
Voerman wel leerzaam. Probeer ‘m gewoon te vervan-
gen. Of je slaat ‘m over zoals Voerman aangeeft. Kijk
eens wat er dan met de meter(s) gebeurt. Ik betrapte me
er op, dat ik toen dacht: “Oei, hij wordt toch wel erg
warm...” (Maar gelukkig nog niet te warm).
Re: Is het dus mogelijk, dat de meter van de tank het wel
goed doet en deze van de temperatuur NIET, met als
oorzaak, een defect aan die stabilisator? (want zo is het
bij mij). Buiten die stabilisator, is er dan nog een andere
oorzaak mogelijk?
Re: Zit er wel een thermostaat in? Die wordt wel eens
verwijderd als er problemen zijn met heetlopen. Die zit
onder het bolle aluminium huisje boven de eerste cylin-
der. Moet je wel effe loshalen, dus een beetje
koelvloeistof aftappen.

Fuel meter geeft slecht aan
Ik heb een probleempje met de fuel meter. (de temp.
meter doet het goed) De vlotter schijnt te werken.
Laagste waarde 20 Ohm (tank vol) en hoogste waarde
270 Ohm (tank leeg). Het probleem is, dat de fuel meter
bij “tank vol” nog steeds maar 1/2 vol aangeeft. Waar
kan dit aan liggen? Moet je de Fuel meter zelf ook nog
ijken? Ik heb de weerstand van de vlotter verlaagd door
parallel een weerstand aan te sluiten. De Fuel meter
gaat dan richting de 3/4 -4/4 vol, maar ik ben bang, dat
als ik dit lang doe, ik iets door ga fikken.
Re: Zo te lezen, heb je al het een en ander gedaan, om
de oorzaak te vinden; meer dan ik had kunnen
bedenken. Maar, de vraag is: hoe werkt je temp.meter?
Mijn fuel-meter gaf ook alles aan behalve het juiste
brandstofniveau en de temp.meter reageerde ook traag.
Het bleek in de voltstabilisator te liggen (aluminium blok-
je achterop de snelheidsmeter bij een 1500). Die vervan-
gen, juiste stand. Het vervangen is simpel; niet het
Haynes’ Manual volgen, maar gewoon alle klokken laten
zitten en wat wroeten tussen de kabels. Lukt prima, 5
minuten werk.
Re: Ik denk dat je gelijk hebt. De spanning die ter
beschikking is, is te laag om met de weerstand van de



vlotter, de meter vol te laten uitslaan. De meter kan het
haast niet zijn, omdat je hem met de parallelweerstand al
verder dan halfvol hebt laten aanwijzen. Je kan het een-
voudig checken, door de vlotter niet via de stabilisator
aan te sluiten, maar rechtstreeks aan de accu. Als hij
dan goed aangeeft, is het de stabilisator. In het vorige
stukje staat al waar hij zit en hoe je hem kan vervangen.
Overigens, werkt alles ook perfect zonder de stabilisator.
Het is bedoeld voor een situatie, waarbij de accu zwaar
belast wordt en alle meters te weing zouden gaan aanwi-
jzen. Maar wanneer komt dit voor bij de mooiweer
rijders.
Re: Even en stukje electronica. Als je twee weerstanden
paralell zet, wordt de weerstand altijd lager. In dit geval
20 Ohm voor de vlotter en stel 20 Ohm voor de wee-
stand. Deze twee parallel, geeft 10 Ohm, dus je meter
gaat omhoog richting vol. Bij 0 Ohm (de vlotter
doorverbinden), moet je meter Vol aangeven.
Is dat niet zo, dan heb je een ander electrisch probleem
(stabilisator, of bedrading). Is dat wel zo, dan is je vlotter
defect. Dat laaste is meestal het geval.
Re: Als ik me niet vergis, werkt een vlotter als volgt: Het
is een regelbare weerstand, die aan een vlotter beves-
tigd is. Deze weestand geeft bij volle tank 0 ohm en bij
lege in jouw geval 240 Ohm aan. Dit is makkelijk te con-
troleren, door je draden bij de tank door te verbinden.
Dan zou je meter Max aan moeten geven. Dan is de
bedrading goed en je vlotter defect. Een weerstand er
overheen, werkt voor het volle gebied. Maar let op, je
ziet het ook niet meer als je tank leeg is!

Brandstofmeter
Sinds ik mijn temperatuurmeter verving door en mecha-
nische, wijst de meter niet meer gelijkmatig aan. Na 20
km is volgens de meter al een kwart van de brandstof
verbruikt. Ik durf op de meter de tank niet leeg te rijden,
dus ik vul al weer vroeg. Kan het zijn dat het weghalen
van de temperatuurmeter invloed heeft, omdat beide via
de voltstabilisator gevoed worden? Zo ja, wat kan ik
eraan doen.
Re: De voltregulator bestaat uit een doodgewoon bi-
metaal met een verhittingsdraad. De voortdurende aan-
/uit bewegingen worden gedempt door de sloomheid van
de meters zelf. Doe je er een meter af, dan wordt de
stroom verwerkt door de overblijvende meter, die scherp-
er reageert. Met twee meters werkt het behoorlijk, met
een meer of minder, niet zo best.

Benzinemeter
Mijn benzinemeter geeft niks aan. Als ik de twee draden
op de benzimetank met elkaar verbind, moet dan de
meter oplopen en moet er stroom op 1 van de draden
staan op de vlotter bij de tank? 
Re: De benzinemeter en de temperatuurmeter worden
beide gevoed via de spanningsstabilisator. Als de tem-

peratuurmeter het wel doet, dan lijkt de stabilisator dus in
orde en zou er spanning moeten staan op de
groen/zwarte draad die naar de benzinetank gaat. De
andere zwarte draad moet naar massa. Als je de twee
draden met elkaar verbindt, dan zou de meter moeten
bewegen. Ik weet niet of je de weerstand van de unit kan
meten die in de benzine tank zit. Deze moet in ieder
geval een waarde aangeven.  Als hij dit niet doet, dan ligt
daar een mogelijk probleem.
Re: Ik ben op het moment zelf met de benzinemeter en
zenderunit bezig. Tijdens mijn speurtocht ben ik twee
websites tegengekomen met informatie. Op een van de
sites heb ik gelezen dat de zenderunit (in de tank), wan-
neer de tank vol is, ongeveer 20 ohm moet aangeven en
wanneer de tank leeg is, ongeveer 200 ohm. De url’s van
de websites zijn:
http://www.geocities.com/MotorCity/Speedway/1080/fuel.
html
://www.totallytriumph.net/spitfire/fuelgauge.shtml
http://www.totallytriumph.net/spitfire/fuelgauge.shtml

Brandstofmeter
De brandstofmeter van mijn Spit geeft teveel aan. Op het
moment dat de tank vol is, slaat deze geheel uit naar
rechts (VOL), totdat de meter niet verder kan. Wanneer
de tank echter bijna leeg is, dan geeft de meter ongeveer
halfvol (of halfleeg) aan. Nu is mijn vraag, kan ik dit ver-
helpen, zodat de meter weer de juiste waarde aangeeft.
Of kan iemand mij uitleggen hoe de meter ongeveer
werkt zodat ik misschien iets kan bedenken d.m.v. een
extra weerstand of zoiets: Mijn Spit is een MK II ’67 en
de brandstofmeter is van het merk Jaeger.
Re: In mijn geval ging het om de instrument voltstabil-
isator (zoals beschreven op pagina 230 van ‘Haynes’).
Die werkte niet goed en daardoor gaven beide bovenge-
noemde meters een verkeerde waarde aan. De stabil-
isator is nu vervangen en nu is het goed.
Re: Je geeft al aan dat je een MK lll hebt, hoe het
daarmee zit weet ik niet, hoewel ik in een onderdelen-
boek niet zo snel zie dat dat ding alleen in een 1500 zit.
Dus misschien zit’ie ook wel in een MK lll. Voordat je een
nieuwe stabilisator koopt, is het misschien handig om
alle stekkerverbindingen van en naar de tank ed. eens
goed te controleren: als de temp.meter wel goed aanwi-
jst, lijkt het me niet dat die stabilisator de boosdoener is.
Maar aan de andere kant: hoe nauwkeurig is een
Spitfire-temp.meter nou eigenlijk. De voltage stabilisator
zit bij MK IV en 1500 aan de km teller vast. Bij MK II zit
ie ergens op de bulkhead (schutbord) aan binnenkant
van de auto. Wat je ook kan proberen is om de stabil-
isator er tussenuit te halen, gewoon draadjes
doorverbinden, als de waarden dan anders zijn, weet je
dat ie aan vervanging toe is, de meters zullen wel wat
meer last hebben van pieken.
Re: De opnemer in de tank wordt gestuurd door een vlot-



ter die een contact over een weerstand schuift. De
waarde van de weerstand bepaalt de uitslag van de
brandstofmeter. Al naar gelang de weerstand, geeft de
meter vol of leeg aan. Een en ander is afhankelijk van de
producent van de meetapparatuur. Wanneer je tank leeg
is en je meter geeft bv nog halfvol aan, is hoogst-
waarschijnlijk de weerstand van de zender stuk. Dit
betekent dat de vlotter blijft hangen op een losgeraakte
weerstandsdraad. De enige oplossing om hier achter te
komen, is, het opneemelement uit de benzinetank te
halen en controleren of e.e.a. goed werkt. Verhelpen van
het probleem is een nieuwe opnemer van het juiste type
plaatsen.

Benzinemeter werkt niet
Mijn benzinemeter functioneert niet. De meter doet hele-
maal niets.
Re: ‘Haynes’ Manual geeft de volgende oorzaken:
kapotte ‘volt stabilizer’; lege tank (dat staat er echt!);
elek. kabel tussen de zender maakt massa, of is los; de
meter zelf maakt geen massa; de voedingskabel naar de
meter is onderbroken (vanaf de ‘volt st.’); de meter zelf is
kapot. Als de ‘volt stabilizer’ problemen geeft, dan is de
temp. meter ook meestal van slag. Controleer dat ook.
Als ik me het goed herinner, moet er aan de uitgaande
kant van de `volt stabilizer` 10 volt spanning staan. Als
de kabel tussen de zender en de meter niet goed is, kun
je dat controleren door de kabel bij de zender-kant los te
maken en het uiteinde bij massa te houden. De meter
moet dan (met ingeschakeld contact naar `full` gaan. Of
er spanning op de voeding staat, kun je controleren. Ik
dacht een lichtgroene draad tussen de volt sabilizer en
de meter. Leg een extra massadraad vanaf de meter
naar een goede massa-aansluiting. Dat is makkelijk te
realiseren met de schroefklem aan de achterkant van de
meter. En dan kan de meter zelf nog kapot zijn. Dat is
dus het laatste wat je controleert. Al het andere is vrij
eenvoudig en kost niets.
Re: Andere tip: de vorige eigenaar van mijn Spitje had de
bedrading omgedraaid, zodat de meter continue op “vol”
staat. ‘Haynes’ gaf uitleg zoals eerder beschreven. Maar
indien alles ok is en toch dat ding op “vol” blijft staan,
moet je de draadjes maar es verwisselen. Bij mij werkt
het ding weer perfect.
Re: Had ook het probleem van leeg. Heb de zender eruit
gesloopt en het probleem was even simpel als dom. De
vorige eigenaar had het vlottertje te strak aangeknepen
en liep dus vol met bezine. Gewoon weer dicht branden
en functioneert weer.
Re: Ik heb de aardedraad en voedingsdraad van de zen-
der kortgesloten en de benzinemeter liep vervolgens op
naar de stand “vol”. Hieruit mag ik toch concluderen dat
de zender defect is? Ik heb de zender uit de tank
gedraaid en vervolgens liep er benzine uit. Vlug weer
dichtgedraaid. Wil ik de zender vervangen of repareren,

moet dan de tank leeg zijn?
Re: Mooi dat je de tips van het ‘Haynes’ Manual hebt
gevolgd. Ik zou ook tot de conclusie zijn gekomen die jij
hebt: de zender is defect. Ik heb nog nooit een zender
vervangen, maar volgens het ‘Haynes’ Manual, blz. 92
hoeft de tank niet leeg te zijn. Wel moet het niveau
gedaald zijn, lijkt me. Verder staat er nog dit: wees
voorzichtig met het uit de tank halen van de vlotter:
beschadig of verbuig die niet. Bij het opnieuw monteren
moet je nieuwe pakking en ‘sealing compound’
gebruiken.
Re: Het bovenstaande klopt, op een belangrijk ding na:
maak eerst de accupolen los! Je wilt geen eventuele
vonkvorming van de bedrading in de buurt van de open
tank of benzinedampen.
Re: Ik heb ook eens een defecte sensor gehad. Ik heb
het geheel uit de tank gedemonteerd en vervolgens
(omdat het nogal gecorrodeerd was) uit elkaar gehaald
en schoongemaakt. De buitenkant van het metalen “kast-
je” kan gewoon met een staal- of koperborsteltje. Ik
veronderstelde dat de binnenkant ook zo gecorrodeerd
zou zijn en ben het voorzichtig open gaan maken. Een
kwestie van lipjes ombuigen en de twee helften uit elkaar
nemen. Hier binnenin zit en soort kaartje waarop een
dunne draad is gewikkeld, zodat er een potensiometertje
ontstaat die het signaal van het drijvende vlottertje ver-
taalt naar een electrisch stroompje. Aan beide uiteinden
van deze draad zit dan ook een aansluiting die naar je
meter loopt. Bij mij bleek de draad onderbroken te zijn.
Gelukkig voor mij, op een plaats die zichtbaar was en
waarvan ik vermoedde dat ik het zelf kon herstellen.
Daar de draad erg dun is, heb ik gezocht naar een draad
met dezelfde dikte in verband met overeenkomende
weerstand. Ik heb uit een uit vele dunne koperdraadjes
bestaande kern van een electriciteitsdraad een draadje
gehaald en tussen het eerste aansluitpunt en het begin
van de wikkelingen op het kaartje gesoldeerd. Hier zat bij
mij de breuk. Tot mijn grote verbazing is het ding weer
gaan functioneren en doet het na tweeeneenhalf jaar
nog steeds. Als je echter de plaats waar mogelijk de
draadbreuk zit niet kan achterhalen, dan lijkt het me ver-
standig om de hele sensor te vervangen.
Re: Toen jij de sensor uit de tank hebt gehaald, had jij
daarna een nieuwe afdekkingsring geplaatst of de oor-
spronkelijke weer gebruikt?
Re: Ik schrok wel een beetje toen ik je laatste reactie las.
Ik kon me nl niets meer herinneren over een nieuwe ring.
Ik heb dus de oorspronkelijke gebruikt en werd bang dat
bij mij de hele boel ook zou lekken bij volle tank. Daar ik
de tank achter een net schutbord, waarop allerlei materi-
alen bevestigd zijn, heb zitten, is deze geheel aan het
oog onttrokken. Ik heb als een haas mijn tank volgegooid
en heb vervolgens dit schutbord gedemonteerd om te
kijken of er iets lekte. Ik denk dat ik geluk gehad heb,
want er lekt niets. Je zou dus kunnen proberen of het bij



jou ook lukt, maar het advies is wellicht wat veiliger en
voorkomt onnodige benzineverspilling. 
Re: Gebruik wel een nieuwe pakking. Ik heb het ook met
de oude geprobeerd, omdat ik te weinig geduld had. Bij
het tanken had ik dus echt een probleem en moest met
een stuk slang en een emmer de tank weer tot onder de
opening leeghevelen. Trouwens ook met een nieuwe
pakking heeft het mij nog de nodige moeite gekost om
de aansluiting 100% dicht te krijgen. Dus, wat je ook
doet, voorzichtig en gecontroleerd tanken, de eerste
keer.

Knipperende verlichting meters
Ik heb een jaar geleden een oliedruk- en een voltmeter
ingebouwd. Functioneert uitstekend, tot deze week. De
verlichting van de meters gaat na een paar seconden
flikkeren. De voltmeter blijft constant een waarde van 11
volt aangeven. De oliedrukmeter lijkt het goed te doen.
Als de voltmeter de waarde van 11 volt heeft bereikt, dan
gaan pas de lampjes in de meters knipperen. Heeft
iemand een idee wat er aan de hand is. De bedrading
heb ik nagelopen, dat zit allemaal goed.
Re: Laat ik voorop stellen dat ik de waarde van de volt-
meter, nl 11 volt, een beetje vreemd vind, omdat een
goed geladen accu 12,3 volt hoort aan te geven. Als de
voltmeter ook 11 volt aangeeft terwijl de lampjes knip-
peren, dan lijkt het voor mij een kwestie van een slechte
aarding. Als er nl. 11 volt op staat en de aarding is oke,
dan moeten de lampjes gewoon continue branden.
Probeer is een extra aarding aan te brengen, direct naar
de accu, of de lampjes rechtstreeks te voeden met de
plus van de accu. Als ze dan wel goed branden, zit het in
de voeding, of de aarding. De lampjs branden natuurlijk
alleen als de verlichting van de auto aanstaat. Dat geeft
aan, dat er dus een schakelaar tussenzit. Heb je die al
gecontroleerd?

Monteren vacuummeter 
In de laatste ‘The Spitfire’ schrijft iemand over de voorde-
len van de meters aan boord en verwijst naar een num-
mer van zeer lang geleden, daar ik deze niet bezit maar
wel benieuwd ben naar de montage van deze meters en
de waarde ervan, vraag ik of iemand mij kan uitleggen
hoe deze bij een MK III gemonteerd worden. 
Re: Een vacuummeter ziet er interessant uit en is niet
moeilijk te monteren. Er gaat een rubberen slang van de
meter naar het inlaatspruitstuk. Als je Spit daar nog geen
aansluiting heeft, dan moet je eerst een gat boren,
schroefdraad tappen en een slangtule plaatsen. Je hebt
er alleen niets aan. Een vacuummeter is een zgn ‘econo-
my’-meter. Als je flink gasgeeft, gaat de naald naar het
rode gebied. Dat kun je zelf ook wel bedenken en wie let
er bij een Spit nou op het bezineverbruik. Als de meter
‘gek’ doet, dan is of de slang lek, of er zijn er een paar
kleppen verbrand. Maar dat had je allang aan het

motorvermogen moeten merken. Mijn advies; monteer op
de plek waar je de vacuummeter had willen monteren
een oliedruk-/temp.meter. Daar heb je echt iets aan.
Re: Het is waarschijnlijk beter om een eventuele vacu-
ummeter als gereedschap, dus los, aan te sluiten bij
afstelwerkzaamheden aan de motor.

Vacuummeteropstelling 
Ik wil zelf met vacuummeters de SU carburateurs
afstellen van mijn MK III. Weet iemand waar ik een foto
van een meteropstelling kan vinden, ik heb zelf 2 meters
en de mogelijkheid om een opstelling te maken, maar
weet niet op welke plaats ze precies aangesloten moeten
worden.
Re: Ze moeten gewoon op exact dezelfde plaats voor de
carbs geplaatst worden. Uiteraard zonder luchtfilter.
Re: De gedachte kwam bij me op, ze aan te sluiten op
de buisjes aan de carburateurs waar de carterontluchting
normaal op aangesloten is. Je verstoort dan niet de
instroom in de carburateurmondingen en je kunt de lucht-
filters gewoon op hun plaats laten. 
Re: Ik heb dit ook geprobeerd met een motorfiets bal-
anceer-setje, voorzien van vacuummeters en dat was
geen succes. De 2 carburateurs zijn in het inlaatspruit-
stuk met elkaar verbonden, dus dat geeft weinig verschil
in druk. Mijn oplossing was 2 gaatjes boren op het spruit-
stuk net voor de carburateur, draad getapt en voorzien
van slangtules. Een stuk doorzichtig slang in een U op
een 1 meter lange lat ge-’tiewrap’t en de beide einden
met een drossel (in de slang een busje met klein gaatje)
op de spruitstukken aangesloten en de U half vol met
water. Wel opletten dat je de slangen goed op te tules
vastzet, anders gaat het water als een speer de motor in,
vandaar de drossel! Dit werkt perfect en is veel goedkop-
er dan die rommel die die je op beurzen kunt kopen! Als
je met de manometers aan de gang gaat, vergeet dan
niet deze op elkaar te calibreren, dus dat de vacuumme-
ters exact het zelfde aangeven op dezelfde leiding!
Re: Ik sluit me volledig aan, ik meet ook gewoon via de
luchtinlaat (zonder filters) met een vrij eenvoudige vacu-
ummeter. Hiermee kun je perfect balanceren en je hoeft
niet aan de gang met boormachine en waterkolommen.
Re: Ik heb heel lang gelden eens een setje synchroon-
testers op de kop getikt van ‘Midlock’, type AS400. Die
zet je op de inlaat van de carburateurs (luchtfilter eraf)
werkt perfect, je meet gewoon de luchtstroom door de
carburateur. Ze worden nog steeds verkocht, kijk maar
eens op www.midlock.nl er zijn ook nog steeds adapter-
setjes voor SU’s.
Re: Hoe zet je de meters dan vast, ik heb meters waar
een slangetje op gezet moet worden en had gedacht aan
een paar adapters op de inlaat te schroeven en daarin
een gaatje te boren waar een tule ingeschroefd kan wor-
den en daar op de slangetjes drukken. Hoe doe jij dat
dan, “gewoon via de luchtinlaat”.



Aansluitpunt voor vacuummeter 
Ik heb een ‘Smith’s vacuummetertje op de kop getikt. Nu
nog even aansluiten. Wie heeft ervaring? Ik heb natu-
urlijk de voorkeur om de carb’s niet in onbalans te bren-
gen, dus eigenlijk een centraal punt.
Re: Boor maar een gaatje in de ‘overbrugging’ tussen de
twee carburateurs aan de spruitstuk zijde. (niet het
warmwaterkanaal) Tap daar een passende draad in en je
hebt je meter aan het vacuum hangen. Het kan de bal-
ans tussen de carbs niet beinvloeden, want je meter is
hermetisch dicht. Geen valse lucht dus.

Reduceer ventiel / demping vacuummeter 
Ik zag afgelopen week een ‘Smith’s vacuummeter in een
MG-B en daar zat een soort reduceerventiel en demp-
ingsfiltertje (honingraat structuur met zeer kleine open-
ing) in de leiding. Iemand ervaring. Ik heb ook een
‘Smith’s, maar moet hem nog inbouwen.
Re: Toen ik met een MG Montego turbo intercooler reed,
had ik ook zo’n metertje op het dashboard. Ik had geen
enkele restrictie in de leiding, zodat ik steeds ‘onmiddel-
lijk’ de momentane aflezing had van het vacuum /de
overdruk. Toch wel heel leuk als je steeds kunt aflezen
wat het gevolg is van het spelen met het gaspedaal.
Advies: -geen ‘interference’ inbouwen-.

Amperemeter en vacuummeter 
Nu heb ik in mijn Spit een amperemeter en een vacuum-
meter. Beide zijn niet aangesloten. Nu vind ik die beide
meters niet echt geweldig belangrijk, maar omdat ze er
wel inzitten, lijkt het me wel leuk als ze het ook doen. 
Re: Belangrijk om even aan te geven wat voor Spit je
hebt. Er zijn nogal wat (detail) verschillen. Even wat
algemene opmerkingen: ik meen dat er laatst iets is ver-
schenen over de vacuummeter en ooit stond er op het
forum ook al eens iets over de amperemeter. Dus; duik
in de PDF-files. Even grofweg en algemeen: een vacu-
ummeter moet op het spruitstuk worden aangesloten. De
truc is de juiste aansluiting tussen de meter(slang) en het
spruitstuk. Als het goed is, zit er wat bij de meter
bijgevoegd. De amperemeter is eigenlijk alleen leuk als
je nog een ouderwetse dynamo hebt. Als je een wissel-
stroomdynamo hebt, kun je ook een voltmeter plaatsen.
De aansluiting van een amperemeter is ook niet zo een-
voudig. Er moet een mega-dikke draad aangesloten wor-
den. En we weten allemaal wat dat betekent... (warmte,
meer kans op smeltende ommanteling en dan...).
Persoonlijk zou ik die amperemeter vervangen door een
oliedrukmeter. Een Spit-piloot heeft daar veel meer aan,
denk ik. Spitfire-motoren en oliedruk ‘hebben een relatie
waar je aan moet werken’. Zo’n meter is makkelijk(er)
aan te sluiten en je hoeft niet bang te zijn voor een dash-
board-fik. 
Re: De theorie: een amperemeter is ook gewoon een

voltmeter, alleen, over een vaste weerstand. Je meet de
spanning over de twee accupolen: geeft je accu 13.6 volt
aan, wordt hij maximaal bijgeladen; geeft hij minder als
12v aan, wordt hij ontladen. Hang er een schaal aan en
ziedaar, je hebt een “ampere”-meter. Conclusie; je hebt
geen dikke draden o.i.d. nodig, een voltmetertje van 5
euro kan dit meten.
Re: Ik ben geen held met auto-elektra, maar toch even
een paar opmerkingen/vragen: 1. Ik heb tegenwoordig
een TR3A met (jawel) een amperemeter, die verbonden
is door twee dikke(!) draden. Dat is zo (volgens mij),
omdat de dikte van de draad de weerstand zo laag
mogelijk maakt en dus op die manier een juiste meting
van de laadstroom mogelijk maakt, zonder temp.proble-
men.  
2. Anders gezegd -en dat is inderdaad niet duidelijk in
mijn eerste bericht- als je ‘n (te) dunne draad neemt,
neemt de temp. wel toe, met de beschreven gevolgen.
3. De amperemeter in mijn TR heeft een schaal die -uit
mijn hoofd- loopt tot 35A. Misschien wil je in een volgend
mailtje uitleggen hoe dat dan zit met de 13,6 en 12v uit
jouw berichtje.  4. Ik heb altijd gedacht dat een voltmeter
heel veel weerstand heeft, om het voltage juist te kunnen
meten. Schematisch stel ik me voor, dat er een
stroomkring is, die ergens wordt afgetapt en dan een
nieuwe stroomkring vormt, die door een voltmeter loopt.
Na de voltmeter gaat de ‘uitgaande’ stroom weer terug
naar de oorspronkelijke stroomkring. Een amperemeter
staat gewoon in de stroomkring (heet dat niet ‘serie’
geschakeld? i.t.t. de voltmeter die ‘parallel’ geschakeld
staat?) 
Re: Ja natuurlijk moet ik het type Spit vermelden:
1500TC. De discussie is wel leuk, maar het helpt me nog
niet echt verder.
Re: Je zit helemaal goed, een amperemeter staat in
serie in de stroomkring en een voltmeter staat parallel.
Je kunt het allemaal heel goed vergelijken met een
waterleiding. Het voltage is de waterdruk, het amperage
is de hoeveelheid water die stroomt. Een echte
amperemeter moet dus aangesloten worden in de draad
tussen de dynamo + en de startmotor. Overigens geeft
een voltmeter ook wel een indicatie of de dynamo laadt,
omdat je het voltage ziet oplopen als de motor draait,
maar een amperemeter is beter.  
Re: Mag ik even ingrijpen: tussen de dynamo + en de
startmotor? Niet doen! De startmotor is het zwaarste
elektrische apparaat in je auto, deze wordt gedurende
een aantal seconden zwaar belast en kan binnen een
paar minuten heel je accu leegtrekken. De dynamo heeft
daarna weer uren nodig om het vol te pompen. Je kan je
dus voorstellen, dat de startmotor heeeeel veel ampere
trekt en als je daar een te lichte amperemeter tussenzet,
je de amperemeter verbrandt. Zoals al aangeven: een
voltmeter kan je overal parallel naast zetten; draai een
lampje uit de auto, zet de verlichting aan en je meet



hoeveel volt het lampje zou krijgen. Een slechte accu,
levert dan 9-11 volt, een goede meer en wanneer de
motor draait, zal dit nog meer worden. Echter, wanneer
de meter meer als 14,4 volt aangeeft, dan is er wat in je
lader stuk en levert hij teveel, de acccu zal dan niet
voller raken, maar het water in de accu gaat verdampen
en na een paar uur is je accu stuk. De voltmeter bemoeit
zich dus niet met de stroom, hij staat er alleen naast en
door de hoge interne weerstand trekt hij ook geen
stroom. De amperemeter zit echter wel in de stroomkring
en bekijkt hoeveel stroom er door zichzelf heen gaat, hij
zal officieel geen weerstand hebben, maar je kan je
voorstellen dat hij en de bedrading dat wel hebben. Door
de plek waar hij zit, zal hij meten waar de stroom heen
gaat, zit hij tussen de accu en een lampje, zal hij meten
wat voor stroom er door het lampje gaat. Dat houdt in,
dat andere apparaten niet worden gemeten! Alleen de
stroom door het lampje. Nu zijn er dus een aantal
plekken, waar je hem kan plaatsen; tussen de + en de
startmotor, dan zal hij tijdens het starten van de motor,
de stroom door de startmotor meten, tussen de + en de
dynamo, dan zal hij tijdens het rijden, de ampere meten
richting de accu, tussen de - en het frame, dan zal hij
alles meten wat door de accu gaat. (dus ook de stroom
tijdens het starten!). De eerste optie zal dus niets zinnigs
zeggen, alleen tijdens het starten slaat hij uit. De 2e
optie zal alleen laden, dus een negatieve stroom is er
niet. De 3e optie zegt het meest, wanneer er verder niets
is ingeschakeld, zal tijdens het rijden de accu opgeladen
worden (+ uitslag) en tijdens het stilstaan met de lampen
aan, ontladen worden (- uitslag). Door tijdens het rijden
met de lampen, radio en ruitenwissers aan te kijken, zal
je zien of er genoeg geladen wordt of niet. Echter, na
een tijdje zal de accu vol zijn en wordt er natuurlijk geen
laadstroom meer gegeven (te controleren op de volt-
meter) en tijdens het starten zal een hele sterke ontlaad-
stroom door de meter gaan! Het is dus aan het model en
de informatie die je wenst, waar je hem plaatst. Een
lichte meter (tot 15 A) komt tussen de dynamo en de +,
deze hoeft geen extra dikke draden, maar meet alleen
de laadstroom en heeft dus 1 schaalverdeling. Een
zwaarder model (tot 50 ampere) komt tussen de - van de
accu en het frame, hier moeten wel de dikke kabels op,
immers, de hele stroom door de startmotor gaat er
doorheen, maar door de positieve en negatieve uitslag,
kan er meer informatie worden afgelezen. Let op, de
meter is dom, sluit je dus de meter verkeerd om aan,
dan zal hij + aangeven bij ontladen, - bij het rijden, draai
de 2 kabels op de meter dan om en + wordt laadstroom. 
Re: Volgens mij moet de Amperemeter tussen de
dynamo en de plus van de accu gemonteerd worden. Zo
kun je zien of de dynamo voldoende levert, om de accu
op te laden. Is echter de accu vol, dan zal er dus ook
geen stroom meer in gaan. Dat het dikke draden zijn is
redelijk logisch, omdat, wanneer de accu behoorlijk leeg

is geraakt, er inderdaad in het begin hoge stroom gaat
lopen. Bij mijn normale acculader, in de garage, gaat in
een redelijk lege accu ook een tijd veel meer dan 15 A
lopen. Na een half uur zakt dat en de volgende ochtend
is de stroom 0 A (nul) geworden. Plaats dus nooit de
meter in de startmotordraad. Daar kunnen stromen lopen
van 200 A. Heb ik gezien op de testbank van Bosch.
Bovendien controleer je daar de toestand van de
dynamo en accu niet mee. Met een Voltmeter kun je de
spanning van de dynamo meten. Deze spanning is nor-
maal 12V. Wanneer de motor loopt, moet deze spanning
boven de 13V uitkomen. Wij (bij Philips) specificeren de
autoradio dan ook bij 14.4V. 
Re: Conclusie voor mij; plaats een voltmeter. Als je een
amperemeter plaatst, na je dynamo, zie je precies wat er
bijgeladen wordt, maar: de amperemeter heeft een weer-
stand (hoe klein die ook mag zijn). Dus daardoor laadt je
accu minder goed bij. Omdat de spanning die naar je
accu gaat, altijd lager is. Plus, je hebt een ‘point of fail-
ure’ extra. Dus, plaats een voltmeter. 13.7 tot 12 V;
(geloof ik) je accu wordt bijgeladen. Onder de 12 volt; je
accu wordt ontladen. Meet thuis maar met een normale
voltmeter na, eerst met lopende motor, zet de motor
maar uit en doe de verlichting maar aan. 
Re: “De ampere meter heeft een weerstand (hoe klein
die ook mag zijn)”. Dus daardoor laadt je accu minder
goed bij. Een dynamo zal altijd trachten om de accu op
een bepaald voltage te krijgen (stel 14v); zolang de accu
daar onder zit, zal de dynamo laden, komt op dat punt,
laadt hij niet meer. Wanneer er 14v op de accu staat,
staat er 14v op de accu + amperemeter. Omdat er geen
stroom door de amperemeter loopt, zal er geen potenti-
aalverschil over de amperemeter ontstaan en zal er dus
geen verlies optreden, dus de accu wordt net zo vol
opgeladen! Wanneer er echter wel grote laadstromen
ontstaan, zal de interne weerstand + de extra draad van
motor naar dashboard voor een extra spanningsval zor-
gen. Deze ontstaat echter door het laden en is niet een
voltage wat moet worden overbrugd, voordat de dynamo
gaat bijladen. Dus, behoudens wat warmte verliezen, zal
er bijna geen verlies optreden. Een ‘extra point of failure’
is het wel, echter een Amperemeter die op 0 blijft staan
tijdens het rijden, kan zelf de veroorzaker zijn, of een
andere failure aanwijzen. Je hebt dus wel grotere kans
op een failure, maar de failure zal eerder opvallen. En
niet pas nadat de auto volledig afslaat op de snelweg en
je daar staat met een lege accu, want de ANWB kan
hem dan wel snel weer starten, maar na 100 meter is hij
weer leeg. Had je het laadprobleem dan eerder ontdekt
(bijvoorbeeld eind van de straat), had je nog rustig naar
huis kunnen rijden met de half volle accu. De voltmeter
had je dit inderdaad ook kunnen vertellen, alleen stond
dit metertje dan op 11 volt en niet op 14 volt zoals nor-
maal. Dit had minder opgevallen als een amperemeter
die gewoon op 0 staat. 



Re: Natuurlijk mag je even ingrijpen, maar wel eerst
even goed lezen wat ik schrijf en het electrisch schema
van een Spitfire erbij pakken. Ik heb het over de draad
die van D (dynamo) + naar de startmotor gaat. Ok, ik
had startrelais moeten zeggen, hier loopt echt alleen
maar de laadstroom over en niet de startstroom. Die
gaat door de dikke draad van de accu naar het startre-
lais. Als je daar een amperemeter in wil zetten, moet je
inderdaad wel een hele forse hebben, eentje die zo’n
200 ampere aankan. Hetzelfde geldt voor een
amperemeter die je tussen de - en het frame zou plaat-
sen, want daar meet je precies hetzelfde als in de draad
van de + van de accu naar het startrelais. 
Re: Hierbij mijn ervaring met het monteren van een
Amperemeter. Ik had nog een goede org. ‘Smith’ liggen,
dus waarom niet? De dikke bruine draad die van de
dynamo naar het startrelais gaat, heb ik bij het startrelais
losgemaakt en aan de amperemeter + poot gezet. Een
nieuwe, tenminste even dikke draad van de andere
Amperemeter poot weer naar het startrelais. De einden
van de draden (bij startrelais en bij de amperemeter)
voorzien van goede dikke aangesoldeerde draadogen.
Hiermee voorkom je een overgangsweerstand, waardoor
de boel te heet kan worden en ook het laadvermogen bli-
jft zo goed en voldoende. De inwendige weerstand van
een amperemeter heeft geen invloed op het laadvermo-
gen. Wel de uiteinden van de bekabeling bij de
amperemeter goed isoleren met b.v. krimpkous, zodat dit
geen sluiting kan maken tegen massa. Op deze manier
kun je perfect zien of de dynamo bijlaadt. b.v. direct na
het starten, maar ook als je met licht rijdt. Met het weer
bijladen van de accu, heb ik geen enkel probleem. (laad-
vermogen blijft dus voldoende). Nadeel: als je
amperemeter onderweg defect gaat, laadt je accu niet
meer bij. Noodoplossing is dan: de beide aansluitdraden
op de amperemeter met elkaar doorverbinden. 
Re: Startrelais..., dat verandert de zaak, deze trekt niet
zo veel ampere. De startmotor trekt veel ampere. Dit wil
je niet door je contactslot heen hebben, dus vanaf het
begin werkten ze al snel met startrelais. Deze zorgt voor
een klein stroompje door je contactslot en een grote
stroom direct van de accu naar de startmotor bij het
starten. Om het relais te bekrachtigen en dus de startmo-
tor kort te sluiten met de accu, moet er dus een + op
staan (van de accu) en een - (via het contactslot. Dit kan
ook op een andere manier; - via het frame, + via het
stuur. Hier is dus gekozen voor een + van de accu naar
het startrelais, dus de Dynamo kan zijn stroom direct
kwijt op deze + en zo komt het ook weer in de accu.
Slim, dit scheelt draden en bij kortsluiting in het contact,
brandt het niet door, maar gaat hoogstens de startmotor
draaien. Alleen de opmerking van amperemeter tussen -
en frame is hetzelfde als + van accu naar startrelais. In
het eerste geval meet je dus alles wat van het frame
naar de - gaat (dus echt alles) en in het laatste geval

alleen tussen startrelais (en daarmee dynamo) en de +.
Dus niet de startmotor en de stroom die verder van de +
wordt afgenomen (namelijk verlichting en assesoires). 
Re: Kijk nou eerst eens op een schema! Alle plus draden
komen uiteindelijk samen op het startrelais. Dat is
gewoon het centale aansluitpunt! Er zit maar een kabel
aan de + pool van de accu, waar gaat die naartoe? Naar
het startrelais!
Re: Wat achtergrondinformatie. Met een Voltmeter meet
je spanning en met een Amperemeter stroom. Het is nog
niemand gelukt om het andersom te doen. Het basisin-
strument wat door diverse fabrikanten gebruikt wordt, is
steeds hetzelfde. Of het nu gaat om een Volt- of
Amperemeter. Wanneer het een Volt- of Amperemeter
wordt, hangt af van de gebruikte weerstanden en de
schakeling hiervan. Een bepaald type A-meter kan recht-
streeks in de leiding geplaatst worden. Deze vind je
meestal nog in oudere auto’s. Bij dit type gaat de stroom
rechtstreeks door het instrument. Bij de tegenwoordig
meestal toegepaste A-meter, gaat de stroom niet door
het eigenlijke meetinstrument, maar door een weerstand.
Parallel hieraan is de eigenlijke A-meter geschakeld.
Deze heeft meestal de maximale uitslag bij 20 tot 30
mA9 (0,02 tot 0,03 A) bij een spanningverlies van
ongeveer 60 mV (0,06V). (Met een voorschakelweer-
stand is dit instrument dus als Voltmeter te gebruiken.)
Door de juiste parallelweerstand te berekenen, zal er dus
nooit meer dan bv. 30 mA door de meter gaan. Door de
meterplaat met de juiste waarden te bedrukken, kan dit
bv. 15, 20 of 100 A zijn, kan men het Amperage aflezen.
Een Voltmeter kan nooit een laadcontrole zijn voor de
Accu. Op het moment dat de dynamo vermogen gaat
leveren, loopt de spanning op tot 14.2 V. Wanneer je nu
de plus aansluiting op de accu losmaakt, blijft de span-
ning 14,2 V aangeven. Want dit is de spanning die de
dynamo levert. Dus een V-meter is ongeschikt als A-
meter, simpel, omdat hij geen stroom kan meten. De
enige zekerheid die je krijgt, is dat je weet dat de
dynamo niet stuk is. Wil je de (ont)laadstroom van je
accu meten, dan zal je de A-meter tussen de dynamo en
de plus van de accu moeten plaatsen. Op alle andere
plaatsen meet je van alles maar geen laadstroom. Bij
meters die geschikt zijn voor redelijk lage Amperage’s,
bv. 20 tot 30 A zit de parallel weerstand in het meterhuis.
Dus gewoon de het einde van de laadstroomdraad van
de dynamo op de ene en een draad met de juiste
doorsnede van de accu naar de andere aansluiting op de
A-meter aansluiten. In het gunstigste geval moeten de
draden omgewisseld worden. Dit omdat, wat fabrikant A
+ noemt, bij fabrikant B - blijkt te zijn. Wanneer het blijkt
dat het toch een meter is zonder interne parallelweer-
stand, heb je pech en blaas je de meter op. Wil je weten
of er een interne weerstand is gemonteerd, dan zal je de
meter moeten open maken. Ben je niet bekend met deze
materie, zoek dan iemand bij je in de buurt die dit wel is



en laat deze het uitzoeken en aansluiten. Een goede
garage weet ook raad, denk ik. Een andere optie is,
gewoon de meter de meter laten en hem als versiering
laten zitten. Voor het monteren is in principe het type Spit
niet belangrijk. Wel voor je bedradingschema. Want je
moet de juiste draad vinden. Door het gebruik van
Engelse logica bij de bouw is dit niet altijd eenvoudig.
Het kan nl. zijn dat je bedradingschema afwijkt van de
gebruikelijke. Maar daar kom je pas achter, wanneer je
het e.e.a. probeert aan te sluiten.

Amperemeter
Wie kan mij, aan de hand van het schema uit het werk-
plaatshandboek uitleggen hoe je een amperemeter
aansluit?
Re: Voltmeter! Monteer in plaats van een amperemeter
een voltmeter. Deze trekt minder amps. en is dus
veiliger. Sluit hem natuurlijk aan ná contact, eventueel
een zekering erbij is altijd veiliger. (eerste contact bijv, is
zogenaamde service-stand.) Wat heb je eraan? Je weet
dat de accu bijlaadt als ie 14-15 volt aangeeft (moet ie
altijd aangeven als de motor loopt). Als hij 12 volt
aangeeft is òf je dynamo stuk, bedrading van de dynamo
niet op orde, enz. Geeft ie niets aan, dan is er iets goed
mis, of voltmeter niet goed. Let wel: als je er een koopt
en je wilt hem testen: gewoon op de plus en min van de
accu leggen en even de tijd geven om letterlijk op te war-
men >> duurt een paar seconden voordat zo‘n oude
meter iets aangeeft! 
Re: Ik kan maar een advies geven: Niet doen, gebruik
een voltmeter. Door een amperemeter lopen stromen tot
60 ampere en als daarmee iets mis gaat, kan je hele
auto afbranden.
Re: De amperemeter heb ik gekregen, maar als je er
geen vertrouwen in hebt, dan laat ik het eerst maar.
Re: Bij mijn simpele MTS opleiding moet een
amperemeting altijd in serie gebeuren. Je doet het echt
fout als het volledige (hoge) amperage, c.q stroomsterk-
te, volledig door je amperemeter vloeit en dus moet je je
afvragen of het inderdaad verstandig is om deze aan te
sluiten.
Re: Het hangt er natuurlijk vanaf wat je wil weten en wat
je wil meten. Als je alleen wil weten of de dynamo
bijlaadt, dan moet je hem in serie met de dynamo mon-
teren, maar het blijft, zoals gezegd, een beetje linke
zaak, vooral als je er niet helemaal in thuis bent. Maar
de dynamo laadstroom zal niet gauw 60 ampere zijn, 30
is al mooi.

Amperemeter
Weet iemand hoe je het beste een Amperemeter kan
aansluiten?
Re: Zo heb ik dat bij mijn Spit MK IV aangesloten: De
dikke draad die van de dynamo naar het startrelais loopt,
heb ik bij het relais losgehaald, verlengd en aan de

pluskant van de ampere meter gezet. De minkant van de
ampere meter met een nieuwe draad weer verbonden
aan het relais. Denk eraan dat je wel dikke draden
gebruikt. Voorbeelddikte is de bestaande losgemaakte
dynamodraad. E.e.a. werkt perfect.

Amperemeter 
Hoe installeer ik een amperemeter? 
Re: het hangt er vanaf wat je met de amperemeter wilt
meten. Als je de laadstroom van je dynamo wilt control-
eren, dan moet je de meter tussen de b+ van de dynamo
en de accu zetten. Via deze b+ loopt nl. de laadstroom
naar de accu. Let wel heel goed op, want, als je een
dynamo laat draaien zonder spanning op de b+, gaan
bijna zeker de gelijkrichtdiodes naar de knoppen. Op blz
249 van het ‘Haynes’ Spitfires boek zie je hoe de b+
geschakeld is. Als je andere stroomverbruikers wilt
meten, dan zal je de amperemeter daarmee in serie
moeten zetten, daarvoor heb je dan weer het schema op
blz. 249 nodig.

Installatie oliedrukmeter
Moet ik om een oliedrukmeter te installeren de zaak
ontluchten na aansluiting van de koperleiding en de
oliedrukmeter? Dient dit ding gecalibreerd te worden? Ik
zie namelijk daar waar de koperen leiding aangeschroefd
moet worden, ook nog een klein “dingetje” zitten (er zit
aan de binnenkant ook nog een schroefdraad) dat je met
behulp van een fijne schroevendraaier blijkbaar nog kan
verdraaien. Of kan iemand mij in’t kort de procedure
geven die ik moet volgen. Of is het gewoon aansluiten
en de motor starten zonder meer. Alsook voor de amme-
ter weet ik niet hoe ik deze moet aansluiten. De “B+”
moet rechtstreeks aan de batterij maar de “L+” weet ik
niet. Heb die dingen tweedehands gekocht zonder mon-
tagehandleiding.
Re: Ik denk dat het belangrijk is dat hij op nul staat als er
geen druk is. Dus dat “dingetje” zou een instelling voor
de nulstand kunnen zijn. Aangezien lucht samendrukbaar
is en olie niet, moet je het slangetje of de koperleiding
wel ontluchten, lijkt mij. De L+ zou een aansluiting kun-
nen zijn voor de instrument verlichting. Dus
doorverbinden met een draad die naar de andere lamp-
jes in het dashboard gaat.
Re: Je hoeft helemaal niets te ontluchten. Goed
aansluiten met een gewapende slang en verder gewoon
monteren. Geen problemen zoeken.

Carter temperatuurmeter
Ik heb vandaag een olie temperatuurzender in de karter-
pan van mijn Spit gebouwd. Na 40 km stond de naald
van de meter op het allereerste streepje. Nauwelijks te
zien dat hij iets aangaf. Het metertje is een standaard
watertemperatuurmetertje van de 1500.  Vraag: Wie weet
hoe een deugdelijke uitslag op dat metertje te krijgen is,



of er meer uitslag moet zijn en of er alleen uitslag is bij
oververhitting? 
Re: Die meters zijn natuurlijk niet gecallibreerd. Ik heb
een olietemp.meter die ook in de carterpan is inge-
bouwd. Je moet rekening houden met een miswijzing:
door de rijwind zal de temp. lager liggen dan de werke-
lijke temp., het carter is niet de warmste plaats van het
motorblok. Mijn olietemp.meter heeft 4 temp.aanwijzing-
ing: 50, 80, 100 en 120 graden. Het duurt zeker 20
minuten voordat de meter van het beginpunt = 50
gradenpunt gaat stijgen. (Dat geeft trouwens ook wel
aardig aan dat een motor er wel even over doet voordat
‘ie echt op temperatuur is.) De meter loopt op tot even
boven de 80 graden, zakt dan wat af als de oliekoeler z’n
werk gaat doen. Bij lange ritten bij hoge temp. loopt de
meter door tot iets boven de 80 graden.
Ik hoop dat je iets aan deze info hebt. Volgens mij heb je
moeilijkste gehad: het plaatsen van de zender. Als je die
inspanning hebt gedaan, moet je jezelf trakteren op een
echte olietemp.meter. Ze zijn gewoon los te koop
(Smiths)
Re: De tijdsduur dat je motor op temperatuur is, zal nog
langer zijn dan de 20 minuten die jij aangeeft en erger
nog ..., zoals de meesten denken, de koelvloeistoftem-
peratuur. Meters geven echter alleen de temperatuur aan
van de genoemde vloeistoffen ... . Ik ben er van overtu-
igd dat de massieve massa van het blok er nog minstens
20 extra minuten over doet om goed op temperatuur te
komen.
Re: Wat betreft olietemperatuur. De sender moet
afgestemd zijn op je meter. De opwarmtijd van je olie en
dus het blok, is langer dan de opwarmtijd van het door
de thermostaat geregelde koelwater.

Motortemperatuur meter
Bij normaal rijden, staat de temp.meter ongeveer een
naalddikte boven de ruststand, bij langer stationair
draaien (stilstand), klimt de naald omhoog met ongeveer
nog een naalddikte. In ieder geval nooit boven het eerste
streepje. Rijden gaat verder prima, heb de choke ook
niet lang nodig. Is de lage temp. kwalijk en wat kan de
oorzaak zijn?
Re: Het lijkt erop dat de meter niet een juiste stand
aangeeft. Mogelijke oorzaken: sensor niet goed, of meter
niet. Is de ‘stabilisator’ wel OK? Als de brandstofmeter
ook te laag aangeeft, is de stabilisator de verdachte. Als
je de draadaansluiting vanaf de sensor rechtstreeks aan
massa legt, moet de meter maximaal uitslaan. Bekijk
verder wat voor thermostaat er in zit. Als het een 72oC
thermostaat is, dan blijft de meter betrekkelijk laag staan.
Als je koelblok in goede conditie is, zal de temp. bij sta-
tionair niet veel hoeven op te lopen. De 72oC ther-
mostaat is de zomerthermostaat. Voor de winter is er
82oC en er is ook nog een tussenliggend type van 76oC.
Als het goed is, dan staat de temperatuur er klein inges-

lagen. Twijfel je, dan kan je testen in water of gewoon
een nieuwe + pakking bestellen.

Carter temperatuurmeter
Ik lees in het forum dat er een temperatuursensor in de
carterpan wordt ingebouwd? Omdat mijn motorblok wordt
uitgebouwd, wil ik ook meteen de aansluiting voor een
temperatuurmeter inbouwen. Op welke plaats in het
carter kan ik deze voeler het beste plaatsen en welke
maat moet deze (naar ik aanneem inwendige schroef-
draad) hebben? Zijn hiervoor standaard busjes o.i.d. te
koop?
Re: Er zijn voelers te koop die passen op een std. temp.
meter van de Spit en die in het gat van de aftapplug
passen. Vraag de handelaren.
Ik heb er onlangs een in het oliecarter ingebouwd. Dit
klinkt spectaculairder dan het eigenlijk is. Ik heb namelijk
bij Kees Reehorst een setje gekocht met een zender en
een meter, voor 90 gulden. Deze zender gaat gewoon op
de plek van de olieaftapplug! Daar maakt deze aarde
met de pan. Door warm worden geleidt de zender meer,
waardoor de meter meer uitslaat. Op het dashboard
dient de meter correct aangesloten te worden, dus moet
deze massa krijgen ná de volt-stabilisator (kijk even in je
schema, zit meestal achter op de snelheidsmeter). Zo
krijgt ‘ie constant 10 volt.
Ben nog niet helemaal klaar met stoeien, want de meter
slaat nauwelijks uit (zie discussie elders). Ik ga kijken of
het uitmaakt wanneer de zender direct aarde krijgt ipv
via motor.
Als je nog wensen kunt doorgeven: de schroefdraad is te
kort, waardoor de sensor uitsteekt. Dit ga ik nog isoleren,
omdat ‘ie door rijwind wellicht afkoelt. U zou de boel
misschien op kunnen laten boren?
Re: Tip voor de dhz: de zender is niet origineel. Ga met
een aftapplug naar de betere autospeciaalzaak en kijk of
ze iets passend hebben (and let me know!). Als klokje
kun je een (origineel) watertemp-klokje gebruiken, overal
te krijgen, knaken-werk.
Re: Niets meer doen aan die adaptor in de oliepan. Ik
heb jaren zo olie temp. gemeten. De aansluiting werkt zo
perfect, maar je moet geduld hebben. Rij maar eens lan-
gere afstanden. Of zoals wij de Alpen of Dolemieten, dan
gaat -met oliekoeler- de tempmeter naar 85 graden en
zonder naar +/- 98 tot 100.
Re: Ok, dat is duidelijk. Ik heb inderdaad een oliekoeler
ingebouwd. Deze heb ik afgedekt met een stuk karton en
dit karton heb ik er dit jaar, ondanks de enkele mooie
dagen en lange ritten, nog niet af hoeven halen ... . Wel
ben ik op zoek naar een echte olietemp. meter van
Smiths, met witte (en licht paarse) letters, voor mijn
1500. Heb er eentje, kostte 40 gulden en is cosmetisch
een wrak. Geprobeerd het zwarte plaatje te verven, maar
dat pakte niet goed uit. Heeft iemand nog een (kapot)
klokje met het woord “olie” erop dat ik kan gebruiken?



V e r l i c h t i n g

Lampje vervangen 
Ik moet een lampje aan de voorzijde vervangen. Ik
dacht, dat doe je vanuit de binnenzijde van de motorkap,
maar is dat wel zo? Of moet ik de beschermkappen
vanuit de binnenzijde losschroeven en dan vanuit de
buitenzijde de hele lampunit verwijderen, alvorens ik een
lampje kan vervangen?  
Re: Je moet inderdaad eerst de beschermkap (in de
kleur van de motorkap) van binnenuit losschroeven. Dan
vanaf de buitenzijde verwijderen. Vervolgens kan je de
lamphouder incl reflector en lamp demonteren. Neem
voor deze klus rustig de tijd. 
Re: Er heeft ooit in ‘The Spitfire’ en stukje gestaan om dit
probleem op te lossen. Er schijnen auto’s geweest te zijn
die rubberdoppen in de achterzijde van de kap hadden.
Gat boren en dop er in. Klaar, kan je er zo bij. Ik heb
alleen nooit kunnen ontdekken in welk type auto deze
doppen zaten en ik heb heel wat sloperijen afgelopen op
zoek naar die dingen. Misschien is er iemand die deze
oplossing wel heeft kunnen uitvoeren. Ik meen dat er
toen sprake was van een Kadett B type. Ik heb ze nooit
gevonden met die rubberdoppen er in, of met de gaten
er in, zodat je ze zou kunnen bestellen (via GM). 
Re: In de Volvo Amazon zit ook een ronde reflector, met
een rubber aan de achterkant met de gaten voor de con-
tacten erin, misschien is dat bruikbaar. Bij de Volvo spe-
cialisten zijn ze 2e hands voor een paar euro’s te krijgen. 
Re: Het moet vanuit de binnenzijde motorkap. Zeg maar
vanuit het midden dwars op de rijrichting, in de lam-
phouder, een pijp- of dopsleutel, met verlengstuk. Bij mijn
Spit 1500 zit er een gat. Hou je hand onder het lamp-
glas, want zodra de schroef eruit is, valt de lamp op de
grond, met het glas naar beneden dus. Daarna wijst het
zich vanzelf, wel is het moeilijk om het lamphuis weer
een beetje strak aan de motorkap te krijgen.
Re: Bedankt jongens, ik zal het op een droge dag maar
rustig aan gaan uitvoeren. Dat van die kappen/doppen
achter op het lampunit heb ik gezien op de ISW. Daar
had een persoon dat ook gemaakt, van doppen die op
de achterveren in de bagageruimte zitten (merk onbek-
end) en een beugel, gevouwen van een spaak, om de
dop op z’n plek te houden. 
Re: Als de sierkap is verwijderd, maak dan het schroef-
draad van de boutjes en de boutgaten goed schoon. En
zorg er voor dat het schroefdraad gangbaar is. Het is
nog niet eens zo heel makkelijk om de sierkap weer te
monteren. Vaak zit er wat spanning op en voor je het
weet gaat er een boutje scheef in. De sierkap heeft aan
de onderkant nauwelijks genoeg materiaaldikte om dit te
kunnen herstellen. Bij het verwijderen van de koplam-
peenheid, de schroeven voor horizontale en verticale
verstelling niet verdraaien. Anders moet de koplamp

opnieuw worden afgesteld.

Meer licht op je Spit 
We kennen het probleem dat je met de orginele Duplo
lampen niet genoeg licht hebt. Nu heb ik het volgende
gedaan; mijn duplo lampjes vervangen door Halogeen
met Duplo Fitting (55 watt). Verkrijgbaar bij de betere
automaterialenzaak. Je hebt ze ook in 80 en 100 watt
uitvoering, maar dat leek me een beetje veel in warmte
en ik weet niet of mijn bedrading dat houdt. Resultaat;
het lijkt wel of ik het dubbele aan licht heb. Perfekt,
kosten 14 euro. Ik weet niet wat mijn APK keurmeester
hier van zegt, maar dat zien we tzt wel.
Re: Als ze goed staan afgesteld vindt hij dat prima.
Re: Ik heb ook de ervaring dat dit wordt toegestaan. De
zwaardere wattages daar heb ik mijn twijfels over.
Re: De apk keurmeester kan en mag hier niets van
zeggen. Hij moet er alleen op letten dat het beeld goed
is. 
Re: Is de duplo reflector die in onze Spitjes zit ook
geschikt voor deze halogeenlampen? Of zou er eigenlijk
ook een andere reflector in onze behuizingen moeten zit-
ten. 
Re: De reflector in de Spit is goed geschikt voor deze
lampen. Bij de APK keuring kijkt men naar het beeld wat
er uit de lampen komt, bij de keurstations ziet niemand
het verschil, alleen heb je veel meer licht. De oude duplo
lampen hadden een vermogen van 40/45 watt, de
nieuwe hebben een vermogen van 55/65 watt. Wat het
stroomverbruik hiermee doet: in de oude situatie
3.33/3.75A. In de niewe situatie 4.58/5.41A. Deze ver-
hoging van het stroomverbruik doet niets nadelig aan de
bedrading of zekeringen. Het enige wat merkbaar is, is
dat de motor met licht aan stationair iets langzamer zal
gaan draaien. 
Re: Er zijn twee soorten halogeenlampen. Met een fitting
gelijk aan ‘duplo’ en een H4. Probeer geen H4 lampen in
de originele lamphuizen te stoppen. Deze geven wel
afkeuring. Als je ze er al in krijgt, blijkt dat het brandpunt
van deze lampen op een andere plaats liggen dan bij de
duplolampen. Dus; afwijkend beeld. De halogeenlampen
met ‘duplovoet’ hebben een aangepaste brandpuntsafs-
tand, gelijk aan de duplolamp. Deze zijn dus hierom wel
toegelaten.
Re: Wil je nog meer licht? De koperdraden die vroeger
gebruikt werden, zijn eigenlijk nogal aan de krappe kant,
gevolg: spanningsverlies over deze draden, zodat je niet
meer de gewenste 12 of 13 volt die de alternator je aan-
biedt op de contacten van de lampen krijgt. Dus minder
licht. Ofwel dikkere draden voorzien, ofwel een relais
monteren, dicht in de buurt van de koplampen, die je stu-
urt met de bestaande bedrading en dan een nieuwe
voedingskabel voorzien, die natuurlijk behoorlijk afgezek-
erd is, dichtbij de batterij. Hiermee kan je 1 of nog meer
volt winnen. (bijna 10%) en dat geeft heel wat verschil ...



. Eén minpunt misschien, doordat de lampen op de juiste
spanning gaan branden is de levensduur ook iets minder.
Re: By the way; 10 % verhoging op je spanning van je
lamp geeft je wel een 30% meer lichtopbrengst, deze
curve is helemaal niet lineair, kijk maar na in technische
naslagwerken: bv. een lamp op 230 volt begint maar te
gloeien vanaf een 170 volt, daarvoor ontwikkelt die
alleen maar warmte en infrarood “licht” dat je nauwelijks
ziet, daarom dat het rendement van een gloeilamp eigen-
lijk maar bedroevend laag is. Halogeenlampen scoren
gelukkig al wat beter. Het is echt heel belangrijk de juiste
brandspanning te verkrijgen op de klemmen van je lamp.
Die 1 volt geeft je heel wat meer licht, check maar eens
ter hoogte van de lamp hoeveel spanning je nog over-
hebt. Je kan de proef of een AB test doen met een
dikkere geleider (bv) een kabel van 4 mm2 die je parallel
aansluit aan de klemmen van je lamp. Niet verschieten
dat deze plots harder begint te branden.
Re: Ik heb de oude koplampen van mijn 1500 tijdens de
restauratie, gelijk door moderne halogeen koplampunits
vervangen. De lichtopbrengst doet niet onder voor dat
van een moderne auto, en verhoogt mijn rijplezier in het
donker aanzienlijk. 
Re: Jammer is dat de halogeen koplampglazen platter
zijn dan de duplo. Dat heeft weer met de brandpuntsafs-
tand te maken. De duplo glazen zijn veel mooier van
vorm.
Re: De lampunits op de foto zijn volgens mij gewone
glazen voor duplo met eventuele H4 lampen op
duplovoeten. Je weet het zeker als op het glas het merk-
teken H4 staat. Staat dit er niet op, dan zijn het gewone
duplo’s. Lampunits H4 zijn veel platter. Althans de mijne
en aldegene die ik tot nu toe gezien heb. 
Re: Neem van mij aan dat het echte H4’s zijn, die tevens
voorzien zijn van stand/parkeer verlichting.
Re: Ik heb het conversie setje van Marco Pieterse nog
eens nagekeken en er staat op het overigens bolle
koplampglas niets als H4, wat op halogeen zou duiden.
Wel wat merktekens van de fabrikant Wipac Quadroptic
PR. Met een E1 in een cirkel. Op de doos staat dat ze in
de UK gemaakt zijn voor LHD gestuurde auto’s met het
bijschrift “without pilot”. Er zaten wel H4 halogeenlampen
bij in de doos.
Re: In de neus van mijn 1500 liggen bossen draden die
naar de koplampen gaan. In deze draden zijn zekeringen
ingebouwd. Wie kan mij vertellen welke maat deze zek-
eringen dienen te hebben? Zou als deze zekeringen te
zwaar zijn dit ook effect kunnen hebben op het voltage
wat er aan de lampaansluiting overblijft? Hoeveel volt
dien je aan de aanluitdraad bij de lamp te meten?
Accuspanning b.v. 13.6 volt en bij de lampen? Gaarne
de waarden, zodat ik aan het meten kan gaan. 
Re: Je moet op de lampfitting gewoon de accuspanning
meten. Dus als de accu 13,6 V is moet deze bij de fitting
van de lamp zo dicht mogeljk bij in de buurt liggen. Ik

heb het electrisch schema er wel eens op nagekeken en
dat gaat als volgt. Van de + pool gaat de draad (via een
knooppunt op het startrelais, direct ongezekerd naar de
lichtschakelaar op het dashboard. Na deze schakelaar
gaat hij in de kabelboom naar voren voor dimlicht. Groot
licht gaat nog eerst via de stuurkolom. De draden wor-
den voor in de neus afgezekerd en gaan dan links en
rechts naar de koplampen. Spanningsval (verschil tussen
accuspanning en de spanning op de fitting) onstaat door
slechte contacten. De draadboom is voorzien van vele
busstekkertjes die gaan oxideren. Deze moet je goed
schoonmaken (o.a.in de neus van de motorkap). Ook de
zekeringhouders en de lichtschakelaar kunnen slecht
contact geven. Goed opschuren en in de zuurvrije vase-
line zetten. Het beste kan je met de voltmeter deel voor
deel doormeten, zodat je de oorzaak vindt.
Re: Hoofdzakelijk zijn het de contactverbindingen die het
probleem veroorzaken. Vergeet echter ook niet je aard-
verbindingen te bekijken. Dit is de terugvoer van de elec-
tronen via het chassis. Voor zover mij bekend is de opp.
van de bedrading in een Spitfire 1,5mm2. Dit betekent
dat er tussen je accu en  je lampen van de voorverlicht-
ing een spanningsverlies is van 0,8 volt.  De theoretische
spanning van een loodaccu bij vollading is 16,8V. In de
praktijk (te veel oorzaken om hier te bespreken) is de
spanning 14,2 volt. Over de bedrading van een Spitfire is
er een spanningsval van 0,8V. Dus, de lampen hebben
altijd nog een overspanning. Kijk gewoon de verbindin-
gen een keer na. En vergeet niet de aarde. Kost je wat
meer tijd, maar minder geld. 
Re: Bedankt. Weet je ook hoe zwaar de zekeringen in de
bedrading in de neus van de motorkap behoren te zijn?

Lichten branden niet 
Stoplichten, knipperlichten en achteruitrijlichten van mijn
Spit 1500 branden niet meer. Groot licht brandt wel, nog.
Wat kan het probleem zijn? ... maar de zekeringen zijn
wel in orde. 
Re: Dat probleepje heb ik ook gehad en het werd
veroorzaakt door een slecht kontact tussen zekering en
zekeringhouder. Kan eenvoudig gecontroleerd worden
door een testlampje aan de massa te verbinden en dan
afwisselend aan elk van de beide kanten van de zeker-
inghouder, met de zekering op zijn plaats, kontakt
maken. Het lampje zou in beide gevallen moeten bran-
den. Zo niet, is er slecht kontact, even de kontaktvlakken
lichtjes, met heel fijn schuurpapier opschonen en hij zou
het moeten doen. 
Re: Inderdaad, ik heb de zekeringhouder opgeschuurd
en probleem was opgelost, meer was het niet, het hoeft
blijkbaar niet altijd ingewikkeld te zijn. 

Verlichting: Elektra drama? 
Ga beginnen met de verlichting.... en dat is altijd feest:
draadjes, losse contactjes, kapotte lampjes en een platte



accu uiteindelijk. De verlichting wordt bij de Herald bedi-
end aan het stuur met een dubieus handeltje. Dat zal al
weer losse veertjes en palletjes gaan geven! Iemand een
goed advies, heb een Haynes’ van de Herald als hulp-
middel, maar enig advies is altijd welkom. De auto is
omgekeerd geaard, zo ver ben ik al, maar dat maakt
voor de verlichting toch niets uit?
Re: Wat wil je eigenlijk weten? Welk draadje er op welk
pootje moet komen van je lampbol? Of dat je handeltje
eigenlijk nog wel functioneert? Zie ook de antwoorden op
het forum over duplo/halogeen verlichting. 
Re: “Meer licht op je Spit” heet dit forum item met 25
reacties. Of had je het forum nog niet gelezen?

Lichten branden niet 
Alleen de dimlichten voor en achterlichten werken niet.
Alle zekeringen zijn in orde en maken goed contact. De
lichtschakelaar werkt en levert spanning voor deze groep
lampen. Achter mijn stuurkolom kon ik de draadboom
nog volgen, waarop hiervoor nog spanning aanwezig is.
Ik vond in de elektrische schema’s van  Haynes’ dat er
meer zekeringen in een Spit zitten dan die in het zekerin-
genkastje linksonder de ‘bonnet’. Dat blijkt ook uit het
feit, dat wanneer ik alle zekeringen verwijder, de koplam-
pen nog vrolijk de wereld in schijnen. Weet iemand waar
deze zekeringen zich bevinden?
Re: In de voorrand van motorkap zitten een aantal
stekkers. Die willen bij mij wel eens corroderen, waarna
het licht ineens uitvalt. De achterlichten kan ik niet verk-
laren in combinatie hiermee. 
Re: Officieel (volgens het schema) zit er geen zekering
in de bedrading van de koplampen. Als er dan wat fout
gaat, heb je kans dat de bedrading uitbrandt en miss-
chien nog wel erger. In mijn Spitje zit inderdaad in de
rand bij de motorkap een bos draad. De vorige eigenaar
had daar per lamp een zekering ingezet. Dus 4 in totaal
(2xdim en 2xgrootlicht). Maar het lijkt mij niet logisch dat
ze alle 4 tegelijk corroderen. Er zitten wel stekers, dus
kun je daar meten of er 12V staat, als je de lichtschake-
laar omzet. Verder is er nog de stuurschakelaar voor
groot- en dimlicht. Misschien maakt die slecht contact. 
Re: De massaverbindingen van de koplampen komen
daar ook samen en gaan van twee in een. Als daar wat
corrodeert, dan doen de beide lampen het niet meer.
Niet dim-, maar ook niet grootlicht.
Re: Neem me niet kwalijk, maar lees voor dimlichten,
stadslichten. Dimlichten (en ook grootlicht) werken prima,
ook als alle zekeringen verwijderd zijn. Daar het gaat om
stads- en achterlichten, lijkt mij een gemeenschappelijke
oorzaak voor de hand liggen.
Re: Werkt ook de instrumentenverlichting, of niet? Heb je
de spanning gemeten aan de zekeringkastklemmen en
niet de zekering? Ik heb mij toendertijd ook laten mislei-
den. 
Re: De volgende verlichting loopt via één zekering:

instrumenten, stadslicht, achterlicht en nummerplaat.
Ook eventueel aanwezige zijverlichting. Als een van
deze groepen brandt, kan het, als alles volgens schema
zit aangesloten, eigenlijk de zekering niet zijn. Als ze
allemaal niet branden, dan is het duidelijk de zekering.
Alhoewel er in dit circuit ook nog een hoofdlichtschake-
laar op het dashbord zit. Deze kan dus ook de oorzaak
zijn. Als je kontakt aanstaat, dan kan je dus met deze
schakelaar in een keer alle bovengenoemde verlichting
aanzetten. Dus niet met de stuurkolomschakelaar. Verder
zijn het stadslicht en de eventuele zijlichten doorgelust,
met van die fijne Spitfire kontaktbusjes. Die corroderen
nogal. Achterlicht, nummerplaat en instrumentverlichting
zijn ook doorgelust. Dus, kijken, wat er wel en niet
brandt, moet tot de oplossing leiden. 
Re: De verlichting werkt weer, terwijl de oorzaak mij nog
steeds onbekend is. Ik ga ‘t weekend meerijden met de
midzomeravondrit, dus hopen dat de verlichting niet
opnieuw bezwijkt. Ik heb in elkgeval weer veel geleerd
(allemaal zekeringen voor in de neus van de motorkap
gevonden!).

Verweerde achterlichten 1500 
Weet iemand of verweerde achterlichten nog te polijsten
zijn met iets? Ze zijn na 25 jaar wat dof geworden, maar
niet stuk, dus als ik ze nog na de restauratie een 2e
leven kan geven.
Re: Ik neem aan dat je de buitenzijde van de glazen
bedoelt. Kunststof is op te poetsen met een fijn polijst-
middel. Gebruik hiervoor koperpoets of zilverpoets.
Probeer eerst een klein stukje en neem er even de tijd
voor.

H4 koplichten
Ik heb laatst bij Britparts 2 sets H4 koplampen gekocht, 1
set met pilotlight en de andere zonder, de set zonder zit
nu in de MK II en nu valt het ons op dat er een witte
waas aan de binnenkant van de beide sets zit, hierdoor
geven ze ook een stuk minder licht dan we hadden
verwacht, weten jullie wat dit inhoudt? Heb al geprobeerd
het eraf te vegen met wattenstaafjes aan een ijzerdraad-
je, dit lukt, maar niet zo makkelijk. 
Re: het zou vocht kunnen zijn dat eerst moet opdrogen,
maar het zou ook aanslag kunnen zijn die is ontstaan
door de hitte van de lampen. Op de plaatsen waar je het
met een wattenstaafje hebt weggehaald, komt het daar
niet meer terug? Ik heb ook net nieuwe koplampen, maar
dit verschijnsel ken ik niet. In uiterste nood zou je een
koplamp kunnen uitbouwen en kijken of het met de nor-
male oplosmiddelen, zoals sop of schoonmaakazijn of
een beetje wasbenzine weggaat. Je kan dit eerst uit-
proberen met jouw wattenstaafjes methode.
Re: Laatst heb ik dezelfde lampen als jij aangeschaft en
ik heb er nog eens goed naar gekeken, maar niet zo’n
waas kunnen ontdekken. Mogelijk is het dus iets exem-



plarisch. Mocht je proberen met water de lens schoon te
krijgen, zet er dan naderhand de fohn op om hem echt
goed te drogen, want roest op je reflector dimt je licht
nog meer.
Re: Het vreemde is, dat ik die waas heb bij alle 4 de
lampen, 2 met pilot light en 2 zonder. Misschien is het
het merk. Maar ik heb het grotendeels kunnen verwi-
jderen met een stuk watten vastgeplakt met plakband
aan een houten stok die je bij je kamerplanten steekt om
ze overeind te houden :Dus, primitief maar wel effectief.

Verlichting APK
Ik heb wat problemen met de APK wat betreft de
afstelling van de verlichting. Kan iemand mij vertellen
hoe deze moet worden afgesteld. Ik weet dat de licht-
bundel 5mm-40mm moet zijn gedaald op 2 mtr afstand.
Maar wat is de begin afstelling?
Re: Waarom laat je bij de APK niet gewoon de verlichting
even afstellen. Dit mag toch geen probleem zijn? Bij de
controle staat het koplamp apparaat ervoor, even de
schroefjes verdraaien en klaar is Kees. Kleine moeite
voor de keurmeester. Of hij moet afgekeurd zijn op sterk-
te lichtbundel, of zo?
Re: ‘Problemen’ met de afstelling heb ik ook elk jaar.
Zoals nagenoeg iedereen, denk ik. Want, als wij maar
aan onze motorkap (met ingebouwde verlichting)
denken, wat we bijna dagelijks doen uiteraard, is de
afstelling alweer in de war. Dit geeft echter niks, maar
helaas denkt de RDW er anders over. Maar goed, het
‘probleem’ wordt door mijn APK chef heel simpel
opgelost.
Bij binnenkomst wordt de ‘oogcontrole’ direct op m’n Spit
losgelaten, want bijstellen moet ik toch. Terwijl de APK
chef z’n verdere werkzaamheden doet, stel ik met ‘n
schroevedraaiertje de ogen op die manier zoals de
eventuele steekproef RDW gast dat graag gehad zou
willen hebben. Kortom, als je afstelling van je verlichting
echt een probleem voor de APK chef is en hij onvol-
doende flexibel is, probeer eens een andere te vinden.
Misschien kunnen medespitters je helpen aan een flexi-
bele APK meester bij jou in de buurt.
Re: Het is voor het eerst dat ik iets lees van problemen
met de APK en verlichting!  De motorkap van mijn Spit is
ook vaker open dan ik me zou wensen, maar het is me
nog nooit opgevallen dat het enige invloed heeft op de
koplampafstelling. Je kunt je afvragen over de hele con-
structie van lamphuis en motorkap, of die dan wel goed
zit. Als het bij het openen en sluiten van de motorkap al
fout gaat, dan weet ik zeker dat het tijdens het rijden zelf
ook niet goed blijft zitten: de motorkap heeft door trillin-
gen en kuilen in de weg dan ook aardig te lijden. Ik neem
aan dat je je kap met beleid opent en sluit! Als je dat
doet lijdt’ie minder dan van het rijden.
Re: Ik begrijp het probleem niet helemaal. Als ik m’n
“Spit” APK laat keuren bij een goede garage, dan worden

er automatisch eerst alle evt (gebreken) verholpen, waar
ik trouwens zelf opdracht voor geef. Dus ook de verlicht-
ing en CO2 gehalte, want je kunt niet verwachten dat
een auto van 25 jaar of ouder, na 1 jaar na meestal, (zel-
fonderhoud) zonder meer door de keuring komt, dus geef
nu niet meteen de schuld aan de keurmeester of de
RDW, want de jaarlijkse keuring is er niet voor niets.

Verlichting
Het gedimd groot licht van mijn MK III is nooit goed
geweest. Ik heb nog de oude “bolle” lampen erin zitten.
Het groot licht is prima en helder, maar gedimd groot
licht is geel en zwak. Aangezien de draad van
ged.gr.licht dunner is, dacht ik dat het misschien daaraan
zou liggen. Maar nadat ik de draden van beide verlichtin-
gen had omgewisseld, bleef het verlichtingsresultaat het-
zelfde. De massadraad is van beide koplampen aan
dezelfde centrale draad aangesloten. Een extra massa-
draad helpt ook niet. De lampen heb ik ook al eens
vernieuwd. Wat zou het kunnen zijn?
Re: Kijk eens met een zonnebril of zo naar de gloeilamp-
en. Tijdens dim of grootlicht moet er maar een gloeidraad
branden. Het kan namelijk zijn dat twee van de drie
draden zijn omgewisseld zodat er bij dimlicht twee
draden branden. Deze draden branden dan op zes volt.
Omdat ze dan niet op temperatuur komen, zal dit een
zwak licht geven. Het lijkt erop dat de draad voor dimlicht
en de draad voor massa verwisseld zijn. Dit kun je bij de
stekkers onder de motorkaprand herstellen. Meet wel
eerst zelf alles door.
Re: Als bovenstaand verhaal geen oplossing biedt, moet
je de schakelaar aan de stuurkolom eens uit elkaar
halen. De volledige stroom van de lampen gaat er
doorheen en het is maar een zwakke schakelaar. Als
deze niet goed is, ontstaat een weerstand in dat contact.
Alle stroom in die weerstand wordt omgezet in warmte.
Bij het vermogen van de koplampen moet die schakelaar
gloeiend heet worden.
Re: voortbordurend op dit verhaal, kan ik nog aanvullen
dat ik mijn stuurschakelaar alleen nog de stroom laat
verzorgen voor de aansturing van een relais. Dit relais
op zijn beurt, met zware kontakten, sluit de stroomkring
voor de lampen. Op deze manier heeft de stuurschake-
laar geen invloed meer op de lampstroom en gaat daar-
door ook veel langer mee. 
Re: Het probleem is nu opgelost. Het was inderdaad een
verwisseling van draden aan de lamp. Bij ged.gr.licht
gloeiden er inderdaad twee draden. Na wat verder
gepuzzel is het in orde gekomen. Het voorstel lijkt mij
heel goed, ik wil ook een releais ertussen bouwen. Als
het (voor mij) maar niet te ingewikkeld is, zou ik het
graag bij mijn Spit inbouwen. 
Re: Ik heb ook de lampen over een relais lopen, maar ik
heb het nog veel bonter gemaakt:Ik heb er de zeker-
ingkast van een Ford Granada ingebouwd, waarbij zowel



de stroom van de lampen, alsook de stroom door het
contactslot door een relais geschakeld worden. Tevens
zijn de 3 zekeringen van 35A vervangen door 14 zekerin-
gen, met een sterkte afgestemd op de verbruikers die
erop zitten. Nu weet ik zeker dat er geen ongezekerde
draden door de auto lopen en dat de tere 
schakelaartjes geen grote stromen te verwerken krijgen.

Dimschakelaar
Ik heb een ’74 Spitfire en vraag me af; als ik de dim-
schakelaar naar me toe haal, wordt dan verondersteld
het grootlicht te flitsen, zoals bij andere auto’s? Mijn hen-
del beweegt voorwaarts (en is niet gebroken) en naar
beneden voor dimlicht en omhoog voor grootlicht; hoort
dat zo?
Re: Ik weet niet of de US specificatie hier anders is,
maar in Holland is het zo: Lichtschakelaar, pos 1: achter-
lichten en stadslichten voor. Pos. 2: achterlichten, stad-
slichten voor en, afhankelijk stand armpje aan het stuur;
grootlicht of dimlicht. Armpje aan het stuur omlaag, dim-
licht, omhoog, grootlicht. Trek je het armpje naar je toe
grootlicht, onafhankelijk of de schakelaar aan staat of
niet, of de stand van het armpje, omlaag / omhoog.
Re: Ja, nu begrijp ik het.

Verlichting
Een probleem met de verlichting, het dimlicht wil niet
branden: *lampen en zekeringen gecontroleerd en oke
bevonden. *bedrading doorgemeten en geen breuk
geconstateerd. *stuurkolomschakelaar gecontroleerd,
geen gebreken aan gevonden. *alleen het grootlicht
werkt nog als ik de schakelaar naar mij toehaal. *verlicht-
ing omgeplugd vanaf de voorzijde (op grootlicht draad)
en dan werkt dimlicht wel. *contourverlichting brandt wel.
*en achterlichten branden ook.
Wat zou ik nu nog meer na kunnen kijken? Iemand tips?
Ik heb nog wel iets gelezen over een dim-relais, maar
waar vind ik deze en hoe meet ik deze door?
Re: Gebrek gevonden, een ‘Lucas’ vebindblokje was
defect, Lucas verbindblokje = zo,n blokje waar stekkert-
jes in kunnen, meestal zwart van kleur. Wat was het
geval, het gedeeltje wat de plug moet vastklemmen was
afgebroken en maakte zodoende geen contact meer.
Re: Het lijkt er op dat je lichtschakelaar stuk is. Begin
eens met het doormeten van de stuurkolomschakelaar.
Op het oog kunnen de contacten OK lijken, terwijl ze het
toch niet doen. Dat overkwam mij ook. Toen ze het wel
weer deden, waren ze even later zo ver weggebrand, dat
ik toch maar nieuwe gemonteerd heb.
Re: Ik tip ook op je stuurschakelaar, want zover ik kon
nagaan zit een dimrelais alleen op de Amerikaanse uitvo-
eringen. Het moet toch mogelijk zijn om buitenom een
draad te leggen, tussen je stuurschakelaar en de ver-
lichting aan de voorzijde, zodat je zeker weet dat het de
stuurschakelaar is. Om eens en voor altijd hiervan ver-

lost te zijn, moet je de grote verlichting via een relais
schakelen. Hierdoor loopt er maar een heel klein stroom-
pje door de stuurschakelaar en de grote stromen via de
stevige relaiskontakten. Zo‘n relaitje kost hooguit f 25.-
en een stuurschakelaar het drievoudige denk ik.

Verstralers
Wie heeft er ervaring/nuttige tips voor het optimaal mon-
teren van verstralers op een MK II (lage bumper).
Re: Verstralers moeten zo hoog mogelijk gemonteerd
worden, eigenlijk op de neus van de motorkap, dus.
Vraag jezelf eerst goed af waarom je extra licht nodig
hebt. Aan verstralers, die een smalle lichtbundel produc-
eren, heb je het meest tijdens rechtuit rijden. In bochten
heb je er niet zoveel aan. Op bochtige trajecten heb je
veel meer aan breedstralers. Als je die breedstralers als
aanvulling voor je grootlicht wilt gebruiken, moet je ze
ook hoog plaatsen en het centrum van het lichtbeeld hor-
izontaal richten. Wanneer je ze als mistlicht wilt
gebruiken, moet je ze juist zo laag mogelijk monteren en
de bovenste begrenzing van het lichtbeeld horizontaal
afstellen. Je kunt natuurlijk ook een poldermodel-oploss-
ing kiezen, waarbij je ze plaatst waar het het beste
uitkomt, ze afstelt op rijgebruik en bij eventuele mist ze
iets naar beneden richt. Zorg altijd dat je zo min mogelijk
aan je auto beschadigt en doe het zo, dat ze er makkelijk
op en af gehaald kunnen worden. Niet alleen kun je ze
slechts dan erop zetten voor die gelegenheden waarbij je
ze nodig hebt, ook is het verstandig ze er bij de APK af
te halen. Je kunt bij de APK door verkeerd geschakelde
extra verlichting in de problemen komen. De wet kent
geen verschil tussen breed- en verstralers, alleen maar
tussen verblindende en niet-verblindende verlichting.
Verblindende verlichting, dus verstralers of horizontaal
schijnende breedstralers, mogen alleen in combinatie
met grootlicht kunnen branden en dus mee uitgaan als je
dimt. Mistlampen (niet-verblindend) officieel alleen in
combinatie met stadslicht. Zelf heb ik mijn lampen zo
gemonteerd en aangesloten, dat ze er in tien minuten op
en af kunnen. Echte mistlampen geven een in hoogte
zeer scherp begrensd en smal lichtbeeld en zijn wat min-
der geschikt om als rijlichten gebruikt te worden. Je kunt
dit lichtbeeld aanpassen door het afschermkapje wat om
de gloeilamp zit te verwijderen, om wat strooilicht te krij-
gen en eventueel de gloeilamp iets uit het brandpunt
halen door een ringetje in de fitting te plaatsen. Daardoor
krijgt de lichtbundel wat meer hoogte. En dan nu de
plaats. 
Je zou een plaat kunnen maken, waar je de lampen
opzet. Die plaat monteer je voorop de bumper, achter de
nummerplaat langs en zodanig, dat de lampen net bin-
nen de rozetten komen. Je kunt de plaat vastbouten in
dezelfde gaten waar je nummerplaat mee vastzit, of
extra gaten boren. Achter je nummerplaat zie je daar
niets van. 



Re: Het is inderdaad de bedoeling de ver/breedstralers
te kunnen monteren, alleen als ik ze nodig heb (avond
rallies). Het “probleem” bij een MK II is dat de voor-
bumper niet mee-scharniert met de motorkap, waardoor
de lampen dus in aanraking komen met de motorkap,
zodra deze wordt geopend. Ik ben niet van plan gaten of
iets dergelijks te boren in de motorkap. Er zit blijkbaar
niets anders op, dan een demontabele beugel te maken,
welke meescharniert met de motorkap, waarop de lamp-
en dan gemonteerd kunnen worden. Heb je nog een tip
voor een type ver/breedstraler? (redelijk in prijs en in stijl
met de rest van de wagen, dus chroom).
Re: Als je ervoor zorgt dat de lamp niet verder uitsteekt
dan de rozetten moet het m.i. kunnen. In het Spitfire
boek van Graham Robson staat op blz 79 een foto van
een Tour de France Spit met extra lampen en de
motorkap geopend. Het kan echter zijn dat dat alleen
maar past als je ze aan de buitenkant van de rozetten
monteert. Op oldtimerbeurzen kun je altijd wel tegen een
setje aanlopen, meer dan 25 gulden hoeft dat niet te
kosten.
Re: En als je dan toch tegen een setje aanloopt, koop
dan meteen een derde breedstraler, om als achteruitri-
jlicht te gebruiken, dat is tijdens nachtritten minstens zo
belangrijk als extra lampen van voren. Er moet nog
weleens gekeerd en achteruit gereden worden en je zou
niet de eerste zijn die hem in het donker achteruit de
sloot insteekt in plaats van in een inrit.
Re: Weet jij wat de dynamo maximaal kan leveren en
hoeveel extra lampen je kan monteren zonder problemen
te krijgen met de stroomvoorziening?
Re: Als je Spit standaard is kan je dynamo 22 amp lev-
eren, dat betekent dat je er 264 watt aan verbruikers aan
kan hangen. Twee halogeen breedstralers verbruiken
samen 120 watt, je grootlicht kost 100 watt, om je auto
rijdend te houden is ook stroom nodig. Het zou kunnen
zijn dat je het met ook nog de ruitenwissers aan net niet
haalt. Als je een amp-meter inbouwt kun je tijdens het rij-
den in de gaten houden of je dynamo het redt of dat je je
accu aan het leegtrekken bent. Je zou een wisselstroom-
dynamo uit een MK IV of een 1500 kunnen monteren,
(28 of 34 amp), dan is het in ieder geval geen probleem.

Halogeen
Heeft er iemand ervaring met het plaatsen van speciale
halogeenlampen met duplexfitting in je orginele koplamp-
behuizingen van een 1500. Ik kan dergelijke lampen voor
6 euro bij de lokale autoonderdelenhandelaar krijgen. Dit
is een lamp, 45 watt halogeen, met duplexfitting. Dit type
lamp is zelfs te krijgen tot 100 watt. Handig bij de
nachtrit.
Re: Ik heb sinds een jaar in de standaard koplampen
Halogeen lampen zitten H4 60/55 Watt (duplolamp dus).
De lichtopbrengst is een stuk beter als met standaard
gloeilampen, maar nog wat extra vermogen is altijd

welkom. Ik vraag me af wat dit voor warmte ontwikkeling
in de koplamp voor gevolgen heeft. Ik ben benieuwd of
hier iemand ervaring mee heeft.

Halogeen koplampen MK III
Bestaan er halogeenkoplampen voor een MK III?
Re: ja hoor, de koplampen van een Mini passen.
Re: Erg veel Engelse auto‘s hadden het standaardmodel
van Lucas. (was goedkoop produceren). Ook duitse
auto‘s heben ze, zoals oude Porches en VW Golf. Deze
zijn echter niet bol maar plat. Bij een autoonderdeleng-
roothandel hebben ze ze meestal wel op voorraad. Ze
zijn daar veel goedkoper dan via de klassieker engelse
auto handel. Goedkoop alternatief: halogeen lampen op
duplo voet in de originele lamphuizen (Halfords). Dat
mag voor de APK. Mijn mini heb ik er zo ook door gekre-
gen. Het geeft aanzienlijk meer licht.

C l a x o n s

Claxon kabel
Ik heb nu al drie keer de claxonkabel vervangen en
steeds wordt de draad in het stuur stukgetrokken na een
ritje. Luid toeterend kom ik dan tot stilstand.
Re: Dat kan: Die kabel zit aan een rond plaatje bevestigd
en op dat plaatje werkt dan vervolgens het contact in het
stuur m.b.v. een pencontact. Dat ronde plaatje wordt
vastgehouden door twee buiglipjes van het stuurhuis.
Deze zijn waarschijnlijk verbogen of afgebroken waar-
door het plaatje los ligt, kan meedraaien en zo de kabel
naar binnen trekt. In het stuurhuis zitten ook nog twee
ongebruikte lipjes, welke je als reserve voor dit probleem
kunt gebruiken. Verder moet je de contacten goed isol-
eren, zodat een kleine verschuiving geen contact met het
stuurhuis tot gevolg kan hebben.

Claxon
De aansluiting van mijn MK III claxons krijg ik niet in
orde. Ik heb ze gecontroleerd en met rechtstreekse + en
- aansluiting werken zij, maar niet via de stuurschakelaar.
Ik heb een nieuwe signaalhoornrelais en een 2e hands
relais geprobeerd, maar geen resultaat. De doorverbind-
ing over de elastische koppeling van stuurkolom zit erop.
Maar ik krijg ze niet aan de praat. Wat doe ik niet goed?
Re: met behulp van jouw schema ontdekt dat er in het
schema in het boek een aansluiting ontbrak. + Aanvoer
gesplitst en aangesloten. 
Re: Heel eenvoudig: je hebt een 12V voeding (of accu)
en een weerstandsmeter nodig. Het relais heeft 4
aansluitingen, 2 voor de aansturing, en 2 voor het te
schakelen contact. Welke waarvoor dienen hoort er op te
staan, want het is niet voor ieder relais hetzelfde. Meet
de weerstand op het schakelcontact, in onbekrachtigde



toestand hoort deze onderbroken te zijn. Zet 12V op de
stuurcontacten en nu moet het schakelcontact gemaakt
zijn.
Re: Voor ik de auto kreeg, was daarom de claxon
gewoon met een schakelaar op het dashboard bediend.
Ten eerste bleek het koperen pennetje uit de schakelaar
van het stuur te ontbreken. Als tweede bleek de draad,
die aan de schijf (tegen bovengenoemde pen) zit los-
geschoten. Als derde bleek het stuurhuis zelf niet goed
aan aarde te liggen, waardoor het geheel alleen bij een
bepaalde stand van het stuur werkte. Hiervoor heb ik
een extra massadraad van de smeernippel van het stu-
urhuis naar het chassis getrokken. Natuurlijk moet je ook
even het relais zelf controleren.
Re: Al veel gecontroleerd en in orde bevonden. Ik heb nl.
een nieuwe en een gebruikte relais gekocht en met
beide relais doen de claxons het niet. Op het moment
dat ik de claxonschakelaar op het stuur indruk, geef ik
toch een signaal door naar het relais via de paars/zwarte
draad, het relais moet dan toch van C2 = paars spanning
doorgeven naar C1 = paars/geel, deze laatste draad
gaat naar de claxons. Maar helaas, geen reactie. Dus
misschien inderdaad relais niet goed. Hoe kan ik dit con-
troleren?

Claxon tuning
De claxon van mijn Spit 1500 ’78 geeft een rauw
ondefinieerbaar geluid. Hoe los ik dit op?
Re: De kabelschoentjes van de twee claxons losmaken
en goed reinigen/opschuren en opnieuw goed
vastzetten, wil nog wel eens helpen. Soms moet je
gewoon twee nieuwe kopen. Het geluk wil, dat British
Leyland niet zo veel verschillende soorten claxons in de
verschillende automerken zette. Je kunt dus op beurzen
ook wel vaak claxons van andere Britse merken vinden
die op een Spit passen.
Re: Een relais tussen de voedingsdraad zetten. Dan ver-
brandt ook je dure schakelaar op je stuur niet.
Re: Vreemd dat niemand de werking van de stelschroef
vermeldt. Ik heb een goede massabekabeling aangelegd
op de stuurstang/huis en chassis, maar nog steeds geen
geluid. Toen kabelschoentjes doorgemeten, wel stroom,
dus de claxon is niet goed. Aan de onderkant zit een
schroef, in een kunstof busje, waarmee je de tonen kunt
regelen. Bij mij was deze niet goed afgesteld, het werkt
nu perfekt!
Re: Stelschroef? Dat is nieuw voor mij! Ik heb mijn beide
claxons 8 jaar geleden vervangen en ik kan me niets
herinneren van stelschroeven. Tegelijk met mijn claxon-
operatie voerde een toenmalige buurman dezelfde actie
uit aan zijn MGB. Gezien zijn kennis van auto-elektra
verbaast het me, dat ik (we) toen niets gemerkt hebben
van een stelschroef. (Zo weet ik ook dat de claxons van
British Leyland-auto’s vaak gelijk zijn; type GGE 164 en
165). Het Haynes’ Manual beschrijft op blz 234 dat de

claxons geen verdere aandacht nodig hebben, dan
alleen corrosievrije aansluitingen en goede aarding. Dus
ook daar geen melding van een stelschroef.
Re: Het lijkt erop, dat je op iets heel leuks gestuit bent!
Oke, heren, daar gaat die dan! Wat mij opviel is, dat
iemand al gelijk zei, koop dan nieuwe! zonder die claxon
goed te bekijken en ik ben ook maar een leek, dus ik
dacht de claxon is niet goed en die moet je uit elkaar
zien te halen, om te kijken wat er fout is. Maar dat ding
kun je niet demonteren, alleen die schroef zit erin. Die
heb ik eruit gehaald en opnieuw erin gedraaid en opeens
deed die het en als je aan die schroef draait, dan veran-
dert de toonhoogte van de claxon. Conclusie: Euruka, ik
heb iets nieuws gevonden?

Claxon
Mijn claxon werkt niet goed. Als ik mijn claxondrukker
indruk, werkt hij niet, maar als ik mijn contact uitzet en
het stuur op stuurslot plaats, werkt deze weer. Het lijkt
erop, dat ik met een massaprobleem te maken heb.
Re: Uitelkaar halen en kijken wat er aan de hand is. Je
hebt gelijk, dat het een massaprobleem is, maar dat is
niet moeilijk op te lossen. Je ziet het, als de boel uit elka-
ar is. 
Re: De meeste problemen worden inderdaad veroorza-
akt door slechte massa, met het contact uit, zorgt het
stuurslot voor de massa en werkt de claxon. Meestal zit
het probleem bij de koppeling tussen het stuurhuis en de
stuurstang, deze is voorzien van rubberen ringen tussen
de twee metalen delen. Daarom is het noodzakelijk om
een massakabeltje te leggen tussen de twee delen. Dit
gaat het beste met een kort kabeltje voorzien van twee
(AMP) oogjes, tussen de twee bouten die de koppeling
op de assen klemt. Verder hoort er ook een massa uit de
kabelboom aangesloten te zijn op het stuurhuis.

Claxon
De claxons van mijn Spitje doen het niet altijd. Alleen als
het stuurwiel in bepaalde standen staat doen ze het. Als
het stuurwiel recht staat bijvoorbeeld, doen ze het niet.
Re: Zo te horen is dit een kabelbreuk (de ene kant op
maakt hij contact de andere kant op niet). Gewoon ver-
vangen, zou ik zeggen.
Re: Je kunt misschien de draden even doormeten.
Waarschijnlijk maakt je stuur niet in elke stand massa.
Dit kun je controleren, door de stand op te zoeken waar-
bij hij het niet doet en dan met een draadje je stuur met
de massa te verbinden. Als hij het dan ineens wel doet,
weet je waar het aan ligt. Dan kun je bijvoorbeeld bij het
stuurhuis een draadje met het ene eind vastmaken aan
de smeernippel en met het andere eind aan het chassis.
Re: Waarschijnlijk maakt de contactpin onder de druk-
plaat onvoldoende contact met de koperen sleepring. Dit
wordt waarschijnlijk veroorzaakt door slijtage van de con-
tactpin en/of dat je stuurhuis niet helemaal recht zit. 



Het is ook mogelijk dat deze koperen ring gebroken is.
Vervang je contactpin of stel deze opnieuw af. Dit komt
heel precies. Als je dit teveel doet, gaat bij een scheef
stuurhuis de claxon spontaan af als je aan het stuur
draait.
Re: Naast alle bovengenoemde mogelijkheden, wil ik
nog even de kruiskoppeling noemen. (De koppeling
waarmee de stuurstang aan het stuurhuis wordt gekop-
peld). Er moet een massadraad lopen van de bovenste
klembout naar de onderste, aangezien de flexibele kop-
peling ook isolerend is.
Dus, resumerend: 1: contact in stuurhuis nakijken. 2:
Massadraad over de flexiblele koppeling maken. 3:
Stuurhuis middels een massadraad aan het chassis
leggen.
Re: Ik ken dit probleem. In de stand rechtuit doet de
claxon het af en toe wel, maar meestal niet. Als je iets
aan het stuur draait, doet hij het wel. Bij de APK dus alti-
jd er aan denken dat het stuur iets uit het midden staat.
Maar hoe komt dit nou?
Bij het claxoneren gaat er een behoorlijke hoevelheid
stroom door de stift in het stuur die contact maakt met de
koperen sleepring in het stuurhuis. Op die plaats vindt
een snelle oxidatie plaats van het tinnen puntje en de
messingring. Door het draaien van het stuur wordt dit
iedere keer weer schoongeveegd. Er verdwijnt echter
materiaal en er onstaat toch uiteindelijk een aanslag. 
Ik los het op door de zaak goed schoon te maken en ik
heb de stift opengemaakt waardoor ik de veer iets kan
rekken om wat meer veerdruk te hebben. Het werkt dan
weer een tijdje perfect en na verloop van een paar
maand is het euvel er weer als vanouds.
Ik denk dat een goede oplossing zou zijn de claxon via
een relais te laten lopen, waardoor de stroom op de
sleepring minder intensief is. 
Re: Bij mij was niet zo zeer het slecht werken van de
claxon een probleeem, maar wel het irriterend piepen
van de stift op de sleepring. Om dit op te lossen heb ik
de stift vervangen door een (op maat gemaakte) kool-
borstel.
Een koolborstel slijt mooi vlak (goed voor de hoge
stroom) en houdt de sleepring goed schoon. De claxon
werkt tot nu toe perfect in elke stuurstand.

Mountney stuur 
Heb laatst een nieuw ‘Mountney’ stuur gekocht voor mijn
Spit ’78. De claxonbediening niet op het stuur overigens.
Nu is het probleem dat de bij het stuur geleverde naaf te
groot is voor de aansluiting op de stuurkolom. Zijn hier
pasringen voor in de handel? 
Re: In de Spitfire 1500 zijn 2 verschillende stuurkolom-
men gebruikt. De oude types hebben een TR6 stu-
urkolom met claxon op het stuur en ruitewisserschake-
laar op het dashboard. De latere types hebben een TR7
stuurkolom met claxon en ruitewisserschakelaar op de

stuurkolom. Voor beide modellen is er een andere naaf
nodig.  

Claxonrelais Spitfire 1500 
Het zal wel heel dom klinken, maar ik vind het claxonre-
lais in mijn Spitfire niet. Het is een late (aug.’80).
Re: Als je een late Spit hebt, zal het chassisnummer
waarschijnlijk beginnen met TWF... en niet met FH. En
daar gaat het om! Als het niet zo is, geldt het onder-
staande waarschijnlijk NIET. Dan moet je nog even weer
een berichtje op het forum zetten met je chassisnummer
er bij. Volgens de gegevens die ik heb (Moss catalogus
en Haynes’ Manual) klopt dus inderdaad dat je geen
claxonrelais kunt vinden. Vanaf chassisnummer FH
100020 (+/- maart 1977) staat ‘ie ook niet meer in het
Moss onderdelenboek en op het diagram van het elek-
trische circuit in Haynes’. Kortom, komen te vervallen.
Misschien heb je hier wat aan: in het schema op blz 254
van Haynes’ zie je het volgende, (vanaf de claxons
gerekend): beide cl. zijn geaard (uiteraard) en met elkaar
verbonden met een paars/zwarte (‘PB’) draad; er loopt
een paars/zwarte (‘PB’) naar de claxonschakelaar.
Vandaar gaat een paarse (‘P’) direct naar de zekering
(waar nog meer paarse draden bij elkaar komen). (Je
ziet het wel vaker bij Spitfires dat ze zonder relais
werken: tijdens de overgang naar het J-type overdrive is
ook het relais komen te vervallen. Misschien wat ‘daring’,
maar het wil wel. Hoewel de pookknop waar de schake-
laar van de overdrive op zit toch wel warm wordt ...). Piet
J. heeft een paar jaar geleden in ‘The Spitfire’ haarfijn
uitgelegd welke kleurcodes Triumph gebruikte, wat de
logica er achter was en wat je daarmee kunt herkennen.
Ik vond het erg leerzaam!
Re: Hier staan wat standaard kleuren codes van Lucas
http://englishcars.com/lucas.html 
http://www.dimebank.com/LucasColours.html
Re: Conclusie: als ik de linker claxon (met de dubbele
bekabeling) loskoppel, doet de rechter het wel! Zijn ze
beide aangesloten, slaat alleen (de linker?) aan (een
bonk).
Re: Lijkt op sluiting in de linkerclaxon. Je kan proberen
de afstelschroef te verdraaien, kleine stukjes, maar
meestal is roest in de claxon de boosdoener. Ik heb wel
eens een poging gewaagd om er een te repareren, maar
het was altijd van korte duur. Vervangen is het beste.
Re: Tegenwoordig is er voor alle auto’s van British
Leyland maar 1 type claxon in de handel. Voor Triumph
dus hetzelfde onderdelennummer als voor bv. MG. Heeft
als voordeel dat je misschien wat meer mogelijkheden
hebt om even een claxon te lenen van iemand in de
buurt o.i.d.  Het loshalen en monteren is niet zoveel
werk. Claxons zijn niet goedkoop. Misschien kun je bij
een handelaar in gebruikte onderdelen nog een paar
goedkope exemplaren op de kop tikken. 
Re: De meeste claxons zijn te repareren. Ik heb een



soortgelijk probleem met mijn ’79er en door hem te
demonteren, goed schoon te maken en opnieuw af te
stellen, heb ik een paar leuke sirenes aan de voorkant. 
Re: Iedereen van harte bedankt voor alle goede ideeen!
Ik ga eerst zelf knutselen en dan zien we wel weer
verder!

Claxon werkt niet
Kwam ik tot de ontdekking dat mijn toeter het niet meer
doet. Weet iemand waar het relais zit? Haynes’ zegt bij
accu, maar daar zit niks. Onder het dashboard kan ik
ook niets vinden.
Re: Bij mij zit het relais direct achter de bobine, tegen
het schutbord. Het is geen garantie dat hij daar bij jou
ook zit, maar het is misschien een tip.
Re: Ik heb het gevonden. De 1500TC vanaf FH100000
heeft helemaal geen relais. Omdat het alarmlicht werkte
en dit volgens de schema’s op dezelfde zekering zou zit-
ten was dus de zekering eigenlijk niet stuk.
Re: In Haynes’ op pagina 248 en 249 staat een schema
van een RHD en nergens van een LHD. Deze heeft als
enige geen relais. In alle andere schema’s staat namelijk
wel een relais. Ook het alarmlicht zit niet aan diezelfde
zekering. Ik kwam tot die conclusie, doordat de grootlicht
schakelaar -de Duitsers noemen het ‘Lichthupe’- ook niet
werkte.  Toen ben ik verder gaan zoeken en kwam tot de
ontdekking dat de onderste zekering defect was. Alles
werkt weer. Zo zie je maar weer, er zijn hier en daar
kleine verschillen die in de boeken toch niet helemaal
duidelijk zijn.

Claxon
Tijdens het rijden gaat m’n claxon spontaan af. Vooral tij-
dens bochten. Inmiddels heb ik het staafje wat in het bin-
nenwerk van je stuur zit eruit gehaald. Ondanks dit, blijft
hij in bochten regelmatig afgaan.
Re: De kabel in de stuuras maakt kortsluiting met massa
en daardoor gaat de claxon aan. Het kan zijn dat de
sleepring (inclusief kunststof ring) draait in het stuurhuis
als je het stuur draait. Hierdoor wordt de draad op de
stuurpen gedraaid en knapt hij. Ik heb de sleepring met
draad vervangen (ongeveer fl 50,-) en was van het prob-
leem af. Het kan zijn dat je stuurwiel zelf contact maakt
met de sleepring. Dan krijg je inderdaad dat de toeter
vanzelf afgaat in de bochten. Probeer de afstand iets te
vergroten en je bent goedkoop van het probleem af.
Re: Het probleem dat jij met je claxon hebt, heb ik met
m’n Sptit MK IV ook gehad. Oorzaak was, dat het lagert-
je dat boven in de stuurstang zit teveel speling had. Na
vervanging was het probleem over. Je kunt dit makkelijk
vaststellen door het stuur voorzichting iets op en neer
/heer en weer te bewegen. Die toeter zou dan hoorbaar
moeten zijn.

R u i t e n w i s s e r s

Wis / was schakelaar
Zijn er mensen die de ruitenwisser/wasser schakelaar
van een MK IV vervangen hebben, door een type met
een aansturing voor een electrisch pompje en zo ja,
waar kun je die dingen kopen. Zijn er andere merken
auto’s die een vergelijkbaar systeem hebben, zodat je
een schakelaar uit zo’n wagen in je Spit kunt zetten?
Re: Je kunt een schakelaar en pomp van een 1500 TC
van na maart ’77 gebruiken. Omdat het membraam lek
was, van mijn schakelaar/pomp heb ik het volgende
gedaan: Op het schutbord heb ik een pompje gemon-
teerd uit een sloopwagen. Deze pompjes zijn ook in de
autohandel te krijgen voor ca E15.-. Onder het dash-
board heb ik een aluminiumplaatje gemaakt, met twee
tipschakelaars met lange arm. De ene is voor het
gebruiken van de sproeier, de ander om de wisser een
slag te laten maken. Dat is veel handiger dan telkens die
knop heen en weer draaien bij druilerig weer. De orig-
inele knop gebruik ik dus nog voor het langdurig
aanzetten en voor de hoge snelheid van de wissers. Ik
heb zo geen schema bij de hand, maar het is simpel.
Aan de hand van je schakelschema in het werkplaat-
shandboek, zoek je uit welke draden de normale
langzame bediening verzorgen van je ruitenwisser. Deze
twee tap je af en sluit je aan op een schakelaar. Als je de
schakelaar even contact laat maken, gebeurt hetzelfde,
als dat je de normale bediening even aan en uit zet. De
derde draad in het systeem zorgt er voor, dat de wissers
weer in de ruststand komen. Hier hoef je niets aan te
doen. De stroom voor de pomp, moet je nieuw aan-
leggen. Ik heb meerdere accessoires lopen vanaf een
extra draad, vanaf de accu, met een zwevende zekering.
Direct bij de schakelaar, heb ik de de aarde aan het
dashboard. 

Ruitenwisserschakelaar
De ruitenwisserschakelaar met ingebouwde sproeier-
pomp heeft het volgende probleem. De borging in het
dashboard voldoet niet meer. Het plastic asje is bijna
rond, in plaats van halfrond met een vlakke kant. Ook het
plastic draad is niet meer goed. Het gevolg is dat de
schakelaar met kabelboom en al rond draait wanneer ik
de ruitenwisser aan wil zetten. Heeft iemand ervaring
hiermee of weet iemand een goedkoop alternatief?
Nieuw is hij onbetaalbaar.
Re: Twee jaar geleden gaf de schakelaar van mijn Spit
ook de geest. Ik heb een aantal kapotte armen opge-
haald. Vandaaruit ben ik begonnen met het “bouwen”
van een nieuwe. Een paar tips: als je de schakelaar
demonteert, vliegen de veertjes en kogeltjes je om de
oren. Wees daarop bedacht; ik heb mijn schakelaar uit
elkaar gehaald boven een witte tafel op een vloer waar je
alles makkelijk op terug kunt vinden. Niet voor niets. Ik



was langudurig bezig om te reconstrueren hoe alles
gezeten had (gebruik een andere schakelaar als referen-
tie). Als laatste: zo op het eerste gezicht zijn de schake-
laars van een (oude) Landrover hetzelfde als van een
Spit. Het proberen waard?

Ruitenwissers te groot?
Ik heb een paar ruitenwissers op mijn Spit, maar als ik
ze aanzet, dan blijft die haken aan het dak en hij zit ook
niet helemaal vlak (pakt niet alle vloeistof mee).
Re: Dat krijg je als je gewoon naar de automaterialen-
handel gaat. De Spit heeft erg korte ruitenwissers, en ze
moeten ook nog eens een grote bolling aankunnen. Toch
even bij Triumph-onderdelenhandelaren informeren voor
de juiste wissers.
Re: Ik heb bij een plaatselijke onderdelenleverancier vol-
gens zijn boek de juiste types gekregen. Bovendien voor
veel minder dan de originele modellen. Het is dus wel
een modern type wat er nu opzit. Ik heb ze liever goed-
koop en goed, dan origineel.

Ruitenwissers
Sind kort heb ik problemen met mijn ruitenwissers van
mijn 1500 TC. De ruitenwissers werken alleen nog indien
ik de bediening op de hoogste stand zet.
Ook de intervalschakelaar naar beneden doet het niet
meer. Heeft iemand enig idee waar ik moet gaan zoeken. 
Re: Wanneer je ruitenwisser alleen in de hoogste snel-
heid werkt, betekent dit, dat er iets met de schakelaar
niet in orde is. Bv, vervuilde of kapotte kontakten reini-
gen, cq schakelaar vernieuwen. Evenzo met de interval.
De interval kan ook weigeren doordat de intervaltimer
stuk is. Wanneer de ruitenwisser niet naar ruststand
terugkeert, maar direct stopt wanneer hij uitgezet wordt,
is de terugloopschakelaar van de wissermotor stuk. Voor
zover ik het kan bekijken, kun je deze microswitch bij je
Spitfire niet apart vervangen. Deze zit ingegoten in de
aandrijving. Betekent m.i.; nieuwe motor.
Re: Als de ruitenwissers alleen in de hoogste stand
werken en waarschijnlijk ook niet naar “0” terugkomen,
heb je waarschijnlijk vervuiling in je motor. Demonteer
dan de motor en reinig deze aan de binnenzijde volledig.
Ik had hetzelfde probleem en stond op het punt een
nieuwe motor aan te schaffen. Mijn `handelaar` vroeg mij
echter naar het exacte probleem en gaf mij boven-
staande tip. Na uitvoering: probleem opgelost!
Re: Ik denk dat je wel eens gelijk kunt hebben, gezien de
constructie van de motor. De twee-snelheden motor
werkt met meerdere borstels. Je hebt de lage snelheid
nodig om automatisch terug te komen in de beginstand.
Als de ruitenwissers uitzet, gaan ze niet terug. Dus
waarschijnlijk; de motor. Ik heb de contacten bij de
schakelaar al gesprayed met contactvloeistof, hielp niet.
Heb je nog tips inzake reinigen motor. 
Re: De handel van de ruitenwisserschakelaar zit aan de

stuurkant vast in een ‘huis‘. Daarin zitten contactjes.
Vaak zijn die in de loop der tijden vervuild. Je kunt er
(redelijk) eenvoudig bij door de plastic kap rond het stuur
weg te nemen. In principe hoef je het ‘huis‘ niet los te
maken. Probeer met een wattenstaafje, dat je in bijvoor-
beeld WD40 gedrenkt hebt, de contacten schoon te
maken. Je kunt de schakelaar wel van het stuur afhalen
en verder demonteren om schoon te maken. Is wel even
werk en je moet alle onderdelen nog bij elkaar houden.
Ik meen te herinneren, dat ruitenwisserschakelaars duur
zijn, dus zorg dat je alles heel houdt. (Even iets om over
na te denken: oude Land Rovers zijn uitgerust met
dezelfde schakelaars. Zijn ze dan ook zo duur?). De
motor van de ruitenwissers lijkt me niet kapot, je geeft
aan dat ze nog wel werken. Daarom: de schakelaar.

Ruitenwisser
Hoe krijg ik de ruitenwissers los? Zitten die op mijn Spit
nu zo vast, of durf ik niet genoeg kracht te zetten? Wie
heeft hier ervaring mee?
Re: Ik neem aan dat je de hele arm eraf wilt hebben.
Klap de ruitenwisser omhoog. Bij het draaipunt, onder de
arm die je juist hebt opgeklapt, zit een lipje. Licht dit met
een schroevendraaier op. Je kunt nu de arm er zo
aftrekken. Het is een borglipje, dus zonder dit te ontbor-
gen, zal je erg hard moeten trekken (en het kapot-
trekken).

Ruitenwisserpomp Spitfire MK IV 
Mijn ruitenwisserschakelaar is overleden. Afgelopen win-
ter deed mijn ruitenwisserpomp het al niet meer.
(indrukken/pompen). Nu heb ik een andere gekocht,
maar de pomp doet het nog steeds niet. Wat er gebeurt,
is, als ik pomp(indruk) dan pomp ik het water naar de
sproeiers toe. En als ik loslaat zie ik het water weer
terugstromen naar de pomp. Nu mis ik een terugslagk-
lepje of zoiets. Zit zo’n systeempje in de sproeiers? Als
dat zo is, dan zijn die vast komen te zitten en weet ik
waar het probleem zit. Of zit er ergens anders een klep-
je.
Re: In mijn Spit MK II zit dat terugslaggeheim in de
aansluiting op het ruitewisservloeistoftankje. Is dat soms
verstopt? Uit ervaring weet ik dat uit elkaar halen tot
onherstelbare schade leidt. In de catalogus van Rimmer
Bros (Nico Baas) zie je een duidelijk schema van alle
aansluitingen en mogelijkheden.  
Re: Heb dat klepje (van schuim of rubber (geel)
doorgestoken (met de grootste inbus sleutel die er net
inpast). Daarna het systeem ontlucht. Alles opgelost.

Ruitenwissermotor 
Ik heb mijn ruitenwissermotor uitelkaar gehaald, al het
oude aangekoekte en hard geworden vet verwijderd, ook
de kabel, dus alles schoongemaakt, opnieuw in het vet
gezet en teruggemonteerd en tot mijn verbazing, komt hij



bij het afzetten in de verkeerde richting tot stilstand! (de
wissers blijven midden op de ruit staan!). Heb ik nou iets
verkeerdom in elkaar gezet, of aangesloten? 
Re: Ik heb even bij de Spit gekeken. De grote stekker
kan er maar op 1 manier in, dus, daar zul je wel geen
probleem mee hebben. Die 3 draadjes aan de andere
kant, geven 8 mogelijkheden van aansluiten. De rode zit
bij de kant van de as. De gele zit aan de zijkant en de
grijze zit daaronder. Als je het wel zo had aangesloten,
dan houdt op dit moment mijn kennis op. 
Re: Het grote tandwiel zit waarschijnljk op de verkeerde
plaats, waardoor het op de verkeerde moment schakelt.
Haal het weer uit elkaar en assembleer alles weer, uit-
gaande van de parkeerstand. 
Re: De oplossing is heel eenvoudig, draai de kleine bout-
jes van de bovenplaat (waar het aandrijfmechanisme
onder zit) een beetje los, nu kun je de ronde deksel, met
daarop bevestigd een bruine draad, draaien. Door het
draaien hiervan kun je de stopstand van de ruitenwissers
instellen. Zet de ruitenwissers aan en daarna weer uit,
als je de plaat gedraaid hebt, zul je zien dat de ruststand
veranderd is. Doe dit totdat de gewenste stopstand
bereikt is. 

Ruitenwisser 
Mijn ruitenwisser doet het alleen in de hoogste snelheid,
nu moet ik zeggen dat ik absoluut geen zwabberhendel
heb. 
Re: Bekend probleem... Adviseer om de motor eerst te
demonteren en van binnen goed schoon te maken, dit
zou meestal het probleem zijn! Wellicht, probleem
opgelost. 
Re: Kijk ook even naar de aansluitingen van de stekker.
Deze willen goed roesten, waardoor je heel slecht con-
tact krijgt. 
Re: Ik heb het probleem gevonden. Toen ik de ruitewis-
sermotor schoon ging maken, ontdekte ik dat de rode
draad die uit het ruitewissermotortje komt, compleet bij
het pooltje op de stekker afgeroest was. Nu heb ik hem
provisorisch gesoldeerd (wat niet makkelijk ging omdat
er bijna niets meer was om aan te solderen) om te kijken
of dit het probleem oploste. Nadat ik alles weer terugge-
monteerd had, bleek i.d.d. dat het probleem opgelost
was, dacht ik. Want toen ik de wissers uit wou zetten,
bleven ze doorgaan (ik kon nog wel 2 standen kiezen en
ook bij de interval bleven ze doorgaan). Komt doordat er
misschien niet goed contact gemaakt wordt? Ik ben toch
al van plan om het motortje te vervangen, maar ik ben
wel benieuwd, of het klopt wat ik zeg.
Re: Interval? Op een Spit?
Re: Heb ondertussen een nieuwe motor gemonteerd en
nu doen alle standjes het weer. Alleen de ruitenwissers
komen niet naar het nulpunt bij het uitschakelen. Heeft
iemand een idee hoe dit komt? 
Re: Zitten alle draadjes er weer goed op? Een ruitenwis-

sermotor heeft, naast een geschakelde voeding via de
schakelaar, ook een constante voeding nodig voor het
doorlopen naar de ruststand na het uitschakelen. Als je
de schakelaar uitzet blijft de motor op deze constante
voeding nog even doorlopen totdat hij zijn ruststand
heeft bereikt. Dan wordt via een inwendige schakelaar
ook deze voeding onderbroken. 

Ruitenwissermotor met kuren 
Een TR3A heeft dezelfde ruitenwissermotor als in een
vroege Spit (Lucas DR3a met één snelheid). Als ik ‘m
aansluit volgens de regels/schema, slaat de zekering er
constant uit. Ergens kortsluiting dus. Een testlampje
gefabriceerd en ja, dat werkt... het lampje gaat telkens
branden als ik de rw.motor aansluit. Ik heb de motor
weggebracht naar een auto-elektrazaak en daar hebben
ze ‘m helemaal nagekeken. Toen ik ‘m ophaalde, demon-
streerde de eigenaar dat het motortje werkt, ook de zg.
afslag (parkeerstand) werkt. Je snapt het al waar dit
heengaat: thuis ging de zekering er weer uit. Ik heb toen
een los bedradingscircuit gemaakt, los van de bedrading
van de auto, inclusief een losse aan/uit-schakelaar.
Zodat ik er zeker van was dat het niet in het bedrad-
ingssysteem van de auto kon liggen. Wel, nog steeds
dezelfde problemen. Motortje teruggebracht, opnieuw
getest (stond ik zelf bij!), nogmaals alles schoongemaakt
en opgeschuurd. Alles werkte op de testbank.
Thuisgekomen: weer de zekering er uit. Help! (Voor alle
duidelijkheid: een TR3A heeft + als massa, de zekering
is 35A en controleert 4 dingen: brandstofmeter, rem-
lichtschakelaar, richtingaanwijzer en ruitenwissermotor;
het is alleen de rw.motor die problemen veroorzaakt: als
ik dat circuitje uitschakel, blijft de zekering wel heel).
Re: Is het een motor die altijd al in de auto zat, of is het
een andere die je erin wilt zetten. Je zegt dat de zeker-
ing eruit gaat als je de motor aansluit, je kunt de draden
een voor een aansluiten en kijken bij welke draad het
gebeurt (eventueel m.b.v. je lampje) Maak je bij het
aansluiten geen denkfout vanwege de + aan massa?
Re: Allereerst: de motor zat in de auto toen ‘ie bij  mij de
garage ingerold werd. Het zal hoogstwaarschijnlijk de
originele motor zijn: de rubber voetjes zijn volledig inge-
droogd, rondom de drie pootjes en het productiejaar van
de motor is 1959; hetzelfde jaar als mijn auto is. Dan de
+ aan de massa. Tja, ik weet eigenlijk wel zeker dat ik
me niet vergist heb. De aansluiting is nogal vanzelfsprek-
end: het zwarte kabeltje is voor massa. Overigens is het
aansluitschema van de Spit MK I in het Haynes’ boek
erg duidelijk. (Eigenlijk is het hele bedradingsschema
van een MK I en een TR3A gelijk). Toen ik het motortje
voor het eerst demonteerde, heb ik van de aansluiting
een digitale foto gemaakt en heb de foto als referentie
gebruikt voor het terugmonteren. Dan jouw suggestie
van draad-voor-draad. Die heb ik ondertussen uit-
geprobeerd en dat leidde tot (voor mij) verrassende



resultaten! Als ik de aansluiting tussen de motor en de
zekeringkast op de juiste manier tot stand breng, gaat
het lampje branden (= sluiting). Als ik de tweede draad
(die van de parkeerstand van de rw’s) aan de zeker-
ingkast monteer, draait het motortje tot ‘ie in de parkeer-
stand staat. Er zit dus wel ‘leven’ in. Als ik het dekseltje
van de parkeerstand verdraai en het opnieuw probeer,
gaat het weer even goed. Daaruit volgt de volgende con-
clusie: de verbinding die er voor zorgt dat de rw’s aan
het werk blijven, maakt ergens sluiting. ‘k Ben iets
verder, maar ik snap er nog niks van! 
Re: Misschien is dit iets. Mag het huis van de RW motor
massa maken? Deze vraag vanwege je opmerking over
de rubber voetjes en het feit dat er een aparte mas-
sadraad aan zit. Als hij normaal geen massa maakt maar
nu wel dan heb je wellicht sluiting. Verklaart misschien
ook waarom hij het op de testbank wel doet.
Re: Nog even een aanvulling. Als het aansluitschema
inderdaad gelijk is aan een Spit MK I, dan gaat er maar
een draad naar de zekeringkast, de beide andere zijn
massa contacten, eentje rechtstreeks (die is voor de par-
keerstand) en eentje via de schakelaar voor de normale
bediening. 
Re: Om met je laatste posting te beginnen: ja, het klopt
dat er maar een draad naar de kast gaat en die doet het
dus niet (lampje...). Maar als ik die andere draad (die dus
eigenlijk een massadraad is met een schakelaar
ertussen) direct aansluit op de - van de accu, dan doet
‘ie het wel! Op het Engelstalige forum van de TR-club
heb ik dezelfde vraag gesteld. Daar suggereerde iemand
dat het er op lijkt dat er binnenin iets verkeerd is vast-
gesoldeerd. Eigenlijk zou ik een ander motortje vanbin-
nen moeten kunnen zien; direct achter het achterklepje
(met die bolle uitstulping) zitten de aansluitingen.
(iemand een foto voor me? Om nog even op je vorige
posting terug te komen: dat van die pootjes ga ik morgen
uitproberen. Ik had in de aanloop naar het terugmonteren
van de motor al nieuwe rubbertjes gekocht en gemon-
teerd, maar morgen experimenteer ik verder. 
Re: Een TR3A heeft + als massa. Het kan best zijn, dat
je je hier op verkeken hebt. Het kan ook een ruitenwis-
sermotor zijn voor een - als massa, alleen is hij op een
andere manier aangesloten door de vorige eigenaar. En
dat hij het daardoor wel doet op de testbank (dan draait
het motortje), maar niet in de auto (kortsluiting via het
huis en andere dingen). Heb je gecontroleerd of het
motortje de goede kant op draait?

Richting aanwijzer 
Ik heb een probleempje met mijn Spitfire Mk IV ’74. De
richtingaanwijzers werken niet via de hendel bij het stuur.
Ze doen het wel alle vier als ik de alarmverlichting
aanzet. Na een uurtje meten en proberen ben ik erachter
gekomen dat het relais goed is en dat er spanning is op
het relais en bij de draden bij de hendel, echter, alleen

als de alarmverlichting aanstaat. Volgens mij komt de
spanning via het alarmverlichtingsrelais, maar hoe het
precies zit weet ik niet. 
Re: De spanning komt via de alarmlichtschakelaar. Naar
deze schakelaar loopt een groene draad, hier moet 12v
op staan. Deze zit verbonden met het knipperlichtrelais,
via de alarmlichtschakelaar. Waarschijnlijk is het knipper-
lichtrelais toch defect (er zitten 2 relais in de auto 1 voor
2x 21w en 1 voor 4x 21w). Als je de alarmlichten uitzet,
moet je op de lichtgroene draad naar het knipperlichtre-
lais 12 v hebben staan. Dit alleen met het contakt aan. 
Re: Ook de bedieningshandel van de knipperlichten kan
het zijn. Deze kan sluiting maken of geen goed contact.
Voor een eurotje of 15 heb je bij Ruud Sipkema een
tweedehandse schakelboom met bedrading. Dit is vrij
eenvoudig uit te wisselen.
Re: Het knipperlichtprobleem is opgelost. Er zaten een
aantal draden los achter de alarmlichtschakelaar. Ik
moest hiervoor wel het halve dashboard slopen, maar
alles doet het weer.

Richtingaanwijzer/standlicht voor 
Is er iemand die met zekerheid weet hoe de lichten van
de pinkers /standlichten moeten staan? Ik heb verschil-
lende foto’s gezien, maar allemaal verschillend, ofwel de
standlichten aan de buitenzijde of de pinkers aan de
buitenzijde? Het gaat om een MK III ’68. 
Re: Bij iedere Engelse auto is het hetzelfde (toemalige
wetgeving): stadslichten zover mogelijk naar de
buitenkant, de knipperlichten daarbinnen. Ja, bij een Spit
heb je meerdere mogelijkheden. Soms zie je wel eens
(nog) oudere Engelse auto’s rijden, waarbij het meteen
duidelijk is: vaak hebben ze kleine stadslichten op de
voorspatborden boven de wielen. Ze markeren a.h.w. de
buitenste contouren van de auto.
Re: Op een MK III en trouwens ook op een MK IV en
een 1500, hoort het stadslicht aan de buiten- en de
richtingaanwijzer aan de binnenzijde te zijn gemonteerd.
Dit in tegenstelling tot de Spitfire 4 en de MK II, bij welke
het andersom is. Bron: “A Guide to Originality”.

Richtingaanwijzerschakelaar MK III 
Op ‘t ISW een nieuwe clignoteur aangeschaft, omdat op
de heenweg m’n richtingaanwijzers er mee stopten.
Echter na montage van de nieuwe, blijkt ‘t dashbordlam-
pje maar 1 keer aan/uit te gaan, zowel bij links- als recht-
saf. 
Re: Dat klinkt naar een verkeerd knipperlichtrelais. Een
voor een MK III bedoeld relais moet het doen, iets
anders wil (meestal) niet.
Re: Bedankt voor de tip, in Houten zal ik ‘n goede relais
zoeken.

Knopje van de kofferbakverlichting?
Ik ben bezig om het electra van mijn Spit 1500 weer in



orde te brengen. Gaat allemaal heel voorspoedig, maar
ik zit een beetje met de schakelaar van de kofferbakver-
lichting. Deze ligt nu los in de kofferbak en ik kan niet
ontdekken waar hij hoort te zitten. 
Re: Achter de tank, aan de zijde van de bestuurder. Er
staat een foto van op mijn site. De rechtstreekse link is
http://users.skynet.be/spitfire1500/ef18.jpg 
Re: Helemaal achterin bij het linkerscharnier (Dus links-
boven in de kofferbak) zit een haaks stukje plaatwerk
waar de schakelaar in moet. Het scharnier druk de
schakelaar in, dat is dus “lampje uit”. Vreemd genoeg is
er nauwelijks isolatie, zo vlak bij de benzinetank kennelijk
niet nodig.

G e l u i d s i n s t a l l a t i e

Klassieke autoradio kopen 
Daar de akoestiek van de Spit het beste tot zijn recht
komt vanuit de dubbele pijpen, heb ik de cd-speler uit de
auto verbannen. Doch, zo’n gapend gat is ook niets.
Vandaar mijn vraag: Waar vind ik een klassiek ogende
autoradio met mechanische voorkeurzenders e.d.
(Blaupunkt, ofzo). Aan de bekende plekken zoals
Marktplaats en onze eigen technische meetings heb ik al
gedacht. 
Re: Lees het clubblad ‘The Spitfire’. Daarin adverteert
iemand met analoge autoradios. Op de onderdelendag
heb ik er ook eentje zien liggen. Verder vragen bij vrien-
den en bekenden. 
Re: Op beurzen zoal British Cars and Lifestyle worden
ze vaak te koop aangeboden. De mensen die hier staan
met radio’s weten alleen ook altijd wat ze er voor moeten
vragen. Peperduur dus. Waar ik zelf al meerdere radio’s
vandaan heb gehaald voor tussen de E 1 en E 10, is op
de vrijmarkt met koninginnendag.  
Re: Het nadeel van een oude autoradio is dat die maar
tot 100Mhz gaat. Een moderne gaat tot 108 Mhz. Dat
houdt in dat je met een klassiek model heel veel zenders
zult moeten missen. Alles tussen de 100 en 108 Mhz.
Dus... zoek een niet opvallend modern type als alter-
natief.
Re: Dus als je nog een beetje geld over hebt, dan koop
je een van de beste auto-radio’s op dit moment... met de
mooiste vormgeving ooooiit http://www.pioneer.nl/nl/prod-
uct_detail.jsp?product_id=3176&taxonomy_id=25-121 
Re: Dat van die frequentieband tussen 100 en 108 MHz
hoeft geen enkel probleem te zijn. Er zit bij die oude
radio’s vaak ergens een klein schroefje. Daarmee kun je
de band verschuiven. Ik weet niet hoever, maar in die tijd
had ik de FM band zover verschoven dat ik op 104MHz
de politieradio kon beluisteren en onze babyfoon op
107MHz. Dan kun je wel zo’n nieuwerwetse radio
hebben, maar kan toch niet tegen die oude op. (Mijn
radio is ouder dan de Spit). 

Re: Probeer het eens op de ‘techno classica’ in Essen;
een beurs qua grootte vergelijkbaar met de auto-rai,
maar dan vol klassiekers, onderdelen, gereedschappen,
miniaturen, boekerij en andere hebbedingetjes; weel veel
VW, Opel en Mercedes. zie e www.technoclassica.de
Re: Ja, dat zal best wel kloppen. Simpel 8 Mhz
opschroeven wil wel, helaas ben je dan wel de onderste
8 Mhz kwijt.( van 88 tot 96Mhz). Je radio gaat dan van
96 tot 108 Mhz. Dat schiet natuurlijk ook niet op.
Re: Allen dank voor jullie reacties! - de term ‘period
radios’ heeft mij vele nieuwe ingangen gegeven. - Essen
(dld) is wat ver weg voor mij. Ik ben meer het type dat
met Koninginnedag de vrijmarkt voor een tientje afstruint.
Ik ga ook zoeken op British Cars & Lifestyle. Nooit
geweten dat je de frequentieband van de oude FM radio
kunt opschroeven. De Pioneer-radio is inderdaad erg
mooi en klassiek, maar te ‘sophisticated’ voor mijn Spit.

Speakers inbouwen 
Er zaten speakers in de achterwand (tegen tank), maar
dat vind ik geen gezicht! (ik heb dus nieuw paneel zon-
der gaten aangeschaft). Ik wil ze het liefst niet zien! en
liever ook niet in de deuren. 
Re: Je hebt al een paar mogelijke plaatsen voor de
speakers overwogen en afgekeurd. Wat er overblijft, is in
de dashboardkastjes. Deze zijn gebruikelijk, maar
hebben ook nadelen. Ze zitten n.l. vrij ver van je oren af,
maar hebben wel de richting mee. Ik heb voor het schut-
bord tegen de tank met naar boven gerichte ‘Pioneer’
speakers gekozen. Ook hier de nodige probleempjes.
Inbouwdiepte van speakers is minimaal zo’n 4 cm.
Eigenlijk lukt het dus alleen om ze onder de tank te
plaatsen, vrij laag in je schutbord. Ik heb een 9 mm mdf
plaat genomen, om ze nog wat verder van metalen delen
als de tank weg te krijgen, waarin ik de uitsparingen voor
de speakers heb gezaagd. Het is me wel opgevallen dat
je eigenlijk voor het ver genoeg laten zakken van je soft-
topframe zelfs voor deze 9 mm plaat geen ruimte hebt.
Als het ware, komt je softtop frame al iets eerder te ste-
unen tegen de mdf plank, zodat je frame wat hoger blijft
liggen en je de softtophoes niet goed meer dicht kan krij-
gen. Nu overweeg ik de plaat aan de bovenkant wat
dunner te maken, of de bevestigingsbeugels wat naar
achteren te brengen, als de ruimte naar de tank dit toes-
taat. Al met al is er hier weinig ruimte om iets aardigs te
plaatsen en het brengt de nodige andere problemen met
zich mee. Inbouw in de dashboard kastjes betekent, dat
als je hier nog andere dingen in wil leggen, het geluid
geen vrije doorgang heeft naar je oren. In de deuren is
mijnsinziens ook erg weinig ruimte, of het moet in het
met tapijt beklede stuk worden. Hopelijk komen er nog
betere adviezen. Rijdend boven de 60 km/u moet je je
geen ilussies maken. Dan hoor je ook bij 2x40 watt niet
veel meer.  
Re: In een Spitfire clubblad, stond een artikel van



iemand, die had links en rechts onder het dashboard een
houten plaat, overtrokken met skai gemonteerd. Dit kan
mooi, want achter de deurschanieren (ter hoogte van de
motorkapslotvangers zit een diepe ruimte. In deze plaat
heeft hij gaten gemaakt voor speaker montage. Een
mooie oplossing, zonder te veel aan de Spit te hoeven
beschadigen/verzagen. Het geluid zal boven de 60 km/u
inderdaad weg zijn. Wat ook nog een optie is, is om op
de hierboven omschreven plaats bas/midrange speakers
te monteren en ergens op het dashboard of dashboard
kastje ‘tweeters’. Om beschadigingen te voorkomen, kan
je dubbelzijdig tape gebruiken. Bij Gamma hebben ze
van ‘Pattex’ een super sterk tape, wat wellicht bruikbaar
is. Maar wees eerlijk, het mooiste geluid zit onder de
motorkap. Wellicht kan iemand een cedeetje voor je
branden met GT6 geluid. 
Re:  Hebben julie enig idee, of er ruimte links en rechts
in en achter kartonnen paneeltjes boven de wielkasten
en onder het softtop scharnier bevestiging is/zit?  
Re: Is misschien zo’n gekke plaats niet. Zit behoorlijk
dicht bij je oren. Het plaatmateriaal is hier wel heel dun,
en wat gebeurt er bij regen. De luidspreker buitenkanten
zitten direkt in de regenbaan. Er zit niet een soort dakje
boven, zoals in je dashboard en in mindere mate bij je
tank. 
Re: In het MOSS onderdelen boek staat op blz 135 een
karton(YKC288) met gat, dat in het handschoenenvakje
gemonteerd wordt. Ze leveren eventueel ook de speaker
erbij. Voor het linker vakje zul je dan zelf iets moeten
fabrieken. Ik weet even niet of daarachter nog ruimte is.
Mogelijkheid 2 lijkt beter. Voor achterwielen is ruimte.
Daar komt ook geen water. Of er iets plaatwerk in de
weg zit, weet ik niet. Met de reparatie, afgelopen winter,
had ik er de looplamp inliggen, dus de ruimte is er wel.
Ikzelf heb ze in het de tankpaneel gebouwd. Ik heb 10cm
speakers en die passen precies. Als je dan op de stoel
zit met je achterste op de toeterknop is het links en
rechts ter hoogte van de onderkant van de tank. En als
je dan niet te veel spullen achter de stoelleunig stouwt,
dan komt er ook nog geluid achter de bank vandaan.
Niet al te ver van jouw hoofd (en dat van de bijrijd-st-er).
Maar: Er is geen mooier geluid, dan uitlaatgeluid. Maar
als je 3 uur vanuit Luik (na de Ardennenrit) alleen maar
kilometers moet maken om weer thuis te komen, is wat
muziek en eventueel verkeersinformatie best gezellig. 
Re: Ik heb net mijn boxen ingebouwd bij de voeten
achter de deur. Ik heb een MDF (15mm) plaat daar vast-
gemaakt en later het nieuwe voorgevormde tapijt verwar-
md en er tegenaan gemaakt. Het ziet er uit alsof het zo
hoort. Ik weet niet of jij een beetje een audio-fiel bent,
maar dan raad ik je aan genoeg dempingsmateriaal
achter de boxen te doen. Je kan de achterkant namelijk
nooit helemaal afsluiten, dus om te voorkomen dat je
tegenfase-geluid gaat maken: Volstoppen met iets wol-
ligs. Oh en ik had eerst gewone Coaxiale speakers,

maar toen verdween te veel van de hoge tonen. Dus,
heb ik maar speakers genomen met apparte ‘tweeters’,
welke ik in de dashboardkastjes heb geschroefd. Nu is
het helemaal top! zelfs met 120km/u op de snelweg! 
Re: Echt een goed geluidsprofiel in een Spitfire krijg je
niet. Er is teveel ruis (bijgeluiden). De optie in het paneel
achter je stoelen, voor de benzinetank kan je gevoeglijk
vergeten. De omgeving vind je muziek irritant hard staan,
terwijl je zelf denkt; er kan nog wel een tandje bij. In de
ruimte bij je voeten kan. Maar wanneer je harder dan zo
ongeveer 90km/uur rijdt kan je een fatsoenlijk geluid wel
vergeten. Aan de bovenkant van je deuren is een per-
fecte plaats. Je hebt dan echter een probleem. De draai-
hefbomen van/en de bediening van de zijramen zit in de
weg. De beste plaats in een Spitfire om speakers te
plaatsen is het dashboard. Helaas is daar geen plaats,
tenzij je het helemaal restyled. Neem een I-Pod of
dergelijke vergelijkbare muziekdrager, waar je meerdere
koptelefoons op aan kan sluiten en je bent van een prob-
leem verlost en is realiseerbaar met een fractie van de
kosten van een ingebouwde radio/cassette/CD speler.
Voor een goede radioontvangst zou de antenne eigenlijk
midden in de motorkap moeten staan. Dit levert echter
behoorlijk wat technische problemen op. De slechtste
plaats is links of rechts op het achterspatbord. Staat
optisch wel leuk, maar geeft geen reflectie. Koop voor
een goede radioontvangst een goede spoel- of raaman-
tenne. Een spoelantenne kan je links of rechts plaatsen,
net voor het A-profiel. 
Re: Je kan ook Miata (mazda mx5) stoelen inbouwen,
deze hebben de mogelijkheid om de speakers in je
hoofdsteunen in te bouwen. Is het geluid ook meteen
daar waar je het hebben wilt. 

Radio aansluiting
Ik ben bezig geweest om een zeer oude, maar ook
nieuwere radio in te bouwen in mijn ’73 MK IV,
behoudens kapotte zekeringen geen resultaat.
Re: Kan op zich niet veel aan mis: Een oude radio heeft
een + (deze aan een stroomvoerende draad aansluiten)
en een - (deze mag rechtstreeks aan de carrosserie
geschroefd) verder zitten er 1 of meer aansluitingen voor
boxen. Deze kun je het beste ook daarvoor gebruiken.
Een moderne radio heeft meestal wat meer aansluitin-
gen: Continue +, geschakeld + (een stroomvoerende
draad geschakeld na het contactslot) en ook een -.
Eventueel aangevuld met aansluitingen voor elektrische
antenne, telefoon-mute, externe versterker en noem
maar op. Begin bij zo‘n radio beide + draden met elkaar
te verbinden en op een stroomvoerende draad aan te
sluiten. - aan de carrosserie en de boxen (en antenne)
eraan en hij moet werken. Ga daarna alle accessoires
aansluiten en de geschakelde + over contact. In jouw
geval hoef je niet bang te zijn voor positieve ground
zoals bij oudere typen wordt toegepast (toch?). 



Dus waarschijnlijk maak je een fout bij het aansluiten van
de - draad, of je hebt + en - gewisseld, het huis maakt
namelijk altijd contact met de -, dus dan heb je kortsluit-
ing.

Moderne radio inbouwen
Ik wil een (moderne) radio/cassettespeler in mijn Spitfire
MK II bouwen, welke + nog aan massa heeft. Iemand
vertelde mij dat dit niet ongestraft kan: de radio moet
“geisoleerd” ingebouwd worden, of van een omkeer-unit
worden voorzien (?) Hoe kan het of hoe moet het? Of
moet ik een originele radio uit 1966 inbouwen?
Re: Een omvormer kopen. Dat is de enigste
mogelijkheid. Of contact nemen met Van de Berg in
Beverwijk, die kan je misschien aan een andere oploss-
ing helpen.
Re: Ik speel met dezelfde gedachte, alleen gaat het bij
mij om een oude radio uit ongeveer 1970, een
Blaupunkt, deze zou in mijn Spit mkII moeten komen. 
Re: Mijn kennis op elektrisch gebied is vrij goed en het
lijkt mij logisch dat de radio geisoleerd moet worden
aangesloten. Alleen snap ik niet wat de omvormer zou
moeten doen; 12V is 12V en de massa van de Spit blijft
+12V, dus mijn vraag is, wat is de functie van die
omvormer. Verder, kan iemand nog tips geven over het
plaatsen (bevestigen) van de radio in de middenconsole.
Re: Een autoradio met -/-massa is uitstekend in een auto
met +/+massa te gebruiken. Voorwaarde is, dat je de
radio geheel geisoleerd moet monteren. Dus ook de
antenne geisoleerd monteren. Anders maak je langs die
weg volledige sluiting. En nadeel van een oudere radio
te gebruiken is, dat je nogal wat zenders gaat missen.
De tegenwoordige FM band loopt van 88.00 tot 108.00
Mhz. Radio’s uit de zestiger jaren gaan maar tot
100.00Mhz en eind zestiger jaren tot 104.00Mhz. Je mist
dus de zenders boven de 100.00 resp. 104.00Mhz. Zelf
heb ik dus toch maar een moderne in m’n Spit MK IV
gezet. Dat monteren kan met behulp van een originele
console. Zelf heb ik van multiplex een klein stukje dash-
board uitgezaagd en gelakt. Dit is dan onder het gewone
dashboard gemonteerd boven de versnellingspook. Het
ziet er allemaal redelijk orgineel en netjes uit. Hopelijk
hebben jullie wat aan deze gegevens en ervaring.

Radio inbouw
In mijn Spit zitten in de “officiele” inbouwruimte voor de
radio, een oliedruk- en een vacuummeter. Heel mooi,
maar hierdoor moet de radio naar een andere plek (links
naast stuurkolom) verhuizen, waardoor de display niet te
lezen is. Dit is geen wereldprobleem en het gaat al
zeven jaar zo, maar wie weet heeft iemand een tip hoe
dit te veranderen. 
Re: Volgens mij zit die radio onder de motorkap en het
dislay achter het stuur in de vorm van snelheidsmeter en
toerenteller. Mocht je toch een CD-tje willen luisteren,

dan is misschien een Radio/CD met afneembaar frontje
een oplossing, meestal zitten daar sleep-contactjes aan
weerzijden op, waaraan je een kabeltje kan solderen. 
Re: Radio’s met apart centraal dislay zijn meestal
opgenomen in de kabelboom van de auto. Van moderne
auto’s kan dat behoorlijk spoorzoeken worden, gezien de
hoeveelheid electronica. Het beste kan je even naar een
plaatselijke sloper rijden, schade Corsa’s en Astra’s
staan er meestal genoeg. Je kan vast wel even kijken of
het bruikbaar is.



Hoofdstuk 7

S M E R I N G 

Type olie 
Ik zou graag mijn olie verversen en weten welk type ik
het beste gebruik. Kan iemand mij hierbij helpen?
Hoeveel liter heb ik nodig?  
Re: Duckhams Q20W-50 Classic motor olie 4,75 ltr.

Soort olie gereviseerde motor MK IV 
Welke soort olie is het beste aan te raden voor een gere-
viseerde motor. Moet het speciaal 20w-50 zijn, of vol-
staat de 15w-40 ook? Castrol heeft namelijk een 15w-40
high mileage variant? 
Re: Ik zou er toch gewoon 20W50 in doen. Dit heef niets
te maken met of je moter gereviseerd is of niet, maar
puur met de constructie van de moter. Deze is na revisie
nog steeds hetzelfde. 
Re: Je moet een “klassieke” 20W50 nemen van bijvoor-
beeld ‘Penrite’ (zie www.imparts.nl), deze olie heeft nog
de toevoegingen (dopes) waar het Spitfireblok behoefte
aan heeft, in modernere 20W50 zitten deze toevoegin-
gen niet (meer). Neem ook geen “Gamma” 20W50 oid
van 2 euro/liter, want dit is echt funnest voor je blok. Een
15W40 of goedkope (slechte) 20W50 zal bij hoge
motortemperaturen de oliedruk te ver laten zakken (het
olielampje kippert/brandt dan als je na een flinke rit voor
het stoplicht staat met stationnair toerental). En wanneer
je blok net helemaal gereviseerd is, is het raadzaam om
eerst 300 - 500 kilometer met “inloop” olie te rijden. (zie
website). Voor versleten motoren met oliedrukproblemen
is er ook nog een een 30W60 beschikbaar!

Hoe krijg ik carterplug los
Kreeg met geen mogelijkheid de carterplug los. Niet bij
warme en bij koude motor (en olie). Heb allerlei sleutels
en tangen gebruikt en helaas is de origineel vierkante
plug al een beetje rond aan het worden. Iemand een tip? 
Re: Je zou een nieuwe carterpan kunnen bestellen; doe
je altijd 1 persoon een plezier mee. Je geeft aan dat je
de plug toch al naar de haaien hebt geholpen, dus je zou
het met een zogenaamde gastang kunnen proberen, met
zo’n tang kan je veel kracht en druk uitoefenen. 
Re: Ik heb al geprobeerd met zo’n klemtang (zoals bij
laswerk). Zou een goede tik met een hamer op de plug
kunnen helpen? Anders moet ik toch even langs de
Kwik-Fit om de plug (iets) los te draaien. Wat is een gas-
tang trouwens? 
Re: Een gastang is een hele grote instelbare tang, waar
je gaspijpen mee vast- of losdraait. Die heeft een lange
arm, dus daar kun je zeer veel kracht mee zetten en hij
heeft ook lekker grote tanden. Wat ook nog een

mogelijkheid zou kunnen zijn, is om een rijtje kleine gaat-
jes van 2-3 mm te boren, ongeveer 2mm diep. Dit is aan
de zijkant en lopend van de rand naar het midden. Daar
maak je dan een sleufje van en daar zet je dan weer
schuin een grote schroevendraaier of beitel in en daar
ram je dan (beheerst, zodanig dat je de carterpan niet
raakt) met een hamer of moker tegen, zodat de plug wel
losgaat. 
Re: Als je de carterplug los hebt, zoek dan een grote
bout waar een grote maat ringsleutel op past, zaag de
kop eraf en las die op de carterplug en je probleem is
voor altijd verleden tijd. Ik weet het, dit is een beter laat
dan nooit tip, je nieuwe plug zit er al in.

Oliedrukmeter 
Ik heb al geruime tijd geleden een oliedrukmeter op de
kop getikt en nu hem inbouwen, maar waar op het
motorblok moet/kan dit? Heeft iemand daar misschien
ook een foto van? 
Re: Moet middels een T-stuk adapter aangesloten wor-
den waar de oliedruksensor in het blok zit (aan de link-
erkant, ongeveer onder de ontstekingsrotor). De oliedruk-
sensor moet dan weer op het andere uiteinde van het T-
adaptortje worden gemonteerd. 

Aandrijfaslager defect door verkeerde olie? 
Bij onze laatste rit is de aandrijfaslager kapot gegaan. Na
het defect heb ik de olie gepeild en deze leek op water.
(erg dun). Nu blijkt dat de garage er Shell Helix 15W40
olie in heeft gedaan, ipv de voorgeschreven 20W50. Kan
olie een dergelijk defect veroorzaken, of een dusdanig
invloed hebben, dat het lager kapot is gegaan?
Re: Even terug. Ik hoorde, dat het een krukaslager was.
Nu praat je over een aandrijfas en die zit bij het achter-
wiel. Die bedoel je denk ik niet. Ik heb er ook al aan zit-
ten denken, hoe een drijfstanglager(schaal) stuk kan
gaan. Ik denk dat er eerder iets met een oliekanaal aan
de hand zou moeten zijn. Daardoor krijgt de lagerschaal
te weing smering en dus ook koeling. Dit kan pas
bekeken worden als de boel uit elkaar ligt. En ook dan
weet je pas wat er precies stuk is. Wat nou precies het
verschil is tussen 15W40 en 20W50? Ja de een is wat
dikker. Ja, nou? En  hoeveel dan? Bijna alle oliemerken
verkopen 10W40 en 15W40 als oldtimer olie. Voor
20W50 moet je echt op zoek. Het wachten is nu op het
juiste antwoord en dus niet van degene die alleen maar
zegt dat er 20W50 in moet. Hier moet een echt antwoord
op komen, zodat je eventueel de garage verantwoordelijk
kunt stellen. 
Re: De juiste olie is 20W50. Verkrijgbaar bij de meeste
oldtimer-specialisten. (Penrite, Miller’s). Je kunt ook
goede 20W50 kopen bij sommige ‘reguliere’ automateri-
alenhandelaren. Surf eens naar www.krooonolie.nl Ik heb
ze onlangs de vraag gesteld, wat hun product is voor
onze auto’s. Het antwoord, in een retourmail: 



http://www.kroon-
oil.com/nl/producten/productcatalogus.php?prodid=58&m
=des
Ik betaalde ongeveer 20 euro voor 5 liter. 
Re: Dit is nou precies de discussie die de ongelukkige
niet wil. Nogmaals: wat is het verschil tussen 15W40 en
20W50 en kan dat verschil een vastloper veroorzaken?
Of is er misschien iets anders aan de hand, zoals ik al
aangaf met een oliekanaaltje dat niet goed doorstroomt.  
Re: Nou, oke dan! Het Spitje waar het over gaat, is niet
nieuw meer en het is onwaarschijnlijk dat er net een
revisiemotortje in is gekomen. Bedrijfsuren brengen slij-
tage met zich mee. Nu is het blokje gebouwd met toler-
anties die afgestemd zijn op 20W50 olie. Die olie is ‘wat’
dikker, met name in de ‘koude’ fractie en ook in de
‘warme’ fractie. Welnu, de oliepomp doet zijn best. Via
het oliekanalensysteem gaat de smeerolie naar alle
plekken die dat behoeven. Nu heeft elk oliekanaal meer
uitgangen. Dat betekent, dat de olie bij de eerste uitgang
komt en daar loopt zoveel olie naar het smeerpunt als de
weerstand die dat lager geeft, toelaat. De rest van de
olie gaat naar de volgende uitgang, waar zoveel uit-
stroomt als maar mogelijk is. Enzovoort.
Het is dus een kwestie van: 1 hoe olie-’dicht’ het lager is
bij de eerste uitstroomopening en bij elke volgende;
hoeveel olie er nog bij die volgende haltes komt. 2 is het
afhankelijk van hoe ‘dun’ de olie is! Heb je dus al wat
versleten lagers, die niet hemaal meer zo oliedicht zijn
en gebruik je een dunnere olie dan de bedoeling is, heb
je twee factoren die optellen bij het ‘doorlaten’ van olie.
Gevolg van een en ander is, dat er bij de eerste uitgan-
gen van de kanalen al zoveel olie wegloopt, dat bij de
laatste uitgangen relatief te weinig olie overgebleven is
om behoorlijk te smeren. 
Tweede gevolg van de combinatie dunne olie en
gesleten lagers is, dat de tegendruk verminderd is en de
oliepomp dus niet voldoende druk kan opbouwen om ook
bij de laatste uitgangen van de kanalen nog voldoende
aanvoer te realiseren. Wanneer je het smeerschema van
het blokje bekijkt, die je in de werkplaatshandboeken
tegenkomt, kun je dus wel raden welke lagers het meest
te lijden hebben van onvoldoende smering.
Heb je het onderhoud van je Spitje toevertrouwd aan een
garage die te dunne olie erin giet, dan heb je dus helaas
een adres gekozen waar ze geen benul hebben van wat
ze doen. Mensen dus, die zo ingesteld zijn op wat het
‘scherm’ hun zegt, als de diagnosestekker is aange-
bracht, dat je daar ook niks van mag verwachten
tenaanzien van vakkennis. Waarvoor dacht je anders dat
er diagnosestekkers in tegenwoordige auto’s zitten? Ga
dus in het vervolg naar een garage waar onze club tech-
nische contactdagen organiseert! Daar hebben ze kennis
van zaken. En de extra kilometers die je daarvoor moet
rijden, krijg je ruimschoots vergoedt, doordat je enorm
veel ergernis bespaard blijft, je belangrijk minder op onn-

odige kosten wordt gejaagd en je de vreugde beleeft van
een auto die je niet om de haverklap in de steek moet
laten wegens ‘mal treetment’. 
Re: Goed verhaal. Het punt is echter dat je aan moet
tonen dat de schade een direct gevolg is van het gebruik
van de 15W40 (= te dunne olie voor de Spitfiremotor-tol-
eranties). Een vervuild oliekanaal o.i.d. zal dan al direct
als de schuldige worden aangewezen, want niet vol-
doende smering op de plaats van het lager. (En volgens
de garage niet de olie, zijn ze van het gezeur af, jij
helaas niet dus). Misschien helpt het op een andere
manier: niet de garagist, maar direct Shell benaderen!
Adviseren ze wel 15W40 voor een Triumph Spitfire? Ik
betwijfel het (vandaar mijn stukje over Kroon oil: zij
adviseren specifiek 20W50). Waarschijnlijk adviseert
Shell: 1]: 20W50, of 2]: Ze zullen stellen dat ze geen
speciaal product voor auto’s uit de jaren ’50,’60,’70
hebben. 3]: Als ze wel iets specifieks is, kun je waarschi-
jnlijk hard maken dat de betreffende garage het niet
heeft gebruikt. In al die gevallen lijkt het me, dat je meer
kans maakt: de garagist is dan nalatig geweest! Blijkt
echter dat de garagist wel het door Shell voorgeschreven
product heeft gebruikt, dan lijkt me de kans dat je ver-
haal kunt halen erg klein: toon dan maar eens aan dat
het door de olie komt. Je kunt ze mailen op
tic@shell.com  Als je op de Shell-site kijkt, zie je ook nog
een tel.nr. Dan nog even de verschillen tussen de
diverse getallen bij olieproducten: voor zover ik het heb
begrepen, heeft het met de viscositeit te maken bij een
bep. temp. Hoe hoger dat getal bij, laten we zeggen:
bedrijfstemp., hoe beter de smering is. Als het boven-
staande niet klopt, lijkt het me wel fijn dat iemand dit
rechtzet/uitlegt! Alle olieproducenten hebben productinfo
op het web. (Shell, Kroon, Miller, Penrite Oil). Kun je via
die weg al aardig bepalen wat volgens jou goed is voor
je motor. Ik hoop dat je aan deze verzameling gedachte-
spinsels wat hebt! Voorlopig ben jij degene die met de
problemen zit en voor de rest zit iedereen (ik ook) hier
maar ‘veilig’ achter zijn pc. academisch te redeneren!
Re: Zoals eerder gezegd, is het waarschijnlijk moeilijk
vast te stellen. Wat smeermiddelen betreft: houd je
gewoon aan de originele specificaties. Hier is immers de
motor op gedimensioneerd. Op mijn site www.triumphk-
lassiek.tk onder onderhoud, vind je de juiste SAE waar-
den. Aan de waarden, betwijfel ik dat het de oorzaak is
geweest. Is je blok eerder gereviseerd, of is het nog orig-
ineel. Als je lagerschalen door normaal gebruik op zijn,
zijn er ook andere zaken versleten (zuigerveren,
klepgeleiders etc). Hoe is de compressie en olieverbruik?
Beide zijn bruikbare indicatoren voor algemeen ver-
hoogde motorslijtage. Volgens mij wordt het tijd voor een
algehele inspectie van je blok. Jammer dat het nu in de
zomer gebeurt, maar als je alleen de lagers vervangt,
kan het wel eens een goedkope oplossing zijn en dan
kan je binnen afzienbare tijd andere zaken vervangen.



Wellicht kan je met alleen vervangen van de lager-
schalen doorrijden tot de winter. (geen garantie) Ik kan
niet in je beurs kijken en weet niet over hoeveel vrije tijd
je beschikt. 
Re: Een onjuiste oliesoort kan inderdaad een dergelijk
defect veroorzaken. Het instructieboekje schrijft niet voor
niets 20w-50 voor. Zoals terecht gezegd: de toleranties
van een Spitmotor vereisen deze olie. Het is ook zeer
slordig van een garage, als ze er wat anders (verkeerds)
ingooien bij gebrek aan de juiste olie! Dit is gewoon
ondeskundig handelen en het lijkt me dat deze garage
aansprakelijk is voor de schade. Een 15w-40 is in warme
toestand 20% dunner als een 20w-50 en een te dunne
olie laat zich makkelijker wegdrukken op kritische punten
waar veel druk optreedt, zoals dus krukas en drijfs-
tanglagers. Het zal niet meevallen om iets geclaimed te
krijgen, maar ik zou het zeker proberen! 
Re: Het is best mogelijk om de motorolie te laten testen.
Deze site geeft een beeld, wat ervan te verwachten is:
hp?nav=oliemonster&pag=smeerolietesten
http://www.martest.nl/index.php?nav=oliemonster&pag=s
meerolietesten
Overigens is het niet alleen aan maritieme motoren voor-
behouden. 
Re: Allemaal bedankt voor de info. Het is inderdaad de
krukas die defect is en de motor is niet vastgelopen,
maar de lagers zijn flink aangetast. Ik heb bij Shell de
vraag uitgezet, welke olie ik zou moeten gebruiken en
zal dan kijken wat zij adviseren. Op basis daarvan zal ik
bekijken wat de vervolg stappen zijn. In het verleden heb
ik een Volvo gehad en op de club had ook iemand
10w40 olie door de garage in zijn carter gekregen. Het
gevolg was een slechtere koeling van de motor, overver-
hitting en uiteindelijk een defecte nokkenas. Ik kon ook
merken dat de olie in de Spit na het defect niet echt
lekker meer smeerde, vandaar mijn gedachten over de
olie. De motor heeft volgens de teller 98.000 Km gelopen
en is nog nooit gereviseerd. De krukaslagers maakten
wel een kort ratelend geluid bij het starten van de motor,
maar verder liep de motor prima. Er zit helaas niets
anders op dan een ruilmotor, vrees ik. 
Re: Deze sites kunnen misschien door de jaren heen
verloren gaan, maar zeker de eerste levert nog veeeel
meer informatie op:
l.php?content=http%3A//www.motorfietsweb.nl/neder-
lands/documentatie/motorolie.html http://www.motorfi-
etsweb.nl/nederlands/frameset-
nl.php?content=http%3A//www.motorfietsweb.nl/neder-
lands/documentatie/motorolie.html  
2) Viscositeit van motorolie. Onder de viscositeit van een
olie wordt verstaan; de dikte van die olie. Olie met een
hoge viscositeit is “dikke” olie. Deze olie is geschikt voor:
hoge belasting, bij lage toeren, hoge temperaturen, ver-
minderen van lekkage door keerringen, klepgeleiders en
zuigerveren. Olie met een lage viscositeit is “dunne” olie.

Deze is geschikt voor: hoge toeren, hoge snelheid,
lagere weerstand, lagere temperaturen. Met de vis-
cositeits INDEX wordt aangegeven, hoe de olie reageert
op hoge en lage temperatuur. Hoe hoger de vis-
cositeitsindex hoe minder de eigenschappen van de olie
veranderen onder invloed van temperatuur. Een olie met
een hoge viscositeitsindex verdikt minder bij lage tem-
peratuur en verdunt minder bij hoge temperatuur, dan
een olie met een lage viscositeitsindex. Een hoge vis-
cositeit en een hoge viscositeitsindex zijn dus twee VER-
SCHILLENDE begrippen! Bij de viscositeitsindex draait
het om de breedte van het bereik en niet om de hoogste
waarde. 5W40 olie heeft dus een hogere viscositeitsin-
dex dan 20W50. 5W40 behoudt dus over een groter tem-
peratuurgebied zijn eigenschappen dan 20W50. Daarbij
is 5W40 een dunnere olie dan 20W50. Een multigrade
olie, is een olie met een hoge viscositeitsindex die zowel
aan de specificaties voor een dunne olie bij lage temper-
atuur voldoet, als aan de specificaties voor een dikke olie
bij hoge temperatuur. Multigrade olie heeft dus de eigen-
schappen van een lage en een hoge viscositeit olie in
zich verenigd. Multigrade olie valt binnen meerdere vis-
cositeitsklassen, in tegenstelling tot een singlegrade olie,
die een viscositeitswaarde heeft. Multigrade reageert
minder sterk op veranderingen in temperatuur, dan een
singlegrade olie. Multigrade olie heeft dus een hoge vis-
cositeitsindex. Bij multigrade olie met viscositeitsindex
verbeteraars, is het belangrijk om de door de voertuig-
en oliefabrikant vastgestelde verversingstermijn aan te
houden, omdat door de veroudering/slijtage van de olie
de viscositeit minder kan worden. De viscositeit van
motorolie wordt aangegeven in SAE viscositeitsklassen.
(bv 5W40 multigrade, en 30 singlegrade). Deze vis-
cositeitsklassen geven alleen de dikte van een olie bij
een zekere temperatuur aan en zeggen niets over de
kwaliteit van een olie. 
http://www.bmw-mono-club.nl/monograde-multigrade.htm
MONOGRADE versus MULTIGRADE Alle oliesoorten
varieren in viscositeit (dikte) met het veranderen van de
temperatuur. Hoe kouder de vloeistof, hoe dikker en hoe
heter de vloeistof wordt, hoe dunner. Kijkt u maar eens
wat er gebeurd als u een fles olijfolie in de koelkast zet.
Daarom werd er toen er alleen monograde olien op de
markt waren, in de winter een SAE30 en in de zomer
een SAE40 gebruikt. Eind jaren ’50 kwamen de eerste
multigrade olien op de markt. Dit waren zogenaamde
20W/50 olien. De W staat hier voor winter en geeft de
dikte aan bij koude temperatuur en het getal 50 is de
dikte bij 100 graden Celsius. Het voordeel van deze
olien, ten opzichte van de monogrades was, dat men niet
langer de olie hoefde te verwisselen, vanwege het tem-
peratuurverschil tussen zomer en winter. De multigrade
olien bevatten een chemische stof die het dunner worden
van de olie met het toenemen van de temperatuur tegen-
gaan. Het probleem met deze stoffen is (viscositeits



index “VIî verbeteraars) die bestaan uit lange kettingen
van polymeren, is, dat door het gebruik deze kettingen
korter worden, wat hun kracht om viscositeitsverlies
tegen te gaan vermindert. M.a.w. een olie die begint als
een SAE50 bij 100 graden Celsius kan door het gebruik
veranderen in een SAE40 of lager. De eerste VI ver-
beteraars hadden erg weinig weerstand tegen dit kapot-
gaan van de polymeren (afschuiven). Hier schuilt een
groot gevaar voor de huidige klassiekerbezit(s)ter, er zijn
namelijk nog steeds klassieke olien op de markt die
dezelfde polymeren gebruiken als ten tijde van de intrede
van de multigrade. Dit zijn dus totaal achterhaalde pro-
ducten, die naast het snel verliezen van van de originele
viscositeit, ook nauwelijks bescherming tegen slijtage
bieden, omdat ook de additieventechnologie, die in deze
oliesoorten wordt gebruikt, stamt uit de jaren ’50 en ’60. 
Kijk dus altijd goed uit bij de keuze van een
klassiekerolie. Een ander mechanisme wat de viscositeit
van olien vermindert, is de vervuiling door brandstof. Dit
is vooral het geval met klassieke benzinevoertuigen die
slechts voor korte ritjes worden gebruikt, vooral in de
winter. Men moet dan immers veel vaker gebruik maken
van de choke, wat meer brandstofgebruik met zich mee-
brengt. Deze benzine verbrandt niet volledig en verdwijnt
gedeeltelijk in het carter, waar het de olie verdunt.
Moderne polymeren zijn ook beter tegen slijtage
bestand. Indien er in het oude instructieboekje een
monograde (SAE 30 of 40) stond voorgeschreven, kunt u
meestal probleemloos overschakelen op een 20W/50.
Behalve eigenaren van voertuigen met een zogenaamd
‘big-end’ rollager op de krukas, kunnen geen multigrade
gebruiken, omdat deze lagers in sterke mate de eigen-
schap hebben om polymeren kapot te maken. Hierdoor
zal een 20W50 zeer snel veranderen in een SAE20, die
veel te dun is om te smeren en dus snel tot ernstige slij-
tage zal leiden. Doctor Millers News, oktober 2001. Ze
zeggen dat dus 5W50 en 20W50 even dik zijn, terwijl de
5W bij een groter temperatuurbereik even dik blijft.
20W40 en 20W50 zijn dus verschillend in dikte, deze lev-
ert grote schade op. Dunne olie, in combinatie met ver-
oudering, zal dus zeker problemen opleveren, dus was
het niet direct na het vervangen gebeurd, dan was het
wel over een half jaartje gebeurd, slechte zaak dus. De
5W en 20W geven het temperatuurbereik aan, hierbij
moet je dus denken aan het starten van je auto bij -20,
wanneer de olie dan te dik is, krijgt de startmotor (die
door de kou ook al minder vermogen kan leveren) de
motor niet meer rond. Dus in dagelijks gebruik is daar
een lagere waarde niet erg, een lagere viscositeit in het
werk gebied (-5 tot 120 graden), wel. 
Re: Shell geeft aan dat de 20W50 door de 15W40 mag
en kan worden vervangen. Dus het kan in principe niet
aan de olie liggen, al heb je daar natuurlijk geen exacte
zekerheid over. 
Re: Nou dit is nu eens een mooi en afgerond geheel.

Hulde voor de mensen die nu eens echt serieus geant-
woord hebben.
Re: Kijk, dat vertrouw ik niet! Ze hebben lont geroken,
zeker? Ik zou Shell antwoorden dat deze mededeling me
toch bevreemdt en om uitleg vragen. Als Triumph 20W50
aanbeveelt en Shell zegt dat je gerust 15W40 kunt
gebruiken, waarom legt Triumph de lat dan zo hoog? Het
hoogste getal in de viscositeitsaanduiding geeft de
oliedikte -taaivloeibaarheid- aan bij 100 graden celcius.
Het ligt dan toch voor de hand dat een olie die een dikte
40 overhoudt bij die temperatuur, als dun water uit de
lagers loopt en geen smeerfilm van enige betekenis op
de wrijvingsvlakken in stand weet te houden? De laagste
waarden van de aanduiding hebben hun betekenis bij
koude motor, onder koude omstandigheden. De geringe
taaivloeibaarheid zorgt voor voldoende smeerfilm onder
die omstandigheden. Haal je eenmaal bedrijfstemperatu-
ur, dan moet de smerende werking uit de dikkere fractie
van de aanwezige olie komen. Leg dat maar eens voor
en dan ben ik benieuwd wat Shell te antwoorden heeft.
De geruststelling die je nu gekregen hebt, komt van
degenen die verantwoordelijk zijn voor de verkoop. Als je
de vraag uitdiept, komt het antwoord van de techneuten.
Ben benieuwd. 
Re: Tja, ik zit er al 4 keer over heen te lezen, maar vol-
gens mij spreekt hij zichzelf tegen, tenzij een lager getal
een hoger viscositeitsindex aangeeft. “Hoe hoger de vis-
cositeitsindex, hoe minder de eigenschappen van de olie
veranderen onder invloed van temperatuur.” “5W40
behoudt dus over een groter temperatuurgebied zijn
eigenschappen dan 20W50.” Zelf sta ik wel eens te twi-
jfelen bij een pak olie in het rek, dan denk ik altijd; “die
olie zelf zal het minste kosten, maar het pak en het
bestikkeren het meest” Dus dan denk ik al snel van; “vol-
gens mij duwen ze gewoon overal dezelfde hele goede
dure olie in en telkens een ander stikkertje erop”. Zo kun-
nen ze ook overal gewoon SHELL PURA in elke pomp
duwen en bij de 1 gewone benzine en bij de andere
PURA op het boord, wil je dan meer betalen, “ok, dat
mag”.

Oliedrukmeter elektrisch 
In mn Spit heb ik een electrische oliedrukmeter zitten
van een Jaguar MK II, (net als de andere kleine klokken).
Nu is de zender daarvan kapot. Maar nu heb ik een elec-
trische drukzender gevonden en vraag mij af of deze erin
past/werkt, en hoeveel bar de oliedruk levert. 0-5bar of
0-10 bar? Website waar dat ding te vinden is:
http://www.mecs.nl/ 
Re: De oliedrukzender zet de druk om in een varierende
spanning. De meter zet deze spanning weer om in een
wijzerbeweging. Met een zender en een meter van ver-
chillende merken (de Jaguarmeter zal ‘Smith’s zijn) loop
je de kans dat deze twee spanningen niet met elkaar in
de pas lopen en je dus een verkeerde aanwijzing krijgt.



Beter dus op zoek gaan naar een ‘compatibel’ stel, of de
specs opvragen bij de leverancier. Voor de schaal zou ik
voor de 10 bar gaan, maar voor de zender moet je op de
schaal afgaan.

Smeren nylon bussen
Waar moet ik de nylon bussen van de voor- en achter-
wielophanging mee smeren? In het werkplaatsboek staat
namelijk dat je ze moet smeren, maar niet waarmee.
Re: Dit komt mij uit het werkplaatshandboek niet bekend
voor. Er zijn wel onderdelen in die buurt die je smeren
moet, maar niet de bussen. Denk aan trunions en lagers.
Met multi-purpose vet, m.a.w. doorsnee vet. Dit staat
voorin het nederlandstalig werkplaats handboek op pagi-
na 09-01.

Inspectieluikje
Om af en toe het olieniveau van de versnellingbak te
kunnen controleren, wil ik in de tunnel een luikje maken.
Wie kan mij de juiste locatie daarvan aangeven.
Re: Bij de 1500 zit er aan de rechter zijkant van de bak
een olievulplug. Wanneer je auto horizontaal staat en je
de plug eruit draait, moet het olie nivo gevuld zijn tot de
rand. Volgens mij kan je deze vanaf de onderzijde
gemakkelijk bereiken. Klepje maken in de tunnel is leuk,
maar als je bak niet lekt, kijk je er eigenlijk niet in. Een
check tijdens de APK, wanneer hij op de brug staat, vol-
doet.
Re: Om dit olieniveau te controleren vanaf de onderkant
moet je een paar vingers hebben die je drie keer kunt
omvouwen. Je vergeet nl dat precies voor deze plug de
uitlaat loopt. En je zult clubleden de kost moeten geven
die de verkeerde bout of zg plug los gedraaid hebben.
N.l. de bout waar de achteruit bediening mee vast zit.
Het luikje moet zitten op hoogte van de eerste ril in de
vloer en tot max. 3 cm. van de voorkant van de tunnel.
Het mag +/- 6x9 cm zijn. In een van ‘The Spitfire’s staat
precies beschreven hoe dit controleluik eruit ziet. Veel
clubleden hebben er profijt van. Ook zo’n luikje aan de
andere kant is best wel handig bij het ontluchten van je
koppeling. Want lucht wil altijd naar boven.

Olie verversen versnellingsbak. Hoe? 
Ik heb een MK IV 1300 non overdrive. Nu weet ik niet
hoe oud die olie van de versnellingsbak is. (iedergeval
wel 2 jaar) Nu heb ik wel de vuldop gevonden van de
versnellingsbak maar zit daar ook ergens onderin ook de
aftapplug? En kan daar gewoon motorolie in. Of moet
daar iets speciaals in. Enig idee hoe je die olie erin moet
krijgen (zit wel op een rottige plek om bij te komen).
Re: Inderdaad zal ergens wel een aftapplug zitten.
Hayens’ helpt vast wel. Ik heb om de versnellingsbak en
differentieel te vullen en hulpstuk gemaakt. Een stuk
doorzichtige slang van 1 cm buitenmaat van 1 meter
lang en daar bovenin een klein trechtertje gestoken. De

onderkant van de slang steek je dan in het vulgat van de
bak. Trechter vullen met olie en maar wachten tot het
helemaal weggezakt is. De trechter kun je vast binden
met een touwtje, want het gaat zo traag als dikke stroop.
Ondertussen kun je dan wat anders doen. Na elke
vulling even meten in de bak hoeveel er al in zit. Als de
bak helemaal leeg is, heb je een avondvullend program-
ma. 
Re: Er moet wel speciale versnellingsbakolie in. Je kan
deze via verschillende klassieker adressen krijgen (zie
Spitfire blad).
Re: Er zit aan de onderkant een dop die je los moet
draaien en aan de zijkant een dop die je los moet
draaien. Alles staat wel duidelijk in de Haynes’. Ook de
soort olie. Uiteraard geen motorolie gebruiken! Maar pre-
cies de olie zoals gespecificeerd. Je kan de olie vullen
dmv een hulpstuk/spuit, maar als je wat twijfelt, zou ik ‘t
geheel even laten doen. Dit kan elke garage en we
hebben het hier over half uurtje werk, max. Voor hun
veel makkelijker. Zeker met dat hulpstuk en met een
brug of smeerput. Wel zelf goed opletten dat er de juiste
olie ingaat.

Olie in nieuwe versnellingsbak 
Gisteren heb ik mijn bak vervangen door een gere-
viseerde bak. Ik heb hem gevuld met Gearbox 40 olie
van ‘Penrite’. Nu kan je ook Gearbox 30 olie krijgen, met
viscositeit 24,4 ipv 29,3. Ik heb nu 10 kilometer gereden
en merk dat hij soms (niet altijd) wat moeilijk in de eerste
versnelling gaat. Even de koppeling laten opkomen, in de
vrij en dan gaat hij goed in de eerste. Zou dit aan de oliie
kunnen liggen, of moet de bak nog inlopen? Nu de tun-
nel er nog niet op ligt, kan ik gemakkelijk de olie wisse-
len en doe ik dat liever dan dat ik weer alles heb afge-
monteerd.
Re: Op de site van ‘Imparts’ staar dat zowel de Gearbox
30 als 40 “een lekkere dikke olie is, voor bakken waar
vroeger motorolie voor gebruikt werd”. Dit is bij de Spit
niet het geval, dus is die olie zowiezo wel geschikt? Nee!
Ik rijd al jaren met een universele bakolie (zoals Haynes’
voorschrijft) zonder problemen. Het naar z’n 1 schakelen
gaat altijd wel iets moeilijker (vooral wanneer de auto
nog rolt) omdat ie niet gesynchroniseerd is. Van wie
komt je revisiebak? 
Re: Ik had ook gelezen op de ‘Penrite’ site dat 40
overeenkomt mat SAE 40, dus lekker dik. Wel vreemd,
want ik had de olie bij Imparts gekocht op de beurs in
Houten. Hun zijn importeur van dat spul en kennen de
Spit van binnen en buiten, dus hadden ze het volgens
mij wel moeten weten. De bak komt bij Marco vandaan
en ik ga er vanuit dat die goed is. Zag er allemaal erg
verzorgd uit en met het verhaal van dikke olie is het te
verklaren. Volgens spec moet er SAE 80 of 90 in dus. 
Re: Je geeft zelf het antwoord al. Naar mijn weten moet
er in de versnellingsbak viscociteit 80-90 olie. 



Hoe ze je de veel dikkere olie mee hebben kunnen
geven, blijft dus even een raadsel. 
Re: Vandaag even contact opgenomen met ‘Imparts’ en
‘Penrite’. Imparts gebruikt deze olie altijd in de
Spitfirebakken. Penrite geeft ook aan, dat dit de juiste
olie is. Ze hebben een tabel in pdf gemaild, waar dit uit
blijkt. De verwarring ontstaat met name, door de benam-
ing. SAE waarden heb je voor bakolie en voor motorolie.
Deze zijn niet 1:1 vergelijkbaar, echter Penrite heeft de
SAE waarde van bakken “vertaald” naar motorolie en
komt dan op een waarde 40. Het komt erop neer, dat ik
de olie er dus maar even in laat zitten. Dat de bak nog
wat stroef schakelt, valt onder het inlopen. Enfin we
zullen het zien hoe de bak schakelt na wat meer kilome-
ters. Iemand andere of gelijke ervaring met nieuwe
bakken en / of bakolieen?
Re: En wat adviseerde Marco zelf? 
Re: SAE 80 of 90 (bak SAE) en ook GL 4 specifikatie
(zodat de bronzen onderdelen niet worden aangetast).
GL 5 specifikatie, zoals die bij moderne olieen
voorkomen, hebben “dopes” die het brons kunnen aan-
tasten.
Re: Dus als ik het goed heb begrepen, komt de huidige
inhoud van de bak niet overeen met wat het beste is. Op
de site van Penrite staat wel hun hypoid-oil 80/90
beschreven, met de opsomming van de diverse bakken
waar het in moet; waaronder de bak van de Leyland
Marina. Een soortgelijke bak zit ook in de Spit.
Re: Ik denk dat de Hypoid 80/90 inderdaad een betere
keus is. Het verhaal dat SAE 30 / 40 motorolie
overeenkomt met SAE 80 / 90 bakolie, klopt inderdaad,
(volgens mijn cursusboek pneumatiek/hydrauliek). Maar
op de site van Imparts staat bij de 30 en 40 olie “als ver-
vanger voor bakken, waar vroeger MOTOROLIE werd
gebruikt”. Dit is absoluut niet het geval bij de Spitfire
bakken. Haynes’ schrijft ook een SAE 80/90 EP (Castrol
Hypoid = niet meer leverbaar) voor. Ik rij al ruim 10 jaar
met SAE 80/90 EPI GL5 van Kroon (het goedkoopste
wat er is) en ik gebruik het ook voor auto’s die ik “onder
handen heb” voor derden zonder problemen.
Re: Wat betreft GL5 specifikatie, wordt die zowel in de
literatuur, als Penrite, als CCEE afgewezen. GL5
betekent dat er “dopes” zijn toegevoegd die de bronzen
onderdelen kunnen aantasten in onze historische
bakken. Rijdt tot nu toe misschien goed, maar intern kan
er al schade zijn aangericht. 
Re: Dat van die GL5 is natuurlijk een goed punt!
Misschien kun je ook eens kijken bij de concurrent van
Penrite: Millers (www.millersoils.nl) en misschien is
Kroon oil ook wel een goed alternatief (roonoil.nl)
www.kroonoil.nl).
Re: In het originele (Nederlandstalige) werkplaatsboek
van de Triumph Spitfire op pagina 2.304 staat het vol-
gende: “NOTA: Alle gangwissels en snelgangelementen
die op nieuwe wagens gemonteerd werden, zijn gevuld

met speciale olie, waarvan de formule alle nodige
bescherming verzekert voor nieuwe tandwielen. Onder
normale omstandigheden moet deze olie niet worden
afgetapt en vervangen, maar mag ze worden bijgevuld
met om het even welke van de goedgekeurde
oliesoorten. Wanneer een nieuw element gemonteerd
wordt, of onderdelen in het bestaande element worden
vervangen, dan zal het element opnieuw met speciale
olie opgevuld moeten worden, die met het nieuwe ele-
ment wordt bijgeleverd of apart kan besteld worden van
de wisselstukkendivisie. ONDER GEEN ENKEL VOOR-
WENDSEL MOGEN ANTIWRIJVINGSADDITIEVEN AAN
DE OLIE WORDEN TOEGEVOEGD”.
Helaas staat er niet omschreven welke olie dit nu precies
is en ondertussen zullen er zeker goede (waarschijnlijk
betere) alternatieven zijn, maar het lijkt erop, dat hier niet
een standaard transmissieolie bedoeld werdt. Ik ben voor
mijn nieuw te monteren bak/overdrive ook op zoek naar
de juiste olie en zoek nog even verder.
Re: Vandaag de olie afgetapt en voorzien van W80 olie
met GL4 specificatie. Uit het werkplaatsboek maakte ik
op, dat er onder nul er W80 in moet en boven 0
(‘szomers) W90. W80 is wat dunner dus. De bak
schakelt nu een stuk beter en ik ga eerst maar eens de
boel inrijden. Na 1000 kilometer tap ik de boel wel weer
af en gaat er W90 in. Tegen die tijd zal de buitentemper-
atuur ook wel weer wat hoger zijn, dus dan komt W90
ook weer tot zijn recht.  
Re: Welke olie je ook gebruikt, doe er nooit GL5 in.
Zoals eerder al geschreven, zitten hier dopes in die je
bronzen bussen aantasten. Ikzelf gebruik altijd 80W90
GL4 van Comma. Deze is gewoon goed, normaal gepri-
jsd en bij zowat elke automaterialenboer te krijgen.  
Re: Het verhaal over viscositiet klpot helemaal. Voor
transmissieolie wordt een andere aanduiding gebezigd
dan voor motorolie. Ook zitten er heel andere toevoegin-
gen in, omdat er gewoon andere eisen aan gesteld wor-
den. Wanneer je, zoals je zegt, al ruim 10 jaar met GL5
in je versnellingsbak rijdt en er zich nog nooit problemen
hebben voorgedaan, heb je denk ik geluk. GL5 bevat nl
een compleet overbodig element, wat in feite alleen
bedoeld is -voor zover mij bekend- om de helderheid van
de olie te verbeteren. Ik dacht mij te herinneren dat dit
Fosforpentoxide is (P2S5). Inderdaad, dit produkt tast
niet alleen brons, maar alle producten waar koper in ver-
werkt is, aan.

Versnellingsbak olie checken
Moet ik de versnellingsbaktunnel verwijderen en de
afdekplaat van de bak om de stand van de olie te con-
troleren? Of, kan dat makkelijker bij een 1500.
Re: Als je de tunnel wilt laten zitten, is het nogal een
heksentoer. Opzij aan de versnellingsbak zit een vulplug,
die tevens dient als niveaucontrole. Je moet je wagen
horizontaal neerzetten en dan moet je door het gat van



de vulplug zolang olie bijvullen, tot het net het gat uit-
loopt. Ga maar eens onder je auto liggen en bekijk de
situatie.
Doe het zelvers halen een keer de tunnel uit de auto en
controleren ‘van boven af’ het oliepijl. Voordat ze de tun-
nel weer monteren, maken ze een luikje op een behendi-
ge plek in de tunnel, zodat ze de volgende keer alleen
het luikje hoeven open te doen.
Anders moet je van onderaf de plug er uitdraaien en met
een ouderwetse oliespuit versnellingsbakolie erin
spuiten, totdat het er weer uitkomt. Dan is het genoeg.

Oliedruk varieert
Na de koude start, staat de oliedrukmeter op 50, onder
het rijden reageert deze op het aantal toeren. Bij warme
motor en stationair toerental staat de meter op bijna 0. Is
dit normmaal?
Re: Wellicht overbodig om te melden, maar gebruik je
wel de juiste olie (20W50 minerale olie en dus beslist
geen synthetische olie). Als je oliedrukmeter betrouwbaar
is en je gebruikt de juiste olie, dan zou dit een indicatie
kunnen zijn dat je motor enige sporen van slijtage ver-
toont. Dit zou echter gepaard moeten gaan met wat olie-
verbruik. Ik heb een aantal jaren geleden een Mini gehad
waarvan het olielampje ging branden bij stationair, vooral
na een lang stuk snelweg. Ik heb hier echter gewoon
mee doorgereden en nooit problemen gehad. 
Re: 50 psi bij de koude start is wat aan de lage kant.
Afhankelijk van hoe goed het overdrukventiel sluit als hij
dicht zou moeten zijn, zou je maximum oliedruk, dat is bij
koude motor, tussen 60 en 70 psi moeten zijn. Bij warme
motor tussen 40 en 60 psi bij 2000 toeren. Als hij bij sta-
tionair bijna op 0 staat, is dat veel te weinig, maar ook
dat kan liggen aan een lekkend ventiel. Je kunt kijken of
je meter goed aanwijst, door te starten zonder de motor
te laten aanslaan en dan te kijken bij welke druk je
oliedruklampje uitgaat. Bij een MK I, II, of III moet dat bij
ongeveer 6 psi zijn, bij een MK IV en 1500 bij ongeveer
4 psi.
Re: Kortgezegd is het antwoord: “ja”. Een goede oliedruk
is natuurlijk van belang voor je motor, maar er zijn allerlei
factoren die de oliedruk beinvloeden. Allereerst: wat is
normaal? Je kunt het ook op de pagina met aankoopin-
formatie vinden: met warme motor (na ong. 20 min. rij-
den!), moet de druk ongeveer 50 psi zijn bij 3000 rpm.
Als je dat toerental hebt, moet je dat gedurende iets lan-
gere tijd vasthouden: De druk moet zich even opbouwen.
Hou dat maar aan als richtgetal. Bij stationair toerental
kan de druk behoorlijk dalen, vooral als de olie goed
warm (= dun) is. Ik weet niet precies wat de norm is voor
een warme motor bij stationair, maar er zijn vast andere
Spitteurs die dat precies weten.
Dan: wat is van invloed. Nou, dat is nogal wat: - De vis-
cositeit van de olie: 20W50 van een goed merk is de
norm. Dunnere olie = lagere waarde. - Heb je een

oliekoeler? De oliedruk is dan vaak iets lager omdat de
olie over een groter gebied ‘verspeid‘ is. De remedie: in
principe niets aan doen, maar als je het toch wilt veran-
deren: Naast/onder het oliefilter zit een rode 6-kantige
bout. De veer erachter bepaalt de druk. Die veer kun je
vervangen. - Kwaliteit van de oliepomp in het carter. Ga
er maar vanuit dat die goed is. - De kwaliteit van de
oliedrukzender en de aansluitingen van en naar de meter
op het dashboard (incl. massa!). - De nauwkeurigheid
van de oliedrukmeter. Is die gecalibreerd?
De bovenstaande opsomming is vast niet compleet.
Maar, eenvoudig te controleren. Ik zou me maar
vasthouden aan het getal wat je krijgt bij 2000 tpm. bij
warme motor.

Te hoge oliedruk?
Mijn Spitfire 1500 heeft bij een warme motor bij het gas-
geven een oliedruk van ca 3,5/4 bar. Kan iemand mij
vertellen wat dit zou kunnen zijn en of ik hiermee door
kan rijden + risico‘s. 
Re: Hoeveel is 3,5/4 bar in PSI.? Dat is wat er op mijn
oliedrukmeter staat. Onder normale bedrijfsomstandighe-
den staat die (met 15W40 olie) op 50 PSI.
De volgende vragen gelden dan nog: - Is je oliedrukme-
ter nauwkeurig? - Hoe hard rijd je als je meet? (toeren!).
- Hoe lang rijd je al (warmte motor)? - Zit er niet te veel
olie in de motor? - De juiste dikte olie? (niet te dik)?
Als je dat allemaal weet en alles klopt, dan kun je nog
het volgende doen, voordat je de motor helemaal
demonteert: er zit aan de kant van het oliefilter onderaan
een ‘housing‘ met daarin een ‘oil pressure relief valve‘.
Het is bekend dat die wel eens ‘van slag‘ is en daardoor
de druk in de motor hoog op laat lopen. Dat ding kun je
eenvoudig vervangen. Zou ik eerst doen, voordat je aan
de oliepomp of zoiets gaat beginnen. 
Re: Even voor de volledigheid, 1 bar is 14,50377 PSI,
dus een oliedruk van 3,5 bar = 50,76 PSI en 4 = 58,02
PSI. Lijken mij dus helemaal geen vreemde waarden. Ze
zijn misschien iets hoger doordat er een sterkere veer in
je ‘Oil pressure relief valve’ zit, sommige mensen mon-
teren zo`n sterkere veer als ze een oliekoeler monteren.
Dit om de extra drukval over de koeler te compenseren.
Misschien is dat ook wel bij jou het geval?

Oil filters
Kan iemand mij het Bosch type olie-filter vertellen voor
een Spitfire 1500? Ik zit in Duitsland en niemand schijnt
hier te kunnen opzoeken welk Bosch filter overeenkomt
met het FRAM filter dat ik tot nu toe gebruik. Misschien
is er wel ergens op het web een conversie table van nog
veel meer merken te vinden? Dan houdt ik mij aanbev-
olen, ik heb zoiets nog niet kunnen vinden.
Re: Heb je al gekeken naar een Bosch oliefilter als ver-
vanger voor de originele Triumph uitvoering. Indien dit
niet het geval is zoek dan naar GFE119 als code.



Olieverbruik
Sinds een maand ben ik de trotse eigenaar van een Spit
1500 TC ’76. Na ongeveer 1.000 km heb ik drie vragen.
1. Is een olieverbruik van 1 l op 500 km normaal? 2.
Oliedruk, bij warme op toeren draaiende motor, is 8 bar.
Is dit niet te hoog? 3. Bij schakelen of plotseling van het
gas gaan knakt er iets in de acheras, wat kan dit zijn? 
Re: Misschien een geruststelling: 1. Ja, dat ken ik. De
mijne ook, tenminste bij het gebruik van goedkope olie.
Duurdere olie gaat zeker langer mee, maar dat blijft een
overweging. Elke keer viermaal zoveel betalen is ook
niet de manier. In een later stadium bleek dat de olie
langzaam uit het blok liep via de carterpakking. Als de
motor koud was, was er niks aan de hand. Bij een
warme motor liep e.e.a. zo de natuur in (waar het ook
vandaan kwam, ‘way back to it`s roots’). 2. Geen idee, ik
heb geen oliedrukmeter. 3. Ook dat komt bekend voor. In
een later stadium begint tijdens het rijden een zoemend
geluid te ontstaan, vooral na het loslaten van het gas (na
de knak). Drie mogelijkheden: of de kruiskoppelingen zijn
versleten, de achterwiellagers zijn versleten, of het differ-
entieel is versleten. Bij mij was de eerste optie vervan-
gen, de tweede niet van toepassing en de derde eindige
met een harde knal, gevolgd door wat geratel toen een
tandwiel brak.
Re: Olieverbruik van 1l./500 km is wat hoog. Ik hoef bij
5000 km/jaar nooit olie bij te vullen. Dit verbruik kan
echter te maken hebben met je tweede probleem, de
hoge oliedruk. Ten eerste: weet je zeker dat het niet
wordt weergegeven in PSI‘s, ten tweede, is het een
mechanische of elektrische drukmeter en als hij elek-
trisch is, loopt dan de spanning over de spanningsrege-
laar (achter op de kilometerteller)? Als je echt 8 bar hebt,
dan moet je eens kijken naar de lange uitstekende
boutkop die direct onder het oliefilter zit. Hierin wordt de
max. druk afgeregeld. Kijk of het veertje niet gebroken is,
alles bewegen kan en of er geen losse vul-ringetjes zijn
gebruikt om de druk te verhogen. Is dat alles in orde,
dan zou ik maar eens naar een garage gaan. Mijn druk-
meter komt niet verder dan ca. 6 bar bij 3000 rpm.
Betreffende de tik in de achteraandrijving, dat is speling.
Deze kan op diverse plaatsen zitten, maar meest aan-
nemelijk zijn de kruiskoppelingen (in iedere steekas en in
de cardan as.) Degene met speling, moet vervangen
worden. Verder kunnen de diverse flenzen op het differ-
entieel niet goed vast zitten, waardoor speling ontstaat
op de bouten. Bouten controleren is hiervoor de makke-
lijke oplossing. Verder kan er speling zitten in het differ-
entieel. Als het daar zit kun je een uitwissel in overdenk-
ing nemen, je kunt er ook nog een tijdje mee doorrijden.
(ps de eerste 2 mogelijkheden wel direct repareren). Iets
wat ook nog wel eens voorkomt, is speling op de ver-
tanding waarmee de steekas aan de flens vast-
gekrompen zit. In dat geval moet ook tevens de steekas

worden vervangen. Al met al nogal wat mogelijkheden en
ik kan je niet echt gerust stellen. Ik hoop dat je ermee
verder kunt.

Motorolieverbruik
Mijn Spitfire verbruikt op 1500 km ongeveer 1 liter olie. Is
dit een normaal verbruik of is er iets aan de hand. Er
komt geen blauwe walm uit de uitlaat. De Spit lekt bijna
niet. Gaarne jullie mening.
Re: 1 op 1500 lijkt me nu niet direct problematisch. Ik
heb een aantal jaren gereden op een verbruik van 1 op
200 a 300 en heb uiteindelijk een revisiemotor geplaatst
om toch vertrouwen in een toertocht te kunnen hebben.
Re: 1 op 1500. Dat is lang niet slecht. Bedenk het vol-
gende: rij je regelmatig? Rij je korte stukken? Wordt de
motor voldoende warm? Tot welk toerental ga je? Welke
oliesoort gebruik je? Enz. Allemaal zaken die van invloed
zijn op het oliegebruik van een auto in het algemeen en
dus ook voor een Spitfire. Ik denk dat er heel wat
Spiteigenaren bijzonder tevreden zijn, als hun auto dat
verbruik heeft. Oudere auto‘s hebben wat ruimere toler-
anties, als het gaat om maatvoering. Er zit tussen de ver-
schillende onderdelen wat meer ruimte, waarlangs de
olie kan ontsnappen. Vooral bij het starten en bij een
motor die onvoldoende warm wordt, blijven de toleranties
‘groot‘, waardoor er toch wel olie ontsnapt. Goede
kwaliteit 20w50 draagt ook bij tot een dalend olieverbruik
en een betere smering als de motor koud is. 

Oliepomp hoorbaar
Ik heb nu zo‘n 1500 kilometer met het gereviseerde blok
gereden en ik merkte vandaag dat de oliepomp duidelijk
hoorbaar is. Normaal hoor je dit soms alleen bij zeer laag
toerental in combinatie met het vragen van vermogen
(optrekken), nu hoor ik het over een veel groter bereik.
De pomp zelf is nieuw, dus kan ik volgens mij uitsluiten,
ook is er voldoende olie aanwezig in het blok.
Re: Ikzelf heb nog nooit een oliepomp gehoord. Er kan
van alles tikken en rammelen, maar de oliepomp?
Wellicht is er toch iets in het oliecircuit aan de hand: Is je
oliedruk voldoende? Bij te veel speling op de
krukaslagers, lekkage bij de tuimelaars, of het niet aan-
brengen van de afdichtstop voor in het blok, kan je druk
(bijna) wegvallen, met allerlei hoorbare geluiden tot
gevolg. Wellicht kun je ook de pomp horen als er te
weinig druk wordt opgebouwd. Eerst meten dus. (als het
een nieuwe pomp is, steekt deze dan wel diep genoeg in
de olie (even lang etc.?))

Olie
Weet iemand wat voor olie het beste kan worden
gebruikt voor een 1500 TC ’80.
Re: Ik denk dat je motorolie bedoeld? Volgens mij kan je
wel aannemen dat er gewoon “classic” olie 20W50 in
moet. Als je een heel goed gereviseerde motor hebt,



misschien 15W30. Gebruik altijd gewoon de originele
minerale basisolie. De nieuwerwetse synthetische olieen
kunnen aantasten of zo iets. Belangrijk bij minerale
olieen is wel dat je op tijd ververst. Anders wordt de
zuurtegraad te hoog en tast dit het ijzer aan.
Re: Normaal hoort er 20W50 in. 15W30 nooit gebruiken,
15W40 is ook niet aan te raden (te dun). Ook kun je
gaan voor 10W60. Deze is welliswaar duur, maar
reduceert de slijtage in de motor tot bijna niets. Je kunt
alle soorten olie gebruiken, het aantasten van onderde-
len geldt voor de versnellingsbak: Daarin moet EP olie
80W90 of zo iets. Let hierbij op GL4 specificatie,
aangezien de meest verkochte GL5 spec de synchro-
meshringen schijnt aan te tasten.
Re: Als aanvulling op het eerdergenoemde: Het gebruik
van een oliedrukmeter is aan te bevelen. Je kunt dan
heel wat narigheid aan zien komen (letterlijk). Een
oliedrukmeter is vrij eenvoudig in te bouwen. Er zijn
types die je eenvoudig tussen het blok en de
oliedrukzender (lampje) schroeft. De druk die je moet
hebben staat vermeld in het ‘Haynes’ Manual. Goede
olie is een goede investering. Als je Spit geen olie ver-
bruikt, of als je niet zo veel rijdt, zou ik kiezen voor olie
van bijv. Penrite of Millers`. (Trouwens, als je veel korte
eindjes rijdt, kan het verbruik relatief stijgen). Even een
verklaring voor de dunne 15W40: als je auto een tijd stil
staat, zakt de olie omlaag, in het carter. Als je start kan
dat leiden tot hartverscheurende geluiden! En dat wil je
niet! In de jaren `70-`80 waren de toleranties nog niet
van de kwaliteit van die van nu. Zeker dunne olie zakt
makkelijk omlaag. Een tip (die al eerder op deze pagina
stond): als je Spit een tijd heeft stilgestaan, start dan met
de choke dicht. De startmotor zorgt er voor dat de motor
langzaam ronddraait, druk opbouwt en smeert. Als het
oliedruklampje op het dashboard uit is, dan pas de choke
uit en starten. Dezelfde procedure moet je hanteren als
je de olie hebt ververst en een nieuw filter hebt geplaatst.

Olieverbruik
Mijn Spit 1500 ’76 gebruikt nogal wat olie, ca 1 op 400
km. Ik heb de indruk dat het met name slijtage op de
zuigerveren is, dus bij gasgeven een grijze waas achter
me. Ik heb nooit gemerkt dat bij gas loslaten hij een
blauw pluimpje geeft, ten teken dat ik het in de kop moet
zoeken. Ik heb vandaag de compressie eens gemeten.
Eerst droog, daarna met een scheutje olie in de cylin-
ders. De waarden zijn als volgt. cyl 1: 10,3/10,4; cyl 2:
10,1/10,3; cyl 3: 10,8/11; cyl 4: 10/10,3. Ik vind dat voor
een “versleten motor” de waarden nog wel dicht bij elka-
ar liggen en ook de stijging ‘met olie’ valt mee. 
Re: De compressie ziet er goed uit. Bij zowel versleten
zuigerveren als bij versleten klepgeleiders verwacht je
lagere compressie. Ligt het niet in de carterontluchting?
De lucht wordt via het kleppendeksel, via slangen naar
de carburateurs geleid. Als de onderdruk uit de carbura-

teurs te groot is, of er komt te veel olie omhoog, of de
ontluchting is te open, dan trek je de olie naar je carbura-
teurs en verbrandt het samen met het lucht/benzine-
mengsel. Aluminium vervangings-kleppendeksels hebben
vaak een directe opening naar buiten, terwijl de originele
deksels een laag staalwol voor de uitgang hebben.
Wellicht ligt hier je probleem. Je kunt bijvoorbeeld tijdelijk
de ontluchtingsslang eens naar een potje leiden. Als het
probleem dan weg is en/of er komt veel olie in dat potje,
weet je waar je probleem ligt.
Re: Bij het losnemen van de slang tussen kleppendeksel
en carbs, voel je dat er toch een “behoorlijke” druk wordt
opgebouwd in het carter. Als de motor goed op temper-
atuur is, dan merk je dat hij stationair wat onregelmatig
loopt. Neem je de slang los, dan loopt hij beter. De
oliewalm heeft duidelijke invloed. Zou een oliekoeler dit
probleem kunnnen verbeteren? Volgens mij is het bij een
1500 niet toegestaan om de carterontluchting los te kop-
pelen van de carburateurs. Er zit in het kleppendeksel of
daarbuiten ook geen filter o.i.d.
Re: Als eerste, lekkage op de klepgeleiders leidt tot
slechte compressie. Dit is echter niet zo, zolang de klep-
pen nog goed sluiten. Olie loopt dan langs de steel naar
beneden en loopt bij het openen van de klep in de cylin-
der. Als tweede is een oliekoeler (thermostatisch
geregeld) altijd een goede optie voor een Spitfire om de
olie koeler en de smering beter te houden. Verder is het
belangrijk welke olie je gebruikt. Een Spitfire is ontwor-
pen voor dikke 20W50 olie. Als je er moderne en dunne
10W40 ingooit, zal je olieverbruik al direct toenemen. Als
bovendien de temperatuur hoog oploopt, wordt de olie
nog dunner en het verbruik hoger. In het kleppendeksel
hoort een stukje staalwol te zitten, dat het direct naar
buiten blazen van olie voorkomt. Je kunt de ontluchting
natuurlijk altijd aansluiten aan een opvangflesje,
waarmee je vervuiling voorkomt. In principe mag er niet
veel overdruk in het carter ontstaan: 1. De olie wordt
vanuit het carter, naar het carter rondgepompt en mag
dus geen overdruk veroorzaken. 2. De cylinders horen in
evenwicht te zijn. Dus als er 1 omhoog gaat, gaat een
andere naar beneden. Ook hierdoor mag geen overdruk
ontstaan. 3. Enig mogelijke oorzaak is toch, dat langs de
zuigerveren verbrandingsgassen naar het carter vloeien.
Dan is de cirkel weer rond en lijkt het er toch op dat je
zuigerveren versleten zijn.
Re: Dat laatste was eigenlijk ook mijn conclusie, echter
dan had ik een groter verschil verwacht tussen de com-
pressie met en zonder olie op de cylinder. Ik gebruik al
klassiekerolie om het verbuik te beperken. Hoort dat
staalwol onder het schotje dat in de kop van het kleppen-
deksel zit? Verwacht je echt effect van een oliekoeler
i.v.m. het verbruik? Bij een rit op tempo (ca 3500 toeren)
wordt hij wel goed heet, de motor stinkt daarna ook, ter-
wijl de temp. meter toch op de normale waarde blijft. Bij
stadsritten wil de watertemp. toch nog wel wat hoger



oplopen. Ik heb het koelsysteem vorig jaar met een
reinigingsmiddel geschoond. Het is wel wat beter gewor-
den.
Re: Het kan aan de duur van je metingen hebben gele-
gen. Als je namelijk langdurig meet en/of alle cylinders
direct na elkaar meet, dan wordt er toch benzine de
kamers ingeblazen. Deze vloeistof gaat zich net zo
gedragen als olie: Het dicht luchtlekken af en het
verkleint het comprimeerbaar volume. Om de ‘echte’
compressie te meten, heb ik tussen iedere cylinder de
motor gestart om de benzine weg te stoken. ps. Mijn
compressie met benzine kon oplopen tot boven de 13.
Betreffende de oliekoeler: De oliekoeler koelt de olie veel
effectiever dan via het koelwater en de radiator. Wegens
de lagere olietemperatuur blijft je olie dikker en zal het
verbruik verminderen. Als je motor echter veel verbruikt,
moet je hier niet te veel van verwachten, die revisie komt
er toch aan.
Re: Ik heb al geinformeerd wat het kost om de
zuigerveren te vervangen. Even sparen en dan hoop ik
dat heb beter gaat. Misschien als tussenoplosing voor de
zomer de oliekoeler.
Re: Jouw olieverbruik komt mij bekend voor, hoewel het
enigszins aan de zuinige kant is; mijn MK III verbruikt ca
1 liter per 200 a 300 km. Ook ik verlies het via de uitlaat
(start maar eens met gesloten garagedeur). Ik ben ook
van plan een compressiemeting te laten doen om te zien
of ergens iets niet goed is, of dat een volledige revisie
noodzakelijk is. 

Olie
Voor mijn Spitfire MK III wordt ik geacht 20W50 olie te
gebruiken. Bij de Kwantum kan ik olie voor drie/vier
gulden de liter kopen, terwijl olie van Pennrite, Miller‘s,
veel duurder is. Wat is wijsheid?
Re: Wijsheid is volgens mij: kiezen voor het zekere.
Misschien voldoet Kwantum-olie, misschien ook niet. Van
Pennrite e.d. weet je het zeker. Het gaat hier namelijk
ook nog eens om zaken die niet direct zichtbaar zijn.
Slijtage van de motor is niet echt een prettig vooruitzicht.
Re: Je kunt hier verschillend over denken. Al of niet
stiekum, hopen verscheidene Spit rijders dat ze (hun
auto) toch ‘eens’ in aanmerking komt voor een ‘als
nieuw’ gereviseerde motor, misschien wel een beetje
opgevoerd zelfs. Koop je ‘Halfords’, ‘Gamma’ of
‘Kwantum’ olie, doe dan nog twee keer het bedrag wat je
uitgaf in een spaarpotje voor je revisiemotor. Als je bij die
winkels wel gezocht hebt naar minerale olie, in plaats
van synthetische en je hebt die nog gevonden ook, weet
je dat je het ‘eropaan laten komen’ niet alteveel overdrijft.

Welke olie?
Welke olie moet ik toepassen voor mijn Spitfire MK III
‘67, zowel voor de motor, als de remmen?
Re: In de motor hoort 20W50. Liefst niet de ‘Gamma‘

kwaliteit, maar een goede. De moderne dunne olien
10W40 kun je beter niet gebruiken, de speciale 10W60
(racing oil) is wel weer geschikt. 
In de remmen hoort remvloeistof, Dot3 of Dot4. In de
handleiding staat Dot3, maar Dot4 is een kwaliteit beter.
Bij het volledig reviseren en opnieuw afvullen van het
systeem kun je ook Dot5 (siliconen) gebruiken. Deze tast
de lak niet aan en is niet vochtgevoelig. Dot5 is in de
normale handel moeilijk te krijgen, meestal moet je bij de
klassieker handelaren zijn. Als we nu toch bezig zijn: In
de versnellingsbak en het differentieel hoort
Versnellingsbakolie EP-85-95. Let op GL4 specificatie,
GL5 tast de bronzen onderdelen in de bak aan, naar
men zegt. In de draaipunten van de trunions voor hoort
ook deze olie. De wiellagers en het stuurhuis moet wor-
den doorgesmeerd met ‘multi purpose’ vet, of lagervet.
Re: Ik had in mijn Spitfire 1500 eerst 15W40 olie.
Aangezien het starten van deze motor met nogal wat
gerammel gepaard ging, ben ik overgegaan op dikkere
20W50 olie. Nu is het probleem opgelost! De motor start
zonder bijgeluiden.
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Trap soms door de rem heen 
Vanmiddag had ik een paar keer dat ik bij krachtig rem-
men, plotseling mijn pedaal verder in kan trappen.
Behoorlijk akelige ervaring. Direct stoppen natuurlijk en
de leidingen nakijken. Nergens lekkage en ook het
resevoir zat nog tot max. gevuld. Nu verdenk ik de hoof-
dremcylinder. Tijdens de revisie heb ik hem niet kunnen
honen, want mijn gereedschapje was niet smal genoeg
voor deze cylinder (de koppeling ging wel). Heeft iemand
wel zo’n hoon-gereedschapje? Waar kan je deze kopen?
Of zou ik er toch maar een nieuwe hoofdremcylinder
inzetten (al kost die behoorlijk wat euri). 
Re: De kans is waarschijnlijk groot, dat er nog lucht in
het systeem aanwezig is. Zeker bij herhaaldelijk zwaar
remmen. De remmen weer eens heel goed ontluchten en
voor een “harde” pedaal zorgen. 
Re: Dat er lucht inzit, betwijfel ik, omdat ik ruim 1000
kilometer zonder dit probleem heb gereden en geremd.
Verder heb ik bij het doortrappen het gevoel in mijn voet,
dat de vloeistof ‘ergens langs spuit’ en niet een een
sponzig gevoel doordat er ergens een luchtbel inzit. 
Re: Waarschijnlijk is het gewoon water in het systeem.
Je moet het hele leidingstelsel verversen met nieuwe
olie. Let er wel op dat de olie die je gebruikt niet te lang
openstaat, daar deze olie hygroscopisch is en dan water
aantrekt (dit niet bij siliconen vloeistof). Het probleem
waar je nu mee te maken hebt, is dat bij hard remmen
het vocht in de remklauwen gaat koken en je druk van
het pedaal afgaat. Levensgevaarlijk! Vocht kan ook in
systemen met siliconen vloeistof problemen geven. 
Re: Als je het gevoel hebt, dat de olie ergens langsspuit
en er geen vloeistof lekt en het niveau in het reservoirtje
ook niet daalt, dan voel je het waarschijnlijk goed. De
kans is dan groot dat je bij het remmen de olie niet de
leiding inperst, maar langs het hele kleine cupje terug het
reservoir in. Dat kan je makkelijk controleren door in het
reservoir te kijken wanneer iemand op de rem trapt. Als
bij het remmen de olie in beroering komt en het niveau
stijgt, is dat het geval. Een mogelijke oorzaak is dat een
vuiltje of andere verontreiniging verhindert dat het kleine
cupje goed sluit. 
Re: Ik had precies hetzelfde probleem, alleen niet als ik
hard remde, maar juist als ik zacht remde. Dan voelde je
het pedaal wegzakken. De hoofdremcylinder gereviseerd
en het probleem was weg. Ik ben meteen overgestapt op
siliconenolie. Re: Ik heb dat probleem ook een keer
gehad. Bij mij was er het volgende aan de hand: De rub-

bertjes in de hoofdremcylinder waren versleten. Dat mag
ook wel naar 25 jaar. Deze rubbers vervangen en de
cylinder GOED schoongemaakt. Alles weer in elkaar
gezet en dan wel goed ontluchten. Als het goed is, moet
het dan inorde zijn. Dat van dat water weet ik niet, daar
heb ikzelf nog nooit last van gehad.
Re: Het remsysteem is 1600 km geleden geheel gere-
viseerd en voorzien van siliconen olie. Dus aan de rub-
ber kan het niet liggen (= nieuw). Ik had de behuizing
van de hoofdremcylinder laten poedercoaten en herinner
mij nu dat er ook wat poeder naar binnen was gedron-
gen. Wel schoongemaakt, maar wie weet toch niet alles
weggekregen. Verder waren er (je herinnert je steeds
meer) ook wel wat sporen van slijtage. Ik hoop morgen
mijn ruilhoofdcylinder te ontvangen. Toch maar “savety
first”. Desondanks erg bedankt voor jullie reacties. 
Re: De oorzaak ligt bij je hoofdremcylinder, zoals jezelf al
geconstateerd hebt. Tientallen keren heb ik reeds
gezegd, monteer geen cups zoder hohnen van cylinders.
Het is weggegooid geld. Een ding bij remdelen. Wat ze
ook kosten, het is altijd minder dan een begrafenis.
Re: Eerst een andere hoofdremcylinder en revisieset
(cups) gekocht en daarna de huidige remcylinder
opengemaakt. Nu blijkt dat ik tijdens de revisie van de
hoofdremcylinder de cups er verkeerdom heb ingezet. Bij
de nieuwe cups zat een veel duidelijker handleiding, dus
kon ik het allemaal snel en zonder twijfel, correct in elka-
ar zetten. De cylinderwand was spiegelglad, dus ik heb
de oude hoofdremcylinder weer gebruikt. Morgen het
systeem afvullen en testen, om vrijdag veilig richting
Alpen te vertrekken ... .

D u b b e l  c i r c u i t  c o n t r o l e

Remlampje
Bij de Spitfire 1500 blijft stationair het ‘brake’ lampje
branden. Als iets gas wordt gegeven, gaat het lampje uit.
De auto remt verder redelijk, recentelijk is de remolie
vervangen en alles is ontlucht. Wie heeft hier ervaring
mee?
Re: Volgens mij gaat het lampje branden, wanneer er
een verschil in remdruk tussen de twee remcircuits is. Je
verhaal met toeren-afhankelijke situatie kan ik dan ook
niet plaatsen, dus moeten we gaan foutzoeken.
Check eerst het electrisch circuit. Deze bevindt zich op
het schutboard op de sensor (metalen component waar
de twee remcircuits op aangesloten zijn. Aan de ene kant
naar de remmen en de andere naar de ‘master’ remcylin-
der). Trek het stekkertje los en wanneer je de pinnen op
de stekker kortsluit, moet het lampje gaan branden (con-
tact aan). Bij loslaten, moet het weer uitgaan. Blijft het
branden, dan zit de fout in het electrisch circuit van de
auto. Werkt het naar behoren, dan heb je waarschijnlijk
remdrukverschil (lekkende leiding / lucht in de leiding), of
een kapotte schakelaar. Deze moet in rust geen contact



maken en dat kan je doormeten met een ohm-meter. 
Voor het electrische circuit moet je in ‘Haynes’ of
‘Leyland’ werkplaatsboek kijken, om te zien hoe het is
aangesloten: Het olielampje en het remlampje zijn in
serie aangesloten en de remmen apart. Dit is gedaan om
het controlelampje voor de remmen te kunnen testen
voor starten: Bij starten is er geen oliedruk en branden
zowel het olielampje, als het remlampje op half vermo-
gen. Gaat er dan echt iets mis met de remmen, dan
brandt alleen het remlampje op vol vermogen. Jouw
probleem heeft dus waarschijnlijk niets met de remmen
te maken, maar met de oliedruk. Dit kan zijn dat de
oliedruk daadwerkelijk te laag is, of de oliedruksensor is
defect.
Re: Ik dacht in een heel andere richting: Bij een 1500
gaat bij het starten het oliedruklampje samen met het
‘brake’-lampje branden. Zodra er voldoende oliedruk is,
gaat het groene oliedruk lampje uit en het ‘brake’-licht
ook. Volgens mij staan ze dus in serie geschakeld. Dat is
dan ook de reden dat het groene lampje bij het starten
zo slecht oplicht. (Want het brandt op halve kracht).
Als de oliedruk wegvalt, moet het oliedruklampje alleen
gaan branden, het ‘brake’-lampje niet. En dus fel bran-
den. Mijn idee is, dat e.e.a. bij jou toch in verbinding
staat: dat het brandende ‘brake’-lampje niets aangeeft
over de remmen, maar wel over de oliedruk! Gaat het
oliedruklampje ook niet branden (gloeien) als de motor
stationair draait? Dat verklaart dan wel het feit, dat het
lampje uitgaat als het toerental stijgt.

Remdrukverdeler
Ik heb de hoofdremcylinder gereviseerd, omdat de druk
naar de achterwielen onvoldoende was. Nu probeer ik te
ontluchten, maar de remdrukverdeler blokkeert de druk
naar de achterwielen. Ik heb geprobeerd om hem weer
in het midden te krijgen, door de druk aan de voorzijde
weg te nemen (rechtervoorzijde, nippel opengezet), maar
kennelijk heb ik acher onvoldoende druk om de plunjer
naar het midden te krijgen. Wat nu?
Re: Heb je de remschoenen van de achterwielen al
afgesteld, met de stelbout die zich op de montageplaat
van de remschoenen bevindt? Zorg bij het afstellen, dat
de zuigers niet zo’n grote slag moeten maken. Dus dat
de remschoenen eerder de trommel raken.

Waarschuwingslampje
Er brandt op mijn dashbord, op de km teller onderaan,
constant een groen lampje, ik heb geen idee waarom? Ik
heb ook geen instructieboekje, dus ik kom er ook niet
achter, waarom brandt dat lampje.
Re: Ik ga even van de Spit 1500 uit. Bij een 1500 is dat
lampje voor de oliedruk(?). Als je ervan uitgaat dat alles
goed is (schakelaar onderaan het blok, draad naar het
lampje, lampje zelf, ed., dan wil je niet dat het lampje
brandt tijdens het rijden! Bij een Spit 1500 is het oliedruk-

lampje geschakeld in combinatie met de “brake warning”
lamp. Ik heb altijd begrepen dat bij het starten van de
motor het lampje op halve kracht brandt, het brake-lamp-
je neemt een ander deel van de spanning. Als het
oliedruklampje fel(-ler) gaat branden (dus als het brake
lampje niet meebrandt), dan heb je een oliedrukprob-
leem. Ik zou mijn Spit eerst goed onderzoeken voor ik er
ver(der) mee zou rijden. E.e.a. kan tot dure schade lei-
den.
Re: Het verhaal klopt. Je hoeft niet bang te zijn dat er
iets verkeerd is aangesloten, want dan zou hij helemaal
niet branden. Je moet inderdaad kijken of het brake-lam-
pje niet meebrandt, anders heb je een probleem met het
scheidingsunit van het remsysteem. Is het de oliedruk.
Peil dan eerst de olie, vervang daarna de sensor en als
dat nog niet helpt, heb je waarschijnlijk ernstige proble-
men met de oliepomp of krukaslageringen.

Remcontrolelicht blijft aan
Waaraan kan dit liggen. Reminstallatie werd vorig jaar
gereviseerd, er is genoeg remvloeistof / nieuwe rem-
blokken voor en achter / geen lek. Kan het zijn dat de
schakelaar gewoon stuk is?
Re: Uiteraard kan er iets aan de hand zijn met de
schakelaar o.i.d. Maar, bij bepaalde types Spit zijn het
lampje van het remcontrolelicht en het oliedruklampje
aanelkaar geschakeld. Bij het starten branden beide en
gaan beide uit als de motor loopt. Als de oliedruk te laag
is, zou het oliedruklampje alleen moeten gaan branden.
Controleer dus of je oliedruklampje wel uit is als de
motor loopt! Zoniet, dan weet je waar het probleem ligt. 
Re: In een van ‘The Spitfire’s vind je een uiteenzetting
over de electrische installatie van remcontrole en
oliedrukcontrole. Ik vermoed dat de sensor op het schut-
bord niet in de neutrale = uit-stand staat. Door lekkage in
een deel van het circuit komt de schakelaar bij drukver-
schil uit de centrale stand en laat het lampje branden.
Normaliter komt hij weer vanzelf in de middenstand
terug. Mogelijk is daar wat loos.
Re: Inderdaad, het is de ODWC unit op het schutbord
waarvan de schakelaar niet in neutrale stand staat (=
uit). De schakelaar terug neutraal zetten kan, door een
van de remleidingsaanluitingen los te draaien, zachtjes
op het rempedaal te duwen, om zo de schakelaar terug
in de middenstand te brengen. Dit probleem doet zich
dikwijls voor bij het ontluchten. Echter, bovenstaande
techniek om ‘m terug in de neutraal stand te zetten,
werkt bij mij niet (of ik doe het niet goed natuurlijk). Hoe
kan ik het beter doen, of beter, hoe kom ik aan die
“Spitfire” waar dit in uitgelegd staat? Ik denk dat ik nu
lucht in mijn installatie heb, door gisteren hiermee te
experimenteren (lees knoeien). Als ik er nu opnieuw aan
begin, zou ik het graag goed doen. Er moet toch een
gemakkelijke techniek zijn om de pendel terug in de neu-
traalstand te zetten.



Re: Het kogeltje dat in de schakelaar zit, wordt door het
drukverschil uit de “uit” positie verschoven. Het kan even
duren voordat hij weer terugkomt. Na een tijdje is de
druk in de leidingen weer gelijk, immers het is een open
systeem en moet hij weer in de neutrale positie
terugkomen. Doet hij dat niet, dan is er inwendig iets
mis. (Lek)
Re: De praktijk is dat ik tijdens het rijden bij het remmen
het lampje aan zag gaan. Het bleek dat een cupje uit de
hoofdremcylindeer lek was. Een seconde na het loslaten
van het pedaal was het lampje weer uit. Dan is de druk
in de twee systemen weer gelijk geworden. Bij opnieuw
remmen gaat hij weer aan.
Re: Stel de vrije slag van de achteremmen af. Als de
vrije slag te groot is, rem je eigenlijk alleen met de voor-
remmen. Dan moet het waarschuwingslampje dus wel
gaan branden, want daar is het juist voor bedoeld. Dus;
A vrije slag afstellen, B ontluchten, C weer rond toeren.

Verklikkerlamp “BRAKE”  
Ik bezit een Spit 1500 ’80. Bij fors remmen gaat het verk-
likkerlampke ‘brake’ soms branden. Kan dit betekenen
dat de remkrachtverdeler te vervangen is? Soms, bij
sportieve rijstijl en veel remmen gaat het rempedaal
helemaal tot op de bodem. De hoofdremcylinder is reeds
gereviseerd. Kan dit komen van de remolie? 
Re: Eerst wat algemene informatie; dat wat jij een
remkrachtverdeler noemt is een PDWA -Pressure
Differential Warning Acutuator-. Met andere woorden,
een instrument dat drukverschil tussen de twee remsys-
temen meet. Het ‘brake’ lampje gaat branden als de han-
drem bediend wordt en/of als de PDWA wordt
ingeschakeld. Om nu te weten te komen waardoor het
‘brake’ lampje gaat branden, maak je de stekkerverbind-
ing van de PDWA los. Brandt het lampje tijdens remmen
nu nog, dan zit de storing in de afstelling van de han-
drem. Brandt het ‘brake’ lampje niet meer, dan zit de
storing in het hydraulische gedeelte van het remsysteem.
In dat geval zijn er 6 mogenlijke oorzaken.
1 remvloeistof lekkage
2 remmen (achter) niet goed afgesteld 
3 lucht in de remleidingen
4 tijdens ontluchten niet de goede volgorde aange-
houden.
5 hoofdremcylinder heeft inwendige lekkage (dat kan je
natuurlijk niet zien)
6 PDWA element is stuk
Het is mijns inziens beter het gehele remsysteem te
(laten) reviseren of in ieder geval geheel na te kijken. Je
weet tenslotte nooit of de vorige eigenaar wel kennis van
zaken had. Blijf er in ieder geval niet mee doorrijden, het
is nu mogelijk dat je alleen de voor- of alleen de achter-
remmen gebruikt.

Rubbers remdrukverdeler
Wie heeft de rubberringen van zijn remdrukverdeler wel
eens vervangen? Het is van het tandemremsysteem van
een Spitfire 1500. Ik kreeg tegenstrijdige antwoorden.
Varieerend van: wordt nooit vervangen, niet leverbaar,
tot, universeel rubbertjes voldoen. Ik ga over op siliconen
remvloeistof dus alle rubbers zullen hierbij vervangen
moeten worden.
Re: Ik heb dat ding destijds gedemonteerd en gere-
viseerd. Wat ik nog weet is, dat de afdichtingen in
doorsnede vierkant zijn en daar is niet aan te komen. Ik
heb ze schoongemaakt en teruggezet en daarna het
(verder nieuwe) remsysteem met siliconenvloeistof
gevuld. Dat is 9 jaar geleden en verder geen problemen
mee gehad. Of de ringetjes nu wel leverbaar zijn, weet ik
niet, zolang je dat niet weet, zou ik er heeeel voorzichtig
mee omspringen.

Weinig remvermogen
Ik heb de hoofdremcylinder gereviseerd. Nieuwe cups,
etc en alles weer netjes ontlucht. Er lekt niets en alles
lijkt verder in orde. Er is genoeg pedaaldruk, maar de
remdkracht is matig. Het lampje “brake” lijft branden, dus
ik doe iets verkeerd.
Re: Als het remlampje samen met het oliedruklampje bli-
jft branden, dan moet je naar de oliedruk (van de motor)
kijken, of naar de sensor. Als alleen het remlampje blijft
branden, betekent dat, dat het gescheiden remsysteem
niet symetrisch functioneert. De remolie kan, ofwel
gemakkelijker naar de voorremmen, ofwel gemakkelijker
naar de achterremmen. Dit wijst, ofwel, op een verstop-
ping in het systeem, ofwel, op het verkeerd in elkaar
zetten van de hoofdremcylinder.
Als de cylinder niet lekt, wil dat nog niet zeggen dat de
remvloeistof ook gelijkmatig in beide leidingen van het
systeem wordt geperst. Omdat je de hoofdremcylinder
hebt gereviseerd, ben ik bang dat toch daar het prob-
leem moet worden gezocht. In de ‘Haynes’ manual staat
met zeer goede tekeningen beschreven hoe het in elkaar
hoort te zitten.
Re: Als je de remmen hebt ontlucht door te pompen op
het rempendaal, kan het zijn, dat het klepje [palletje] in
het systeem verschoven is, wat de waarschuwing geeft
dat een van de gescheiden systemen (circuits) niet ‘dicht’
is (lekt). Dit moet je als eerste verhelpen, dan opniew
ontluchten. Dit staat ook in ons mooie blad.
Re: Ik denk dat dit laatste het zou kunnen zijn. De hoof-
dremcylinder zit wel goed in elkaar. Hoe los ik het prob-
leem van het verschoven klepje op? Moet de ‘PDWA’
dan uit elkaar? Of is er een andere benadering?
Re: Pdwa hoeft niet uit elkaar. Heb dat artikel ooit
gelezen. Staat iets over ‘het tegenovergestelde doen’
(andere kant ontluchten), zodat het palletje in de neutrale
stand terugschiet. Wat ‘de andere kant’ is, valt alleen
proefondervindelijk vast te stellen.



Re: Je hebt tijdens het ontluchten teveel druk
(remvloeistof) bij de remcylinder laten ontsnappen, waar-
door dit palletje is verschoven.
Re: Het is me gelukt. Het bleek inderdaad in de ‘PDWA’
te zitten. Na gekeken te hebben waar de afsluiting zich
bevond; in mijn geval de voorremmen, heb ik door rustig
te ontluchten het palletje weer neutraal gekregen. Ik kon
daardoor eenvoudig verder ontluchten. De truc is inder-
daad om weinig pedaalkracht te gebruiken en toch te
ontluchten.

R e m m e n  o n t l u c h t e n 

Remmen ontluchten
Het in je eentje ontluchten van de remmen is zonder wat
hulpmiddelen onmogelijk. Wanneer je een ontlucht-
ingsnippel namelijk opendraait en op je rempedaal trapt,
gaat er bij de neerwaartse slag van het pedaal lucht en
eventueel remvloeistof uit, maar zuig je bij de opwaartse
slag lucht aan! In een oude ‘The Spitfire’ is al eens
beschreven hoe je het kunt doen met behulp van een
slangetje, dat je aan de ene zijde aansluit op het
opengedraaide ontluchtingsnippeltje en aan de andere
zijde hangt in een schoon jampotje o.i.d. dat je half vult
met remvloeistof. Vervolgens pompen op het rempedaal,
tot er geen luchtbelletjes meer ontsnappen via het
slangetje in het jampotje en deze procedure herhalen op
alle vier de remcylinders. Wel telkens zorgen voor vol-
doende remvloeistof in je reservoir natuurlijk.
Een praktische en betaalbare optie kan je ook kopen of
bestellen bij de clubshop. Voor 11,25 euro (17 euro incl
porto) heb ik een setje analoog aan het bovenstaande en
voor 22,50 euro (28,25 euro incl porto) heb ik een setje
waarbij je remsysteem wordt ontlucht m.b.v. luchtdruk
van bijvoorbeeld je reserveband.
Re: Een aanvulling; begin bij de remcylinder die het verst
van de hoofdremcylinder afligt. Dus b.v. rechts achter,
dan links achter, dan rechts voor en als laatste linksvoor.

Remmen ontluchten
Bij het ontluchten van een (gescheiden) remsysteem,
komt er geen eind aan het pompen van lucht. Waar blijft
die lucht vandaan komen? Doe ik iets fout? Heb min-
stens 1 1/2 uur rechtsachter proberen te ontluchten.
Re: Zorg ervoor dat er steeds voldoende olie in het
reservoir zit. Let bij ontluchten wel op, dat je de nippels
alleen opent zolang het rempedaal wordt ingedrukt en
het systeem onder druk staat. De pedaal mag pas
terugkomen wanneer de nippel weer dicht gedraaid is.
Doe je het zonder het systeem onder druk te houden,
dan trek je gelijk met het ontluchten nieuwe lucht aan.
Dus: of met twee man ontluchten, of een ‘eazy bleed’
aanschaffen.

Remontluchtingssetje
Wie heeft er ervaring met de rem-ontlucht-setjes? Welke
zijn aan te raden en welke moet ik beslist niet kopen?
Kan ik dan echt alleen, zonder hulp, de gehele remmerij
ontluchten?
Re: De sets, waarmee je doormiddel van druk, b.v.
reservebanddruk, kunt ontluchten, zijn af te raden van-
wege knoeien. Lakbeschadiging. De goedkope setjes
van de clubwinkel zijn de eenvoudigste en het beste.
Re: Ik heb een set, die heet “easy bleed” en werkt dus
wel met luchtdruk uit de reserveband. Alhoewel ik silico-
nen remvloeistof in het remsysteem heb en dus geen
last heb van lakbeschadigingen bij eventueel knoeien, is
het heel eenvoudig zonder knoeien om er mee te
werken. Je kan inderdaad helemaal alleen je hele rem-
systeem ontluchten. Ik vond het een prima koop.

Eenvoudig remmen ontluchten
Op internet kwam ik terecht op pagina www.speedbleed-
er.com  Het is een Amerikaans bedrijf die ontlucht-
ingsnippels maakt met een kogel met veertje erin, dat er
voor zorgt dat je het ontluchten alleen kan uitvoeren en
zonder verdere hulpmiddelen. Nippel losdraaien, slanget-
je erop, een aantal keren de rem pompen en klaar is
Kees. Eén en ander lijkt me een goed systeem. Voor de
Spit geven ze de maat die je nodig hebt niet op, maar er
is wel een lijst bij met alle draadsoorten e.d. Is er iemand
die deze apparaten kent?
Re: Ik heb er nog een liggen. Dit werkt echt grandioos.
Je kan ze ook in Frankrijk kopen in de supermarkt. Maar
‘speedbleeder’ heeft ‘t gepatenteerd en daardoor is er
maar een merk. Het systeem is erg eenvoudig. Gewoon
een ventiel, da’s alles. Ze passen prima op de Spit. Het
laatste stukje rubber is heel flexibel, dus ik denk dat ze
eigenlijk op bijna elke auto passen. Andere setjes, waar-
bij je de druk van je band gebruikt en dat aansluit op je
remsysteem of koppeling, werkte bij mij voor geen meter.
Re: Wat vreemd, dat jij niet goed overweg kan met
‘easy-bleed’. Het werkt werkelijk perfect en je kan zonder
iets te veranderen, alle leidingen bij de wielen perfect
ontluchten. Dat neemt niet weg, dat, als er goedkopere
en betere en nog eenvoudiger systemen bestaan, dat die
de voorkeur hebben. Of je echter met een paar keer
trappen alle lucht kwijt raakt? Tussendoor moet je dan
ook nog de remvloeistof bijvullen en uitkijken dat je dat
niet te laat doet, anders kan je weer overnieuw begin-
nen. Ik blijf toch maar bij easy-bleed, wat deze nadelen
niet kent.
Re: Ieder z’n voorkeur. Ik vond ‘t nogal omslachtig, maar
‘t grootste probleem bij mij was ook, dat de dop niet
goed passend was. En als ‘t mis gaat, wordt ‘t een grote
zooi, waarbij die remvloeistof zeer aggressief is. Een
simpel slangetje met ventiel, vond ik makkelijker. Is ook
gemakkelijk op een andere rem aan te sluiten. Alleen



moet je inderdaad wel steeds bijvullen tussen het pom-
pen door. En dat gaat met z’n tweeen het gemakkelijkst.
Anyhow; tip voor de vakantiegangers, kijk es bij de grote
supermarkten in Frankrijk als je dit wilt kopen. (daar
hebben ze trouwens vaak ook allerlei luchtfilters en
oliefilters voor diverse typen auto’s op voorraad).
Re: Ik begrijp dat deze ventielen in de plaats komen van
de remnippels. Dan heb ik aan een niet genoeg, voor de
remmen heb je er dus 4 nodig, omdat ze blijven zitten.
De ‘easy-bleed’ heeft bij mij het nadeel, dat na het
ontluchten het voorraadpotje tot aan de nok vol staat.
Het knoeit dan bij het losdraaien en je moet met wat
hevelen ook het niveau tussen de strepen krijgen. Dat
leidt altijd tot morsen. 
Re: Dat wat ik heb, is een rubberslangetje met een
‘frans’ ventieltje. Dat doe je dus op het remnippel en dan
draai je hem open. Je gaat dan in de auto zitten en
pompt de remvloeistof erdoor. Het is handig als je met
twee bent, omdat dan iemand kan kijken en je
remvloeistof kan bijvullen en ook onder de auto kan
kijken of er nog luchtbelletjes in het slangetje zichtbaar
zijn. Niet meer? Dan draai je de nippel dicht en zet het
slangetje op een ander nippeltje. 
Re: Misschien nog een tip: Zelf gebruik ik om alleen te
ontluchten een plastic slangetje met daarin een snelven-
tiel uit een fietsband, hierin zit namelijk een kogeltje wat
werkt als terugslagklepje (goedkoop en overal verkrijg-
baar). Wel het slangetje in de remvloeistof in flesje o.i.d.
hangen, zodat er voor alle zekerheid geen lucht kan
terugkomen in het systeem.

Remleidingen doorspoelen
Twee jaar geleden heb ik mijn remsysteem gereviseerd.
Helaas heb ik het gevuld met remvloeistof. Ik wil nu over-
gaan op siliconen en ga eerst al het “rubber” vervangen.
Daarnaast moeten alle leidingen worden doorgespoeld.
Wie weet waarmee ik dat moet doen?
Re: Met perslucht. Wees ook niet te zuinig met de silico-
nen vloeistof. Gooi tijdens ontluchten de eerste vloeistof
niet terug in het reservoir.

Gemorste remvloeistof
Hoe kan ik het best de gemorste remvloeistof op mijn
chassis opkuisen? Dit is een nogal bijtend goedje heb ik
vernomen.
Re: Remvloeistof is inderdaad een erg bijtende stof. Dat
zie je dikwijls bij ongerestaureerde exemplaren. Vooral
rond de hoofdremcylinder is er roest te vinden. Ook
oppassen met wonden die je hebt op je handen. Bij con-
tact direct ontsmetten (met veel water spoelen), of het
ontsteekt. Gemorste remvloeistof verwijder je best met
een vod gedrenkt in een oplosmiddel zoals ‘white spirit’,
thinnner, benzine. Zeker niet met water, want dat ver-
hoogt de aggresiviteit van de vloeistof.

R e m d r u k v e r l i e s

Remdruk
Als ik het rempedaal ingedrukt houd, kan ik hem langza-
am helemaal wegdrukken. Zo gauw ik weer loslaat en
indruk, heb ik weer druk, als ik hem weer ingedrukt houd,
zakt hij weer weg.
Re: Lijkt me niet goed te zijn. Als je geen remolie verliest
tijdens het indrukkern van het rempedaal, dan is er maar
een oorzaak denkbaar en dat is de hoofdremcylinder.
Deze dicht niet voldoende af, zodat er remvloeistof langs
de zuiger terugloopt. Te vergelijken met een fietspomp.
Die kan je ook langzaam indrukken, omdat er lucht langs
de zuiger gaat. Je moet volgens mij in elk geval de hoof-
dremcylinder reviseren.

Sponzige rem
Ik heb de remmen van MK II gereviseerd en ontlucht. Nu
voelt het remmen echter sponzig aan. Het aangrijpmo-
ment voelt niet elke keer hetzelfde aan. De wagen remt
echter wel goed en je trapt niet “door de rem”. Voordat ik
alles weer ga demonteren en reviseren, wil ik graag
weten of iemand dit probleem herkent of kan verklaren.
Re: als je ook de remvoering en blokken hebt vervangen,
komt dit meer voor. Wacht eerst 100 km‘s af zodat eea
zich kan zetten en inlopen.

Sponzig rempedaal
Na voor het eerst de hoofdremcylinder (dual) van mijn
Spitfire 1500 US te hebben gereviseerd, ben ik aan de
slag gegaan om de remmen te ontluchten. Netjes met
een slangetje en een potje met remolie. Alle cylinders
m.i. ontlucht, rempedaal bleef toch sponzig aanvoelen.
M.a.w., je trapt het rempedaal nog eenvoudig in, zonder
dat de remdruk sterk wordt verhoogd. Ik vermoedde dat
er nog steeds lucht in de leidingen zou zitten en heb de
procedure herhaald. Het resultaat was iets beter, maar ik
heb nog steeds onvoldoende remdruk. Ik heb de proce-
dure wel alleen moeten uitvoeren. Wat doe ik verkeerd?
Of wat kan het anders zijn. Er lekt geen remolie uit de
remcylinders.
Re: Heb je bij de achterrem de stelschroeven goed
ingesteld? Het kan ook gebeuren dat de lucht steeds
terug naar boven komt en niet naar de nippel. Deze
luchtbellen bevinden zich meestal in een knik of lus in de
leiding. In een garage gebeurt dit niet, omdat daar de
snelheid van de remvloeistof bij het ontluchten hoger ligt
en de lucht dus geen tijd heeft om terug naar boven te
stijgen. Het op je eentje ontluchten van je remsysteem is
niet goed mogelijk, of je moet gebruik maken van een
ontluchtingsset die in de Spitwinkel te koop is. Hier zit
n.l. een klep in, die dicht gaat als je het pedaal laat
opkomen. Zodoende voorkomt dit klepje dat de remolie -
en lucht- heen en weer gepompt wordt in het systeem.



Schaf zo’n set aan en je probleem is opgelost. Nog een
vraag van mijn kant. Heb je de remcylinders gehoond
voordat je nieuwe cups plaatste? Zoniet, dan heeft de
revisie weinig zin. De cylinders zijn dan nog gegroefd en
zullen snel weer gaan lekken.
Re: De remcylinder zag er nog gaaf uit. Ik heb hem
volledig gereinigd en op putjes en andere ongeregeldhe-
den bekeken. En daarbij, beschadigingen in de cylinders
zie je met het blote oog niet allemaal. Vergeet niet je
werkt met remdrukken van 85 atu. 
Re: Stel de vrije slag van de achterremmen eens af, bij
juiste afstelling voelt het rempedaal vast “harder aan”.

Geen pedaaldruk
Na vier maanden weer eens in mijn Triumph 1500 ’79
gekropen, accu leeg. Maar vreemder, dat ik geen druk
meer heb op zowel het rempedaal als koppelingspedaal.
Ik heb voor de zekerheid rem-/koppelingsolie bijgevuld,
maar geen reslutaat. Er ligt geen noemenswaardige olie
op de grond, dus kan e.e.a. ook niet uit de auto zijn
gelopen. Heeft het verwijderen van de accu i.v.m.
opladen hier mee te maken, of heb ik een groot prob-
leem. 
Re: Ik zou zeggen, of lucht, of vervuiling, veroudering.
Als hij het nog deed voordat je hem weg zette en je kunt
geen lekken waarnemen, dan zou het kunnen zijn dat de
hoofdcylinders vervuild zijn. Hierdoor kan de olie niet
doorstromen en krijg je geen drukopbouw. Ook kan het
zijn dat de cupjes niet goed meer op de cylinderwand
aansluiten. Ik zou twee revisiesetjes kopen, het geheel
uitelkaar halen, goed schoonmaken (met spiritus) en
opnieuw vullen en ontluchten. Om zeker te zijn dat alles
goed gangbaar is, zou ik ook de hulp- en remcylinders
goed bekijken op lekkage en corrosie. Het geheel kost
meer tijd dan geld.
Re: Is dit een klus die ik zelf kan uitvoeren (proberen in
ieder geval), of moet ik naar een garage. 
Re: Er zit waarschijnlijk lucht of vuil in. Het is bijzonder
dat beide cylinders niet meer werken, want ze hebben
niks met elkaar te maken. Ontluchten is dus het eerste
wat ik zou proberen.
Re: Ik heb net de ‘master’ koppelingscylinder gere-
viseerd. Dit is niet zo moeilijk. Je kan voor 5 euro een
setje rubbers kopen en je moet dan de koppelingscylin-
der helemaal demonteren en alles aan rubbers vervan-
gen + goed schoonmaken. Dit kan je ook bij de ‘master’
remcylinder doen en bij de ‘slave’ koppelingscylinder. (de
twee master cylinders zijn degene die je met je pedaal
bedient en waar ook de vulopening + reservoir zit, de
‘slave’ zit onder je auto). Kost wel wat tijd. Daarna moet
je het zaakje weer ontluchten natuurlijk. Niet ingewikkeld,
maar koop een boek om te kijken hoe het precies zit.
Kijk verder ook nog eens heel goed of je niet ergens een
lekje hebt, want die vloeistof tast enorm je lak aan.

Remproblemen
Ik heb i.v.m. lekkage de rubbers in de hoofdremcylinder
vervangen; Triumph Stipfire 1500 US. Het is een ‘dual’
hoofdcylinder. Na het ontluchten en wat probleempjes
met de ddws, leek het erop dat mijn problemen waren
opgelost. Het remmen is voldoende, maar als ik druk
houd op het rempedaal, kan ik langzaam maar zeker het
pedaal verder intrappen, bij ‘dubbel klutsen’ wordt dat
minder, maar blijft toch aanwezig. Betekent dit nu dat er
nog lucht in de leidingen zit, of dat de rubbers in de rem-
cylinder er niet goed inzitten. Ik vind zelf ook dat het
remmen beter moet kunnen.
Re: Het kan zijn dat het rempedaal wat wegzakt door
lekkage. Dit kan lekkage zijn van de achterste cups,
waarbij de olie in het circuit blijft, het kan ook in de
voorste zijn, waarbij het tegen het rubberhoesje komt
waar de stang uit komt. Haal de grote hoes regelmatig
weg en bekijk de vochtigheidsgraad van dat rubber. Als
hij begint te zweten komt dat door lekkage in de cylinder.
Beste remedie zou zijn om toch de hoofdcylinder in te
ruilen op een gereviseerde.
Re: Je hoofdremcylinder heeft waarschijnlijk slijtage-
groeven in het metaal. Hierdoor dicht de cup niet af in
het huis en krijg je inwendige lekkage, waardoor je
rempedaal wegzakt. Remcylinders reviseren is niet
alleen er nieuwe cups in duwen, maar ook de betref-
fende cylinders honen. Na dit honen of slijpen kunnen
dan nieuwe binnenwerken gemonteerd worden. Bewerk
je de cylinders niet, dan zijn nieuwe cups weggegooid
geld. Voor de hoofdremcylinder is ook een normale cylin-
der in de handel. Hiervan staat de voorraadtank niet
schuin, maar haaks op de werkcylinder. Bij montage zal
het oppervlak van je voorraad vloeistof niet hoizontaal,
maar schuin in het tankje staan. Dit heeft geen invloed
op het remmen en de cylinder is een stuk goedkoper.
Re: Hoe en waar kan ik de hoofdremcylinder laten
honen, zoals je zegt? Vreemd dat ik daarvoor er geen
last van had. Heeft het niets te maken met nog lucht in
de leidingen? Hoe weet ik dat de cups goed in de rem-
cylinder zitten. Op de tekening vond ik het niet echt
duidelijk, ook niet in ‘Haynes’. Wellicht daar een foutje
mee gemaakt?
Re: Ik heb het zelfde probleem gehad. In eerste instantie
kreeg ik mijn remmen niet ontlucht. Daarna opnieuw de
cups vervangen, want het werkte nog steeds niet goed.
Vervolgens had ik het volgende probleem. Remde ik vol
vermogen, was er geen probleem. Remde ik half, dan
kon ik steeds verder mijn pedaal intrappen. 1) Er zat nog
een klein beetje lucht in het systeem, 2) het probleem is
overgegaan. Dit kan te maken hebben, denk ik, dat de
rubbertjes zich moeten zetten in het systeem? Of zitten
ze er misschien achterstevoren in? 3) over beter rem-
men. Ik heb een paar blokken bij Marco Pietersen
gekocht, www.ccee.nl en dat remt 30% beter. (voor mijn
gevoel).



Re: Om vast te stellen waar een eventuele lekkage terug
te vinden is, kan men de volgende regel toepassen: Als
de pedaal zakt bij een hoge druk, is de oorzaak in (een)
van de wielcylinders te vinden.  Als de pedaal zakt bij
een relatief lage druk, dan is de oozaak in de hoofdcylin-
der te vinden.

R e m r e v i s i e w e r k

Hoofdremcylinder
Op zoek naar een gereviseerde of nieuwe hoofdrem-
cylinder voor een Spitfire 1500 ’77. Waar kan ik dit kopen
en hoeveel mag (kan) mij dit kosten?
Re: Eerste antwoord: bij de bekende handelaren overal
in Nederland. (Zie ‘The Spitfire’). Ze zijn niet goedkoop!
Ik weet niet of een ’77-er een enkel of dubbel remsys-
teem-cylinder heeft, maar een enkelsysteem kost al snel
E 90 en een dubbelsysteem E 220. (prijzen Kees
Reehorst, begin dit jaar, ex. BTW). Vandaar mijn vol-
gende vraag: weet je zeker dat je een nieuwe/andere
nodig hebt? Revisie en een revisie-set kan zo al snel uit!
Re: De binnenkant van de cylinder vertoont vrij diepe
roestplekken, ik weet dus niet of ik dit met gelijkmatig
uitschuren kan oplossen. Gezien de leeftijd van je auto,
denk ik dat het een dubbele moet zijn. Maar je zult toch
eerst zeker moeten weten wat voor soort het is. Kijk
hoeveel aansluitingen de remcylinder aan de rechterkant
heeft en wat is de maat van de dop van het reservoir in
cm? Op het ISW lagen bij de diverse handelaren rem-
cylinders. Alleen maar enkele. De dubbele zijn zeldzamer
en dus (veel) duurder.
Als je dit soort dingen wil weten, vraag dan van diverse
handelaren een catalogus aan. Daarbij zitten meestal
papieren of online prijslijsten, waarbij je kunt zoeken en
vergelijken.
Re: Ik heb mijn ‘dubbele’ recent weer bij de les gekre-
gen, door hem zelf te “honen”. Zoek een rond houtje, dat
bijna net zo dik is dat hij in de cylinder past. Plak daar
waterproof schuurpapier omheen en polijst zo de bin-
nenkant. (met de boormachine). Diepe roestpitten redt je
niet, maar er ging veel meer uit dan ik verwachtte. Hij
remt nu, met een nieuw setje rubbertjes, weer prima.
Re: Op de hoofdremcylinder zijn twee uitgangen,
voorzien van een letter P - S. Onderkant cylinder staat
het woord GIRLING 74660152 0 7, de dop v.h. reservoir
meet binnenzijde 46 mm.
Re: Dan heb je de dure dubbele te pakken dus.

Hoofdremcylinder lek
Hoofdremcylinder tijdens de APK keuring op lekkage
afgekeurd. Ik heb daarom een revisiesetje besteld. Nu is
m’n vraag, of ik deze rubberen onderdeeltjes zomaar kan
vernieuwen, of moet ik tijdens het de- en monteren nog
ergens anders rekening mee houden.

Re: Dit geldt voor beide vragen. -Het is een klusje wat
heel goed te doen is (maar laat de veertjes niet
wegspringen). -Controleer de zuigers op schade, de
wand moet helemaal glad zijn en vrij van bramen e.d.
Honen is een mogelijkheid (stokje met fijn schuurpapier).
-Voor de koppeling: doe meteen ook de hulp-/werkcylin-
der, want die gaat geheid ook stuk als de hoofdcylinder
weer maximaal druk gaat opbouwen.
Re: Pak ook gelijk de slave-cylinder aan. De APK mag je
echter al twee maand voor officiele datum laten uitvo-
eren; je krijgt dan (bij eventuele goedkeur) een geldighei-
dsdatum op je nieuwe keuringsbewijs van je vorige keur-
ingsbewijs. (je hebt dus maximaal 14 maand APK);
afkeur komt dan eigenlijk niet meer voor, hooguit nog
advies wat aangepast moet worden voor een APK goed-
keuring over uiterlijk twee maand! Je kunt dan in alle rust
deze herstellingen nog uitvoeren en bovendien gewoon
blijven rijden, ook naar de APK keuring of garagebedri-
jven om de herstellingen te laten uitvoeren. Doe het
bovenstaande echter geen dag eerder, want dan gaat
deze vlieger niet op! (bij goedkeur tenminste, bij afkeur
heb je nog langer de rust voor herstel).
Honen doe je niet met een stokje en een stuk schuurpa-
pier. Dit doe je met een hoonsteentje, dwz drie houdert-
jes aan een spindel, die zet je in een boormachine en
met behulp van wat dieselolie maak je het cylindertje
schoon en tevens de wand evenwijdig. Deze steenjes
met houder, koop je voor niet te veel geld in een goede
autogereedschappenzaak. Je kunt er daarna nog vele
jaren plezier van hebben.
Re: Heb inmiddels m’n rem- en koppelingscylinder (na
het uithonen) weer voorzien van de nieuwe rubbers. De
remmen moeten waarschijnlijk nog iets ontlucht worden,
krijg op het pedaal na het bijvullen direct al behoorlijk
drukopbouw. Alleen op het koppelingspedaal totaal geen
tegendruk. Mijn vraag aan de kenners: moet hier ergens
iets worden ontlucht en waar?
Re: Het koppelingssysteem ontlucht je op de werkcylin-
der. De nippel zit aan de bovenkant van de cylinder.
Re: Remmen werken weer perfect en na het de- en mon-
teren van de kap om de versnellingsbak, tevens de kop-
peling ontlucht. Totaal een uurtje werk.

Hoofdremcylinder
Nadat ik in de hoofdremcylinder vanwege olielekkage het
afdichtrubber heb vervangen, blijft de zuiger af en toe
hangen, waarbij het rempedaal bijna tot de bodem is in
te drukken. Na enige tijd staat er weer vol druk op de
pedaal (zuiger schiet weer los?) Wat is op volledige ver-
vanging van de hoofdremcylinder na de beste oplossing?
Re: Ik heb ook een lekkage gehad, maar dat is niet op te
lossen door een afdichtrubber te vervangen. Het rubber
waar U op doelt is volgens mij alleen bedoeld om stof uit
de cylinder te weren. U zult de cylinder moeten demon-
teren en alle inwendige rubbers netjes moeten vervan-



gen! Deze klus duurt drie uur voor een complete leek
zoals ik.
De oorzaak dat het pedaal blijft hangen is, naar mijn
idee, doordat het probleem nog niet verholpen is, waar-
door olie uit de cylinder geperst wordt en niet ‘aangevuld’
wordt. Haal de boel snel uit elkaar en kijk ook eens naar
de veer die er in zit, of die niet gebroken is o.i.d..
Dus: revisie setje kopen (25 euro) LET OP: twee typen:
kleine dop en grote dop (enkel remsysteem of geschei-
den systeem). Boel uit elkaar halen en controleren op
roest, bramen: alles moet glad zijn in de cylinder. Doe dit
snel, want DOT remolie vreet letterlijk de lak weg, heb ik
aan den lijve ondervonden!
Re: Een waarschuwing. Als je zelf de remcylinder
reviseert; hoon de cylinder. Doe je dit niet, dan sta je bin-
nen de kortst mogelijke tijd weer met hetzelfde probleem.
Zie je geen kans om te honen, koop dan een ruilcylinder.
Deze is altijd goedkoper dan je leven. Remdelen zijn lev-
ensverzekeringen.

Revisie hoofdremcylinder
Ik heb met een revisiesetje mijn hoodremcylinder van
mijn 1500 gereviseerd. Maar het blijkt dat die nieuwe
ronde gebogen plaatjes een andere vorm hebben dan de
oude. De oude zijn volledig rond en bij die nieuwe steken
er 2 lipjes naar buiten uit. Moet ik die uitstekende lipjes
naar binnenplooien of zo laten en monteren? Of miss-
chien beter van die oude er terug op te zetten? Bij het
setje zat ook een rubbergrease. Is dit voor gemakkelijk te
monteren of voor in te smeren als je het terug in elkaar
wilt schuiven?
Re: De plaatjes dienen ter ondersteuning van de rubbert-
jes. Je kunt ze gewoon monteren. Misschien biedt het
nieuwe model iets meer steun.

Remmenrevisie
Als ik rem, kan ik na 10 seconden mijn rempedaal steeds
verder intrappen. Het remmen op zich gaat goed, nood-
stop, enz, is geen probleem. Wat zou er aan de hand
kunnen zijn, verlies ik remdruk? En waar zou ik die dan
verliezen en hoe kan ik dit controleren, of loopt mijn
motor te langzaam stationair, zodat ik geen bekrachtiging
heb? Ik heb op het oog geen lekkage en er is ook vol-
doende remvloeistof aanwezig.
Re: het lijkt op en temperatuursprobleem. Blijkbaar wordt
de vloeistof zo warm, dat er bellen ontstaan, waardoor
de druk wegvalt. Dat kan doordat de olie te oud is, reme-
die = verversen, of dat het aan aanlopende remblokken
ligt. Draait ieder wiel opgekrikt goed vrij rond?
Re: Denk jij dat je rembekrachtiging hebt? Als dat zo is,
kan het natuurlijk ook de vacuumbekrachtiger zijn, maar,
dat daardoor de remdruk wegvalt, geloof ik niet. Ik tip op
de hoofdremcylinder die wel in eerste instantie druk kan
opbouwen, maar niet vasthoudt. Maak hem open en ver-
vang de rubbers en maak de cylinder ruw door hem even

te honen.
Re: Bij mij kon ik bij rustig de rem intrappen het pedaal
helemal tot de vloer indrukken. Als ik stevig op de rem
trapte voelde het wel “hard” aan. Ik ben toen tot de con-
clusie gekomen, dat het resevoir niet goed afsloot wan-
neer ik rustig intrapte. De rubbers lekten nog vloeistof.
Dit verklaart waarom bij hard intrappen, de rem het wel
goed deed; de rubbers worden dan met geweld tegen de
cylinderwand gedrukt. Ik heb gewoon een revisie-kitje
gehaald en het geheel gereviseerd. Werkt weer zoals het
hoort. Wel netjes de rubbers in de goede volgorde en
richting houden. En zo nodig de wand opruwen.
Re: Naar aanleiding van drukverlies heb ik een revisie
setje voor mijn ‘master’ remcylinder gekocht. Voor een
Spit 1500 ’80. Na montage, heb ik het volgende prob-
leem: het systeem haalt geen remvloeistof uit mijn reser-
voir. 1) het remsysteem is leeg (buiten het reservoir zit er
geen vloeistof in het gehele remsysteem) en daardoor
kan er geen druk opgebouwd worden? 2) de rubbers
sluiten te goed en daardoor kan er geen nieuwe vloeistof
aangetrokken worden. 
Ik ben in het totaal al ongeveer 8 uur bezig geweest met
de diverse opties.
Re: Heb je wel het goede reservoir. Zo ja, vul het potje
met remvloeistof, maak een van je ontluchtingsnippels
los, bv op je remklauw en begin dan rustig te pompen op
je rempedaal. Trap de rem helemaal in, van boven tot
onder. Na een paar keer moet er remvloeistof uit de
remklauw komen. Als dat gebeurt, nippel dicht en pak je
de andere kant en ga zo de auto rond, zodat je alle nip-
pels hebt gehad. Zorg er wel voor, dat je reservoir gevuld
blijft, anders trap je gewoon weer lucht in je systeem en
dat wil je niet hebben. En dan de boel ontluchten.
Re: Als de hoofdremcylinder geen olie de leiding indrukt,
dan klopt er iets niet met de rubbers. Of je hebt een setje
gekregen voor een ander type remcylinder, of ze zitten
verkeerdom gemonteerd. Voor de Spit zijn er volgens mij
drie types, die allemaal verschillen, een voor de Spitfire
4, een voor de MK III en een dubbel systeem voor MK IV
en 1500 en een laatste model voor de 1500. Het verschil
is het eenvoudigst te vinden, door de diameter van de
dop te nemen. 
Re: De rubbers zijn identiek aan die, die eruit komen, ze
lopen alleen iets zwaarder.
Re: Dan blijft alleen over, dat er ergens iets verstopt zit.
Test dit door vanaf de ontluchtingsnippel een slangetje in
de vloeistof te hangen en dan open zetten en op de rem
te trappen. Je moet dan luchtbellen krijgen. Zo niet, dan
zit het ergens dicht en zul je de zaak toch weer open
moeten maken om te zien waar dat zit. 
Re: De oplossing was heel simpel: vul de leidingen zo
ver mogelijk met remvloeistof. Daarna ging het ontlucht-
en makkelijk. 
Re: Mooi dat het gelukt is. Je ziet soms dat dingen
moeilijk lijken die simpel blijken te zijn. 



Ook goed dat je nog even reageert, dat wordt hier, vind
ik, nog wel eens te weinig gedaan. 
Re: Ik heb ook een probleem gehad om na revisie van
de hoofdcylinder mijn remmen weer op druk te krijgen. Ik
kon pompen wat ik wilde, maar het was onbegonnen
werk. De oplossing hebben we gevonden door met hulp
van een compressor en een spuitpistool druk te zetten
op het reservoir via het ontluchtingsgat in het deksel. Na
een aantal pogingen zaten de leidingen vol remolie.
Re: Ik hoop dat je, behalve de nieuwe rubbers, ook de
cylinderwand hebt gehoond. Dat kan handmatig, of met
de boormachine. Maak een klosje met bijna dezelfde
doorsnee als de cylinder, doe daar heel fijn schuurpapier
omheen, totdat hij nog net in de cylinder past en schuur
zo, al ronddraaiend, met water, de wand weer spiegel-
glad. Je moet namelijk alle slijtagerandjes van de vorige
set kwijtraken. Anders is het nieuwe rubber zo weer
kapot. Voor het vullen begin je met de rem die het verst
weg zit, naar de dichtsbijzijnde toe. Dus eerst recht-
sachter, dan linksachter, dan rechtsvoor en tenslotte
linksvoor. Als je hulp hebt, dan gaat het sneller door bij
het opkomen van het rempedaal even de nippel te
sluiten. Voor dit soort onderhoudsklusjes heb ik in een
grijs verleden eens het boek ‘Onderhoud Auto’ gekocht
van Readers Digest. Dat geeft de werkzaamheden
prachtig weer, verlevendigd met veel goede kleurenfoto`s
van meestal Triumphs en Morrissen.

Nieuwe cups in hoofdremcylinder 
Ik ben bezig met de revisie van mijn hoofdremcylinder. Ik
heb een revisiesetje gekocht. Daarin zitten 4 nieuwe
cups. Deze cups zijn van twee soorten, dus van elk
twee. In de beschrijving die erbij zit, staan tekeningen
waarbij het model van de cups niet erg lijkt op die van
het setje zelf. Nummer 19 is op de tekening dik, terwijl
de cup die een kortere lip heeft -zoals nummer 21- juist
dikker is dan de nummer 19.  Heeft iemand recent ervar-
ing welke cup waar moet? (betreft Spit 1500 met
tandemcylinder). 
Re: Deze week krijg ik mijn ruil hoofdremcylinder binnen.
Ik ga dan het oude binnenwerk (met nieuwe rubbers)
overzetten. Waarschijnlijk kan ik je dan meer vertellen.
Re: Op mijn site staat een foto met de correcte positie
van de cups. Het is een 1500 tandemcylinder. De link:
http://users.skynet.be/spitfire1500/DSCN0326.JPG 
Re: Je foto geeft meer duidelijkheid dan de gebruiksaan-
wijzing. Het is me nu duidelijk.

Achterremplaat verwijderen 
Ik ben met mijn remmen bezig en ik wil tegelijkertijd alles
wat daarmee samenhangt schoonmaken en een lik verf
geven. Nu heb ik mijn remtrommel enz. er al af, maar nu
wil ik ook mijn remplaat er afhalen ik heb gelezen in mijn
werkplaatshandboek dat de achternaaf er dan ook af
moet, maar daar heb je dan een speciaal stuk gereed-

schap voor nodig. Heeft iemand er ervaring mee (kan het
b.v.ook met een poelietrekker)? 
Re: Weet je het zeker? Je hebt een speciale trekker
nodig en heel veel kracht. Met een poelietrekker lukt het
echt niet en je hebt ook nog eens kans dat je de plaat
kromtrekt. Zie ook het boek van Haynes’. Voor een likje
verf zou ik het niet doen. Moet het toch, dan zou ik de
hele as losnemen en naar Ruud of Kees gaan en het
daar laten losnemen. 
Re: Gaat dat niet stinken en is de verf er niet na een
week vanaf? Die remdelen worden toch gloeiend heet en
daar is toch geen verf tegen bestand.

(Trommel)remmen afstellen 
Ben begonnen met mijn remmen ontluchten nadat ik
vóór twee nieuwe remklauwen, blokken, etc. heb
geplaatst en achter de cylinders gereviseerd en alles
goed opgeschuurd heb (schoenen en trommels). Hoe
stel je de trommels juist af? Ik heb een keer iets gelezen
over aandraaien tot ze aanlopen en dan een paar slagen
terug (met de stelnok). Maar ik heb nu het gevoel dat
voor harder remt dan achter (als je remt, trekt hij eerst
een beetje naar links en daarna een beetje naar rechts).
Dt is volgens mij typerend voor meer remdruk voor, of
heb ik het fout? 
Re: Dat het aan de voorkant beter remt dan achter, is
juist en maar gelukkig ook, want doordat het voor sterker
remt gaat de auto met zijn voorkant naar beneden
duiken en wordt er meer gewicht op de voorwielen
gedrukt, zodat de vertraging, als hij voor goed remt,
steeds beter uit de verf komt. Dat hij niet met de beide
voorremklauwen tegelijkertijd remt, is wat vreemd, maar
zou eraan kunnen liggen dat de nieuwe remzuigers zich
nog niet goed gezet hebben. Kan je zien of de speling
van de remblokken tov de remschijven aan beide kanten
ongeveer gelijk is, of komen de remzuigers niet goed
naar buiten? Misschien zit er toch nog lucht in de remk-
lauwen, zodat de linkse, zonder lucht, eerst remt en dan
pas de rechtse, waar misschien toch nog wat lucht inzit.
De remschoenen aan de achterkant moet je zo afstellen
als je zelf al opmerkte. Dus eerst met de remnok de rem-
schoenen tegen de remtrommels zetten en dan een h e
e l klein beetje terug, zodat ze net niet meer of nog een
heel klein beetje aanlopen. Dan moeten ze goed staan. 
Re: Dit zou best wel eens kunnen ja, met die klauwen
voor, dat ze niet helemaal ontlucht zijn. Vanmiddag was
het al een stuk minder, misschien moet het allemaal
gewoon nog wat inremmen, want het zijn ook nieuwe
blokken. Zal voor de zekerheid voor nog een keer
ontluchten, want ik heb toch het gevoel dat ze niet voor
100% remmen. Achter moeten de trommels nu goed
staan. 

Ontluchtingsnippel afgebroken 
De laatst APK keuring had opgeleverd, dat de remmen



het niet deden. Nou ja... Remolie er in, want daar was
weinig van over (lekkage?) en ontluchten op zijn ouder-
wets met een jampotje en een transparant slangetje. Na
enig voorzichtig morrelen, hou ik de kop van de ontlucht-
ingsnippel in mijn hand. Remklauw verwijderd, wat nu?
Boormachine erop gezet om het ding uit te boren, maar
komt ook nogal link over. Wat zijn mijn opties? Heel de
remklauw uit elkaar halen? 
Re: Weggooien is wel het allerlaatste. Er zijn zgn. ‘linkse’
tappen die draaien zich dus vast als je ze linksom in die
afgebroken plug draait en dat is de bedoeling, want dan
draai je hem eruit.
Re: De tappen die bedoeld worden liggen soms in setjes
in de rommelbakken bij DHZ zaken. Ze zijn goedkoop,
maar ook  niet zo best van kwaliteit. Ik heb ooit een setje
van 3 verschillende maten gekocht voor weinig geld. Dit
werkt dus alleen als het draad van de nippel nog in de
klauw zit. Vraag er eens naar bij de plaatselijke DHZ of
ijzerhandel. 
Re: Je zou eerst de ‘resten van’ de nipple eens goed in
de week zetten met kruipolie, vervolgens, met de remk-
lauw stevig in de bankschroef, met een hamer en een
‘centre-punch’ voorzichtig aan de rand van de nipple,
tegen de draairichting in, los proberen te tikken. De
gangbare tapeinde verwijderaars hebben de neiging om
het metaal nog harder in het gat te drukken, waardoor
het probleem alleen erger wordt. De enige goede hebben
een zeskantige vorm. Je zou bij wijze van proef met een
kleine, passende TORX sleutel kunnen proberen, door
die in het ontluchtingsgat van de nipple te slaan?
Overigens na al dit geweld is het aan te raden alle
keeringen aan beide kanten te vervangen. Overigens
mag men de remklauw absoluut niet in tweeen delen! 
Re: Mijn Spit werd vorig jaar ook afgekeurd, omdat er
verschil was tussen remdruk linksvoor en rechtsvoor. De
boel uit elkaar, net als jij. Wat bleek, rechts voor was het
nippel al afgebroken. Er zat zelfs al rode verf op. Dan
links geprobeerd en ja hij geeft mee. Ja een kwart slag
en dan heb je een afgebroken nippel dus. Ik ben een
hele avond bezig geweest met kruipolie, warmstoken en
uitboren tot en met de tegendraadse tappen. Niets hielp.
Het schijnt zo te zijn, dat door corrosie van de twee ver-
schilllende metalen van het nippel en de remklauw de
boel in elkaar vergroeit. Teneinde raad, maar naar onze
Ruud gegaan en 2 andere vrij nieuwe (gereviseerde)
klauwen gekocht. Tegelijk 2 van die remslangen gekocht.
Die met een metalen gevlochten mantel. Resultaat: ze
remt weer als een weet ik wat. De remweg is ook een
stuk korter. Absoluut. Het kost wat, maar dan heb je ook
wat.
Re: Ik heb nieuwe ontluchtingsnippels laten komen voor
mijn remmen. Voor voor én achter. 2 twee dikke en 2
dunne. Weet iemand zo waar de dikke en waar de dunne
nippels moeten?
Re: Volgens mij zijn de dikke van de voorzijde en de

dunne van achter. Als je de oude eruit hebt, kun je het zo
zien natuurlijk. Lees alle informatie hierboven goed. Het
blijkt dat de nippels van de voorzijde goed vast kunnen
corroderen en wel zodanig, dat ze afbreken. Zoals bij mij
dus. Het zal te proberen zijn om een paar avonden van
te voren kruipolie op de nippels te spuiten en dan
voorzichtig proberen los te draaien. Als de
steek/ringsleutel beweegt, is dat geen garantie dat de
rest ook beweegt en het dus toch breekt. 

Remverdeling afstellen 
Bij de APK bleek dat de remkracht niet juist verdeeld is
bij mijn Spitje. (Hoe) kan ik dit zelf afstellen, of is dit zelf
niet (goed) te doen? Ik heb een 1500 TC ’75 met een
hoofdremcylinder die volgens mij voor en achter apart
‘voedt’. 
Re: Dit is niet instelbaar. Je moet er gewoon voor zorgen
dat alles optimaal werkt. Dan is de verdeling goed. Als
hij, of voor, of achter onvoldoende remt, zoek dan de
oorzaak. Zo heb ik ca 2 jaar rondgereden met in de
voorklauwen aan beide zijden 1 cylinder die vast zat. De
achterrem werkte naar verhouding toen te goed. Na
revisie van de voorklauwen bleek, dat het remvermogen
ineens veel meer was. Ik wist niet dat het zo hoorde.
Weet jij veel, als je voor het eerst in een Spit rijdt.
Re: Ja, voor zijn net 2 nieuwe remklauwen en blokken.
Achter is alles gereviseerd. Zouden er achter ook nieuwe
schoenen inmoeten? Of nieuwe cylinders? 
Re: Ik had laatst ook, dat de remdruk niet goed was
(achter). Alleen mijn 1500 was er wel op afgekeurd. De
zaak uit elkaar gehaald, de remschoenen opgeschuurd,
de trommels vetvrij gemaakt en weer terug naar de
herkeuring en top! Allebei exact gelijk. Maar waarschijn-
lijk, als ik nu weer (na 300km) naar de keuring ga, heb ik
weer het zelfde probleem. Gewoon; slecht systeem. Als
het voor maar goed werkt! 
Re: Ik heb zelf de ervaring dat na revisie de remmen ook
even moeten inlopen. Gewoon een tijd rijden en kijken of
door inslijten e.e.a. niet beter wordt. Zo niet, dan moet je
opnieuw uit elkaar halen en schuren en schoonmaken.
Re: Ik zal ‘t eerste advies overnemen, want de wielen en
trommels zijn er zo af en zal ik alles nog even nalopen.
Het was zo, dat ik na een paar keer flink remmen ook
gewoon stinkende (en toen ik stil ging staan om even te
kijken ook beetje rokende) remmen had. Achter was het
wel warm, maar nog makkelijk beet te pakken. De rem-
men voelden vlak voordat ik stopte ook wat ‘sponsachtig’
aan, alhoewel hij nog wel goed remde! Kan dit door heet
geworden remolie komen? Dat was ook zo’n beetje de
aanleiding van mijn vraag. Heeft iemand anders dit wel
eens gehad? Is dit normaal bij nieuwe remklauwen/rem-
blokken?
Re: De achterremmen kan je zeker afstellen. Hier zit aan
de binnenkant van de plaat waar de remschoenen op
gemonteerd zitten een nokje. Deze kan je met een speci-



aal sleuteltje ronddraaien. Je moet hem zo afstellen (ver-
draaien) dat hij in de vrijloop net niet aanloopt. In
principe remt de voorrem voor ongeveer 90% de achter-
remmen doen relatief maar een klein deel van de
remkracht. Dus ik weet niet waar de opmerking van-
daankwam tijdens de keuring (links, rechts, of
voor/achter remverschil) maar wellicht kan je dat nog
toelichten. Dat je remmen warm worden is vrij normaal.
Ze zetten immers de energie van een bewegend voertuig
om in warmte energie. Wel dien je in de bergen (wellicht
niet in de heuvels, maar toch...) speciale aandacht te
hebben voor je manier van remmen. Rijdt in dezelfde
versnelling de berg af als je de berg op rijdt. Ga je te
snel de berg af, dan laat je gas los en rem je op de
motor. Eventueel bijremmen met je rempedaal.
Regelmatig rem loslaten om je schijven resp. trommels
een moment te geven om af te koelen. Sta je constant
op de rem, dan hoef je maar even te rijden en dan staan
de schijven er roodgloeiend onder en krijg je rookwolk-
jes. Het vervelendste is nog, dat hierdoor je remvermo-
gen sterk afneemt. Dus rijdt beheerst en rustig
bergafwaarts.  
Re: Ja de achterremmen heb ik juist afgesteld.
Aandraaien tot ie aanloopt en dan tikje terug. Toch meen
ik vernomen te hebben dat het verschil 70/30
(voor/achter) behoort te zijn. 90/10 lijkt me daarom ook
niet erg handig, aangezien je wielen dan ook sneller
blokkeren en extra energie toevoert aan de schijven etc.
Ik zal anders wel beginnen met nieuwe rem-schoenen
achter monteren, die er nu opzitten zijn nog redelijk tot
goed, maar aangezien deze niet zo duur zijn (relatief) is
het het proberen waard. Om even terug te komen op het
afremmen op de motor etc. Is bekend, maar dat was hier
niet aan de orde. Ik reed hier alleen van (laten we
zeggen) verkeersheuvel naar verkeersheuvel. Even
‘resumé’, ik denk dat ze inderdaad nog goed ‘in’ moeten
remmen. Heb pas 1 middag met de nieuwe klauwen en
blokken vóór gereden. (Zo’n 130 KM) 
Re: Als je nieuwe trommels of schijven monteert of
nieuwe blokken, is het niet vreemd dat ze eerst stinken
en warm worden. Het spul moet eerst door de warmte
schoonbranden en zich zetten. Het moet vlug over zijn.
Na een keer flink remmen zijn de schijven en ook de
trommels best warm. Als ze roodgloeiend worden, heb je
ook zo je remvloeistof aan de kook en krijg je ‘fading’-
verschijnselen. Luchtbellen in de vloeistof waardoor de
remkracht drastisch afneemt. Dit komt normaliter alleen
voor bij extreme omstandigheden, landurig remmen, hard
remmen en bij hogere temperaturen. Ik ben ook een keer
bij een revisie na 5 kliometer gestopt en voorzichtig
teruggereden omdat het allemachtig stonk. Toen ik weer
thuis was, was het over en remde hij beter dan tevoren.
Diverse bandenhandelaren met APK hebben rem-
bruggen, die de verhouding tussen voor en achter
meten.

V o o r r e m m e n

Tikgeluid
Linksvoor hoor ik een tikgeluid als ik op de rem trap.
Remt verder goed, maar, wat kan het zijn?
Re: Kan het een wat los zittend remblok zijn? Kan ook
een wiellager wezen met speling wat in een andere
houding gedwongen wordt bij het aanzetten van de rem.
Krik de wagen op en geef het wiel een zwiep, misschien
kom je er zo achter.
Re: Zo’n ervaring had ik en die ging over toen ik de anti-
piepplaatjes eruit deed en opnieuw aanbracht. Naar mijn
idee kwam de ‘tik’ als een zuiger in de klauw ‘terugviel’ in
de remklauwcylinder. Een ‘droge’ tik.

Tikkende rem
Na een tijdje rijden hoor ik een tikkend geluid van
linksvoor komen. Wanneer ik echter de rem lichtjes
indruk, verdwijnt het getik. Bij loslaten tikt het weer. Na
een grondige check of er iets loszit bij het linkervoorwiel
vind ik geen loszittende of rammelende onderdelen.
Re: Ik ken dit. Op een vlakke weg is het stil, maar op
een hobbelige weg tikt en rammelt het. Ik kan voelen dat
bij niet remmen ik de remblokken met de hand wat kan
bewegen, het is een fractie, maar er staat net geen druk
meer op de blokken die je zou verwachten. Komende
winter wil ik mijn hoofdremcylinder reviseren en ook de
voorremmen, met name het rubber om de cylinders in de
remtang. Dat je het geluid zo goed hoort, komt omdat het
beide blokken betreffen en de remschijf samen met het
vuilscherm ongehinderd kunnen trillen.

Minimumdikte remschijf 1500
Afdraaien kost me niks. Weet iemand de minimale dikte?
Kan zelf niks vinden in de werkplaats handboeken.
Re: Op de zijkant van mijn nieuwe schijven staat min
8.25 mm. Ze zijn nu 10 mm dik, dus ik denk dat dit een
goede richtwaarde is. Wellicht staat er op de zijkant van
jouw schijven ook wat.

‘Aanloop’ problemen
Wanneer ik koud van start ga, doen de remmen het
goed. Na een paar km rijden gaan de voorremmen aan-
lopen en komen niet meer los. Rijd ik door, dan begint
het behoorlijk te stinken en de boel wordt echt heet,
maar, wonderlijk, de remmen komen weer vrij en ze
doen het daarna prima. Wat mag dit wel wezen?
Re: Het remsysteem werkt zo: Je drukt de pedaal, de
hoofdremcylinder drukt de remvloeistof in de remcylin-
ders en de wagen remt af. Je laat het pedaal los, een
veer in de hoofdremcylinder drukt ze zuiger terug, de
druk is van de remvloeistof en die stroomt terug.
Tenminste als de remklauwzuigers en remschoenen in



de uitgangspositie terugkomen. Je probleem kan in de
hoofdremcylinder zitten. (gebroken veer?). Je hebt, denk
ik, een later model met een dubbele hoofdremcylinder,
wat verklaart waarom alleen je voorremmen zo aan-
lopen.
In het gekste geval is er een remzuiger die een te grote
slag maakt, waardoor de terugloopruimte voor de remolie
in de hoofdremcylinder daardoor opgebruikt wordt en de
andere remzuigers niet genoeg terugkomen.
Re: Er zit geen terugdrukveer in de zuigers in de remk-
lauwen voor. Er wordt van uitgegaan dat er genoeg spel-
ing in de wiellagers zit om de remblokken zover terug te
drukken dat ze net vrij lopen. Het kan dus zijn dat je
remzuigers vast in de klauwen blijven zitten zolang die
niet warmgelopen zijn. Worden ze eenmaal warm, de
vloeistof dunner, kunnen ze net wel bewegen. Je kunt
proberen met een bandenlichter een voor een de
remzuigers in de klauwen terug te duwen en elke keer
met de rempedaal ze weer tegen de schijf te duwen. Als
er een moeilijk ‘gaat’, is het de moeite die toch eens
nader te bekijken. Kan wezen dat je met een echte
revisie eindigt.

Vastgelopen rem
Klein probleempje. De rechter voorrem liep aan/stond
vast. Het probleem was duidelijk na het openen van de
motorkap. De rechterrem rookte behoorlijk. 
Re: De zuiger in de remklauw, die het remblok tegen de
schijf drukt, moet na het remmen terugkeren in de oude
positie. Dat kan, omdat de rubbers die de afsluiting ver-
zorgen wat vervormen tijdens het remmen en bij het
loslaten van de zuigers weer naar de oude positie willen.
Hierdoor blijven de blokken losjes tegen de schijven aan
liggen. De zuiger gaat nauwkeurig passend door de
cylinderboring in de klauw. Als hier iets mis gaat, kan het
zijn dat de zuiger niet meer terug wil. Denk aan vuil en
roest. Dit wordt meestal veroorzaakt door een defect
afdekrubbertje, aan de buitenkant, tegen de remblokken
aan. 
Haal de klauw los en neem de blokken eruit. Markeer de
plaats van de blokken. Haal het rubbermanchetje los en
spuit wat kruipolie aan de rand van de zuiger. Druk hem
iets naar binnen. Zet e.e.a. weer los op de plaats, met
ook de remblokken (!), druk voorzichtig de rem in, waar-
door de zuiger iets naar buiten komt en herhaal dit pro-
cedee tot je merkt dat hij makkelijker gaat lopen.
Vervang het manchetje!
Waarschijnlijk is het volgende jaar hetzelfde na de win-
terperiode weer aan de hand. Dus: dan definitief
oplossen door e.e.a. los te halen, schoonmaken, nieuwe
rubbers e.d. dus: revisie.
Re: Heeft inderdaad geholpen. Was de vervuiling. Ook
maar gelijk de rest gedaan. Werk viel mee. Volgende
keer totale revisie.
Re: Met remmen zou ik geen risico’s nemen. Reviseren

die klauwen. D.w.z. blokken eruit, cups eruit persen, con-
troleren of de cups herbruikbaar zijn (meestal hebben die
last van ingevreten roest), nieuwe rubbers en alles weer
in eklaar zetten. De cups krijg je er overigens niet uit
zonder de klauw los te nemen en houdt er rekening mee
dat je de remdruk nodig hebt om de cups eruit te persen.
Nog even een toevoeging op het vorige ... . Haal nooit
de remklauw-helften uit elkaar. Deze zitten met span-
bouten aan elkaar vast en kunnen alleen door gespe-
cialiseerde bedrijven worden gerepareerd. Het is
trouwens normaal ook niet nodig ze uit elkaar te halen.

Remblokken worden heet
Als ik koud wegrijd, geen probleem. Maar na een km of
wat en enkele keren remmen, neemt de benodigde
pedaaldruk toe en remkracht af, lijkt het wel. Tenslotte
lopen de remmen zo aan, dat ik niet meer vooruitkom.
Dikke ellende.
Re: Zijn jouw remzuigers niet goed ‘gangbaar’ meer? Er
zitten rubbers om, om het vuil en vocht weg te houden
van de zuigerwand en de ingang van de remcylinders in
de klauwen. Als het rubber vergaan is of gescheurd, krijg
je roestvorming om de kraag van de zuiger die uit de
cylinder steekt. Met het rijden wordt de boel warmer, zet
wat uit en de zuigers krijgen meer moeite om terug de
cylinder in te kunnen. Daardoor gaan ze meer aanlopen
en worden nog warmer. Ten slotte kom je niet meer
vooruit.
Probeer maar eens een voor een de vier zuigers terug te
duwen in de klauwen. Waar dat niet goed lukt, zit je
probleem.
Re: Probeer eens de twee pennen waarmee de rem-
schoenen op hun plek worden gehouden (langs glijden) -
dit zijn net grote spijkers- roestvrij te maken, wanneer je
remt, wordt de schoen warm en het gaatje waar deze
pennen inzitten dus kleiner en dit loopt waarschijnlijk
aan.

Montage voorremblokken
Ik krijg de nieuwe voorremblokken met geen
mogelijkheid tussen het hoefijzer en de remschijf. In het
werkplaatshandboek wordt geschreven dat de “hoefijzer-
plunjers in hun respectievelijke boringen” neergelaten
moeten worden alvorens de remblokken aan te brengen.
Ik snap niet wat hiermee bedoeld wordt, hoe doe je dat?
Re: De nieuwe remblokken zijn dikker dan de oude en
kunnen dus niet zo tussen de remschijf en de zuiger. Het
zgn. ‘Neerlaten’, is het naar achteren drukken van de
zuiger, dus terug in de remklauw, let hierbij echter wel op
het volgende: Gebruik de oude remblok of een dun
plankje om de zuiger terug te drukken, zorg ervoor dat
het terug duwen zo recht mogelijk gebeurt, zodat de
zuiger niet scheef gaat zitten. Let op dat het niveau in
het potje op de hoofdremcylinder niet te hoog wordt
(overloopt) door het terugvoeren van de olie. Op deze



manier moet het lukken om de remblokken goed te mon-
teren.
Ik heb bij mijn laatste vervanging tevens nieuwe antipiep-
plaatjes en -veertjes gemonteerd, met een beetje koper-
vet en het geheel werkt goed remmend en nu ook zon-
der piepjes. Als ‘t echt niet lukt om de zuiger naar binnen
te drukken, kan je bv een lijmklem gebruiken. Maar met
dit soort hulpmiddelen heb je nog meer kans dat je de
zuiger scheef duwt. 
Re: Je moet je natuurlijk wel afvragen, als je zoveel
kracht moet zetten om de remzuigers weer terug te
duwen in de remklauw, wat daarvan de oorzaak is. Bij
mij lukte het ook niet en nadat ik de remcylinders met
enorm veel moeite had kunnen verwijderen, bleek dat ze
zo sterk verroest waren, dat ze vrijwel onbruikbaar
waren. Ik heb ze vervangen door rvs zuigers en dat
scheelt -samen met silicone olie- een slok op een borrel.
Dus bedenk wel, als je ze dan uiteindelijk hebt terugge-
drukt, of je dan wel een goed funktionerend remsysteem
hebt.
Re: Helemaal eens. Ik gebruik een waterpomptang om
de zuiger terug te drukken. Dit is tevens een indicatie.
Lukt dat namelijk met die tang niet soepel en vlot, trek
dan de zuigers er maar uit, want dan loopt het zeker niet
soepel genoeg om de zuiger door de rubberring - ver-
vorming terug te laten trekken. Slepen van de blokken is
dan een niet gewild vervolg op dit stroef lopen.

Remmenklauwen, zuigers
Weet iemand een veilige methode, om zonder luchtdruk,
de zuigers uit het remblok te krijgen. Ze zitten bij mij erg
vast, ze bewegen wel, maar willen er niet uit. Ik heb
ergens gelezen, dat je dan de ene moet vastzetten met
een (lijm)klem, zodat de remkracht volledig op de andere
zuiger komt te staan. Maar knalt hij er dan niet met veel
kracht uit?
Re: Je hebt ze dus nog aan de hydrauliek in de auto
hangen. Prima. Verwijder de remblokjes. Verwijder de
rubbers rondom de zuigers. Houd 1 zuiger met een
waterpomptang vast, rem zachtjes en pomp zodoende
de andere een beetje naar buiten. Houd daarna de
andere zuiger vast en pomp de eerste een stukje naar
buiten. Zet nu een passend plaatje tussen de zuigers,
zodat ze niet verder naar buiten kunnen en doe de
andere kant. Nu de plaatjes weghalen en de rem intrap-
pen tot er een zuiger uitkomt. (geeft soms wel een knal,
maar de zuiger blijft hangen. Let wel op vrijkomende
olie). Als je de zuigers ver genoeg naar buiten geperst
had, kun je nu met een schroevendraaier onder de rand
van de zuiger, alle andere zuigers eruit trekken.

Remklauwzuigers passen niet
Na het vervangen van de rubbers in de remklauw krijg ik
de nieuwe zuigers niet meer in de remklauw gedrukt.
Heb rubber en klauw ingesmeerd met remolie?

Re: Steek de zuigers eens een nachtje in de diepvries.
Door het inkrimpen kan je ze er misschien inkrijgen.
Anders de cups even uithonen, dan is de wand opnieuw
100% glad. Controleer of de zuigers wel in de remklauw
gaan als er nog geen rubbers in zitten. Als dat zo is, dan
gaan ze er ook met rubbers in.
Controleer of de gleuven voor de rubbers goed schoon
zijn en monteer dan de rubbers. Daarna remmenvet of
remolie erop, zorgen dat de zuigers goed recht staan
t.o.v. de remklauw en dan doordrukken, eventueel door
de zuiger wat te draaien of wat extra druk (b.v. een, liefst
2, waterpomp tang(en)). Dan moeten ze er echt ingaan
en er is nagenoeg geen risico dat je met de zuiger het
rubber eruit drukt.
Re: Wat ik heb gedaan, is gewoon eerst goed schoon
maken, randjes waar rubberringen in zitten met heel fijn
schuurpapier roestvrij gemaakt, toen rubberen ringen
erin, remcylinder vet, (blauw spul) erin gesmeerd, cylin-
der erin en klauw op de grond gelegd, balkie op de cylin-
der en er op gaan staan, even het gewicht gebruiken en
voila, cylinders in remklauw.

Remklauwen centreren
Na vervanging van diverse zaken van de voorwielo-
phanging (trunion, fuseekogels, wiellagars, rubbers etc.),
heb ik een probleem met de montage van de remklauw
(links). Na de klauw aan het fuseestuk te hebben beves-
tigd, loopt de remschijf tegen de klauw. Rechts zit de
klauw wel goed ten opzichte van de schijf (met goed
bedoel ik, dat de schijf netjes in het ‘midden‘ van de
klauw draait). Wat kan de oorzaak van het aanlopen
zijn? Volgens mij heb ik alles volgens het ‘boekje‘
gemonteerd en ik weet even niet waar ik de oplossing
zoeken moet.
Re: Draai het wiellager eens wat strakker aan, zodat de
lagers zich kunnen zetten, stel ze daarna zo af, zoals in
het “boekje” staat. Of ben je vergeten het ‘hoefyzerschild’
tussen remklauw en ‘vertical-link’ te monteren.

Remklauwen
Omdat de vorige eigenaar vet in de trunions had gedaan,
heb ik ze gedemonteerd en gevuld met olie. Alles is t/m
de remklauwen weer zonder problemen teruggemon-
teerd, maar nu is er een duidelijk voelbare weerstand
merkbaar als ik de wielnaven ronddraai. Het ronddraaien
gaat niet superzwaar, maar volgens mij is dit niet goed.
De remschijf raakt de remblokken lichtjes. Als ik een van
de metalen plaatjes dat het remblok op z‘n plaats houdt
weghaal, draait alles 
soepel. Linksvoor is er ook een lichte weerstand, maar
minder dan rechtsvoor.
Voordat ik alles demonteerde was er ook al enige wrijv-
ing, maar wat is normaal? Of mag er helemaal geen
wrijving optreden? Ik heb al veel dingen geprobeerd,
remklauwen en blokken opnieuw gedemonteerd en weer



gemonteerd, bevestigingsbouten strakker of juist iets
minder strak aangedraaid, maar niets helpt. Zonder rem-
blokken draait de naaf soepel rond. Het gaat maar om
een zeer kleine speling. Valt er iets af te stellen of moet
ik dingen demonteren, schoonmaken of vervangen?
Re: De drukcylinders in de remklauwen, die tegen de
blokken drukken als je remt, worden teruggetrokken bij
het rem loslaten door de rubberringen die tevens als
dichting dienen. Een schijfrem loopt altijd iets aan, maar
de weerstand mag niet te groot zijn. Als ik je verhaal zo
lees, denk ik, dat er niets aan de hand is. Zeker weet je
het als je een eind gereden hebt en dat na (rustig) rem-
men de zaak niet heet wordt.
Re: Doordaat de rubbermanchet kapot kan gaan en kan
verouderen, kan er vocht komen tussen de zuiger en de
cylinder in de remklauw. Hierdoor kan de zaak vast
komen te zitten. Monteer alles zoals het hoort, trap dan
stevig op de rem. Als je de remblokken er uit haalt, moet
je de zuiger zonder veel moeite terug kunnen drukken
(bijvoorbeeld met en grote schroevendraaier). Gaat dit
met moeite, dan is het raadzaam om het volgende te
proberen: Maak de manchet los, controleer hem op
defecten, vervang hem eventueel en spuit een beetje
kruipolie tussen zuiger en cylinder. Monteer alles weer
en herhaal de procedure tot alles soepel loopt. Als dit
zich voordoet, is het misschien verstandig om komende
winter toch de zaak eens uit elkaar te trekken en echt
grondig na te kijken.
Re: Helemaal mee eens. Alleen nog even in toevoeging
tot het vorige. Scheidt nooit de twee delen van de remk-
lauw. Dit zit namelijk vast met speciale bouten op span-
ning. Alleen speciale revisiebedrijven kunnen dat. Het is
ook eigelijk niet nodig.

Voorremmen
Ik krijg, ook nadat ik de zuigers er met het rempedaal
zover mogelijk heb uitgedrukt, de zuigers niet gedraaid of
anderzins in beweging om ze eruit te halen. Hoe “zwaar”
gaat eigenlijk een remzuiger uit de klauw? Gaat dat met
een waterpomptang of is daar speciaal gereedschap
voor nodig?
Re: Afhankelijk van de vervuiling van je remklauwen, kan
dat behoorlijk zwaar gaan. Je moet trouwens niet
proberen de zuiger te draaien, maar hem enkel naar
buiten drukken. Als je de zuigers een stuk naar buiten
hebt gedrukt en de rubbers hebt verwijderd, moet je een
rand in de zuigers zien. Hier kun je een schroeven-
draaier in steken. Nu kun je met de schroevendraaier (of
twee, aan iedere zijde een) de zuiger eruit wrikken. Dit
hele verhaal natuurlijk, nadat je de remblokken verwi-
jderd hebt en de remklauw van de wielophanging hebt
gehaald, zodat de remschijf er niet meer tussen zit. Ps.
Als je de eerste zuiger er met de rempedaal hebt uitge-
drukt en de druk is toch al weggevallen, kun je de remk-
lauwen van de remslang afhalen, zodat je op de werk-

bank verder kunt werken.
Re: Nog een tip! De allerhandigste manier om een zuiger
uit de klauw te krijgen is, om mbv een compressor de
zuiger eruit te persen. Gewoon het blaaspistool stevig op
de aansluiting van de remslang drukken (op de klauw!),
langzaam druk opvoeren en de zuiger komt vanzelf naar
buiten. Let wel op voor de vingers, want dit gaat met een
behoorlijke kracht! Zuiger 1 mag geen probleem zijn, no
2 echter wel, aangezien de luchtdruk via zuiger 1
wegkan. Dat moet je op een of andere manier even zien
af te dichten. (Zuiger 1 terugplaatsen en met een lijmk-
lem op z’n plek houden)

A c h t e r r e m m e n

Remcupjes wisselen
Wat is de beste manier om een lekkend remcupje van de
trommelrem te vervangen.
Re: Een nieuwe cup is alleen safe te monteren, als je
ook de cylinder hoont. Doe je dat niet, dan blijft de
oorzaak van de cupslijtage aanwezig. Kun je de cylinder
niet 100 % repareren, monteer dan een nieuwe cylinder,
want je leven is meer waard dan de prijs van zo’n rem-
cylinder.

Remcylinders
De remcylinders die, achter, je remschoenen tegen de
trommel aandrukken, moeten die makkelijk te bewegen
zijn? Ik ben namelijk een nieuwe aan het monteren,
maar die twee plaatjes, aan de buitenkant van de rem-
plaat, gaan er nog al moeilijk op en hierdoor is de cylin-
der bijna niet te bewegen.
Re: De constructie met die plaatjes is zodanig, dat de
cylinder een beetje heen en weer kan bewegen om een
goede centrering van de schoenen mogelijk te maken.
Als je de plaatjes vastgedrukt hebt, moet je de cylinder,
zonder al te veel moeite, wat kunnen schuiven. Gaat dat
zwaar, probeer dan met wat schoonschuren en kopervet
de zaak mooi soepel te maken. Als er, ook met moeite,
wel beweging in kan komen, zal bij sterk remmen deze
beweging er zeker zijn. De kracht die erop uitgeoefend
wordt is fors. Het kan dan wel zijn dat de afstelling van
de rem niet meer correct is.

Montage remcylinder
Ik kan uit de tekeningen van het ‘Haynes’-boek en ook in
de nederlandse vertaling niet goed zien en begrijpen hoe
de remcylinder wordt vastgemaakt. Er zijn twee schuif-
jes, waarbij staat aangegeven, dat er één aan de bin-
nenkant moet? Wil men hiermee zeggen; aan de bin-
nenkant van de remtrommel, of aan de binnenkant van
het beschermrubber en het andere schuifje aan de
buitenkant van het beschermrubber. 
Re: Eerst steek je het cylindertje door de plaat (of hij zit



er nog). Dan heb je (per zijde) twee plaatjes: een met
bolletjes erin gedrukt en een met gaatjes erin gedrukt.
Aan de achterzijde van de remplaat (dus aan de
buitenkant), schuif je eerst het plaatje met de bolletjes
om het cylindertje, dan schuif je de andere er vanaf de
andere kant overheen. Nu zit de cylinder geborgd. Nu
kun je het rubber monteren.
Re: In drie boeken: Triumph werkplaatshandboek,
Onderdelenboek en Nico Baas onderdelenboek, zie ik
dezelfde afbeelding staan. Aan de buitenkant van de
‘remflens’ (basisplaat) komen de twee U - vormige
schuifjes, eerst het verende schuifje (onderdeel-
nr.120137) met de gesloten kant naar voren tegen de
remflens, dan het vulplaatje (onderdeelnr. 120138) in
tegenstelde richting en als laatste het rubberhoesje.
Re: Bedankt voor de uitleg. Ik had gedacht dat het rub-
ber afschermhoesje door een van de twee schuifjes zou
worden geborgd, maar dat is dus niet zo. Ik kom er nu
wel uit.

R e m l e i d i n g e n 

Montage remleiding
De remleiding van de rechtervoorrem loopt vanaf de
remslang naar voren, onder het motorblok door van
rechts naar links, terug richting schutbord en wordt
tenslotte afgemonteerd op een T stukje. 
Voor het vastzetten van deze remleiding bevindt zich een
metalen lip op het frame, precies in het midden van de
motor ophanging. Is dit voldoende of zijn er origineel
meer bevestigingspunten. Het geheel maakt nogal een
“losse” indruk.
Re: Er is inderdaad nog een clipje. Het houdt de leiding
op de motorsteun vast. Het zou moeten gemonteerd wor-
den op het horizontale gedeelte. Neem voor de over-
steek van links naar rechts van de remleiding een stuk
slang, lengte +/- breedte van het chassis, snij die met
een ‘Stanleymes’ over de lengte open en druk deze over
de remleiding. Zet de slang om de leiding vast met tape
of enkele trekbandjes. Leg dan de omwikkelde leiding
vast in de beugel. Vertrouw je het niet, dan zet je de leid-
ing nog links en rechts vast met een trekbandje om de
dwarstraverse. Dit is niet origeneel, natuurlijk niet, maar
beter niet origineel dan geen rem meer doordat door
trilling de leiding lek gaat.

Remleiding achter 
Bij het vernieuwen van de achterophanging, ben ik
erachter gekomen dat de flexibele (rubber) remleiding
direct aangesloten is op de remcylinder. (net zoals bij de
voorwielen). Volgens de tekening moet daar een (kop-
eren) leiding tussen. Is dit normaal, of hoeft dit niet. Als
daar toch een leiding tussenmoet. Hoe lang moeten die
leidingen zijn! (rechts en links).
Re: Bij een MK III (en waarschijnlijk ook daarvoor), gaat

de flexibele leiding inderdaad rechtstreeks de cylinder in.
Normaal gesproken geen probleem, maar in het geval
van RVS-ommantelde leidingen, kan die aan de
rechterkant tegen de aandrijfas komen te liggen! Dat is
mij al twee keer overkomen, gelukkig op tijd ontdekt. Bij
een MK IV/1500 zit er echter wel eerst een stuk metalen
leiding tussen. Voor zo’n type, moet die dus te krijgen
zijn. Om verdere problemen te voorkomen heb ik op mijn
MK III zelf een stuk vast aan de cylinder gemaakt. Even
wat puzzelen met buigen is niet zo’n probleem, verder
heb je nog de nodige nippels nodig en je moet -wil je het
goed doen- ook nog een steunbeugeltje aan de
remankerplaat maken, anders zweeft er een heel stuk
leiding los.
Re: Het gaat om een MK IV 1300 ’71. Het past allemaal,
met alleen een flexibele koppeling. Maar toch niet echt
tevreden met het resultaat. Vooral omdat het op elke
tekening staat (met vaste leiding vanaf het achterwiel). 

Remleidingen schoonmaken
Wanneer ik de rempomp en -cylinders een goede beurt
heb gegeven, hoe kan ik dan de leidingen ook reinigen.
Ik wil siliconen remvloeistof gebruiken.
Re: Betreffende de Siliconen remvloeisof: Als je alle
remdelen al hebt schoongemaakt (van binnen) is het in
principe voldoende de leidingen goed met lucht schoon
te blazen. Maar, zijn het nog de originele leidingen? Die
kunnen (ook van binnen) roesten. Als ze al oud zijn, zou
ik het risico niet nemen en de remleidingen vervangen
door nieuwe (koper of koper/nickel), welke niet roesten.
Hoe beter het systeem gereinigd is, hoe meer profijt je
hebt van de DOT5 siliconen remvloeistof. Dot4 en Dot5
behoort zich overigens te verdragen (bij Automec
Siliconen DOT 5 weet ik het zeker) dus ook bij slecht
reinigen, kunnen er nooit rampen gebeuren, zoals (wat
ook wel verteld wordt) het reageren en vlokken van de
remvloeistoffen.
Re: Wat betreft de remmen heb ik een uitgesproken
mening. De Spit heeft 100% kreukelzone en verder
nauwlijks veiligheid. Omdat vaak de onderdelen ruim 20
jaar oud zijn, heb ik het remsysteem geheel vervangen /
gereviseerd. Kosten zijn te overzien en geven een goed
gevoel (onder de linker voet).

Remleidingen vernieuwen
Ik heb alle remleidingen onder de motorkap gedemon-
teerd en vraag me af of deze moeten vernieuwd worden
indien er niets mis mee was. Indien ik deze niet nieuw
aankoop, hoe kan ik de oude dan eens goed reinigen?
En moet ik een soort lijm aanbrengen om alles terug te
monteren?
Indien ik deze nieuw aankoop, zijn deze dan op maat
gemaakt en hebben deze al de juiste vorm? Indien niet,
is er dan een manier om deze correct om te buigen?
Re: Ik heb nieuwe gekocht, of je ze los kunt kopen weet



ik niet. Ze zijn allemaal op de goede lengte, je moet ze
zelf buigen: daar heb je een speciale buigtang voor. Tip:
let heel goed op, als je ze besteld, welke je moet
hebben, er zijn erg veel verschillende setjes te koop.
Re: Het buigen van de koper remleidingen vergt op zich
geen speciale gereedschap. Ik heb ze zelf recentelijk
totaal vervangen en allemaal met de hand gebogen en
ze zien d’r als nieuw uit, inclusief de “rechte” stukken. Als
je de contouren van de oude remleiding volgt moet het
niet zo’n probleem worden. Het is wel goed uitkijken mbt
het bestellen van de juiste set, ivm het gebruik van ver-
schillende fittingen en combinaties daarvan.

Materiaal remleidingen
Ik ben van plan de remleidingen van mijn Spitfire te ver-
vangen. Nu zie ik, dat er verschillende typen zijn.
Koperen leidingen, Cunifer leidingen, Rvs leidingen?
Welke kan ik nou het beste kiezen. Ik ben van plan
Siliconen remvloeistof te gaan gebruiken, is dit een prob-
leem voor een van de typen?
Re: Remleidingen zijn er in Koper en Koper nikkel. Koper
is zachter en gemakkelijker te verwerken, koper nikkel is
harder, maar ook met een rembekrachtiger te gebruiken
en origineel. RVS bestaat niet. Wel zijn rvs ommantelde
remslangen te krijgen welke een steviger pedaaldruk
geven. Siliconen is in geen van de gevallen een prob-
leem. 
Re: Zijn ‘puur‘ koper leidingen dan niet met een rem-
bekrachtiger te gebruiken? (p.s. rvs leidingen bestaan
wel, alleen heel moeilijk te krijgen) kijk maar eens op
www.classictube.com).
Re: Koperen leidingen met rembekrachtiger is twi-
jfelachtig. Als je goede kwaliteit (dikwandige) pijp hebt,
zal het wel goed gaan. Ook wordt gezegd dat gebruikte
pijp door interne spanningen is verhard en er dan wel
tegen kan. Ik zou die combinatie echter niet nemen.

Route remleidingen
Ik ben aan het laatste stadium gekomen voor het leggen
van de remleidingen. Ik gebruik daarbij de oude remlei-
dingen, onderdelencataloog en foto’s van vroeger als
model. Toch heb ik een vraag. Uit de hoofdremcylinder
komen 2 remleidingen die naar een drukverdeler gaan.
Die drukverdeler heeft 2 ingangen en 2 uitgangen (+
sensor) met verschillende groottes. Is de grootste ingang
voor het remsysteem vooraan? En de bijbehorende uit-
gang moet aangesloten worden op de onderste uitgang
van de hoofdremcylinder? Vice versa voor het kleinste.
Kan iemand dit bevestigen? Ik heb namelijk 2 verschil-
lende versies gevonden op de foto’s en de catalogus.
Re: Als je boven op de remkrachtverdeler kijkt, met de
‘pressurevalve’ richting rechterkant Spit (hij zit er dus
dwars in), dan gaat de remleiding linksonder naar de
voorremmen, linksboven naar achterremmen. Bij de
ingang gaat rechtsboven naar de dichtsbijzijnde aansluit-

ing van de hoofdremcylinder en rechtsonder uiteraard
naar de aansluiting het dichst bij het dashboard.
Als jij over de DDWS praat, hoort hij dwars op de rijricht-
ing gemonteerd te zijn met de schakelaar voor controle
naar de bestuurder toe. De ingaande leidingen gaan er
vanaf, dan in aan de schakelaarkant en de uitgaande
precies aan de tegenoverliggende aansluitingen.
Re: Die beschrijving is juist en volgens origineel recept.
Al moet ik toegeven dat ik de DDWS ook wel eens in
lengterichting gemonteerd heb gezien. Zelf houd ik het
op de originele manier, dan past de remleiding revisieset
namelijk ook netjes (lengte van de leidingen).
Re: Maar. Bij een revisie van het totaal remsysteem, hoe
kan ik dan de PDWA contoleren of reviseren.
Re: Voor revisie zijn langs de normale weg (handelaren)
geen onderdelen te krijgen zover mij bekend is. Wat mij
destijds wel gelukt is, de rubbermanchetjes te bemachti-
gen bij een welwillende lager- en afdichtingen leveranci-
er. Controle is mogelijk door aan een kant luchtdruk te
zetten en te kijken of de lucht door de andere kant
weglekt (dat mag niet). Reserveband spanning is vol-
doende.
Re: Nico Baas zegt dat hij er wel revisiesetjes voor heeft,
maar hij moet alleen wel weten welke maat het is, omdat
er veel verschillende PDWA zijn gemaakt. 

R e m s c h o e i s e l  &  a f s t e l l i n g

Anti-piep plaatjes
Bij mijn MK III zitten er geen plaatjes tussen de zuigers
en de remblokken. In het onderdelenboek staan deze
echter wel afgebeeld. Is het wel of niet zinvol om deze
plaatjes te plaatsen?
Re: Ik rijd mijn Spit nu 5 jaar zonder die plaatjes. Totaal
ca 25.000 km. Nog nooit een piepje gehoord. Er zit wel
wat ruimte in de klauw, waardoor de blokken op een
klinkerweg wat kunnen rammelen. Ik heb geen idee of
die plaatjes ook wat druk kunnen zetten om dat te
voorkomen.
Re: Ik heb ook ‘n MK III en duizenden kilometers zonder
anti-piepplaatjes gereden. Tot ... m’n voorremmen gingen
piepen. Toen was het nog tijd genoeg om ze te plaatsen.
Re: Ik heb een 1500 ’75, in 1994 gerestaureerd. Ik heb
de plaatjes destijds geplaatst en ik weet niet anders dan
dat mijn remmen piepen, zeker bij droog weer. De rem-
blokken zijn van originele kwaliteit. Volgens mij is het
meer de combinatie remschijf-/remblokmateriaal dan die
plaatjes. Ikzelf ga eens zachtere blokken proberen.

Nieuwe remschoenen
Ik heb nieuwe remschoenen achter gekocht + nwe rem-
cylinders. Alles gemonteerd, maar ik krijg de trommel
met geen mogelijkheid dicht. Nu die remschoenen
vergeleken, maar de oude zijn een stuk dunner en daar-



door paste dat wel. Ik weet zeker dat ik de remcylinder
helemaal ingeknepen heb. Dus de enige mogelijkheid is,
een stukje van het metaal van de remschoen afslijpen of
een stuk van de voering afschuren. 
Re: Heb je de stelschroeven van de voering al helemaal
uitgedraaid? Dan moet het werken! Bij mij gingen ze nog
steeds stroef erop, maar met wat vriendelijk geweld
waren ze er overheen te schuiven.
Controleer wel even of je trommel niet te ver uitgesleten
is. De voering komt namelijk niet op het uiterste deel van
de trommel, waardoor er een randje kan ontstaan. Door
dit “randje” kan het zijn dat de eerste keer de trommel
erop zetten wat lastig gaat. Als deze er eenmaal opzit,
kunnen de stelschroefjes weer aangedraaid worden, tot-
dat de voeringen ‘aan’ zitten.
Re: Als je aan de onderzijde van de ankerplaat kijkt, dan
zie je daar de stelinrichting. Draai deze aan de
achterkant (vierkantje) helemaal uit. Zorg dat de twee
busjes goed gangbaar zijn van de stelinrichting (even er
uit halen en opschuren en met kopervet terugsteken),
daarna schoenen monteren en trommel erop, dan
afstellen door stelschroef weer in te draaien. Maak de
stelinrichting goed schoon, inclusief de blokjes en smeer
ze licht met wat kopervet. Dan blijven ze mooi gangbaar.

Trommelremmen afstellen
Ik heb op mijn Spit 1500 TC ‘78 nieuwe remblokken
gezet op de achterremmen. Nu zag ik dat die dingen afg-
steld kunnen worden. Hoe strak (of niet) moet ik ze
afstellen. mijn ‘Haynes’ is er niet echt duidelijk over. Kan
het zijn dat hierdoor (te los) mijn rempendaal over het
eerste stuk ook wat “sponzig” aanvoelt (eerst remmen op
de voorremmen)? Na ongeveer de helft van de “stroke”
wordt hij gewoon “hard”, zoals ik dat verwacht van een
rem.
Re: Het werkplaatshandboek geeft uitsluitsel:
1 Handrem vrijzetten en achterwielen van de grond licht-
en;
2 De vierkante stelschroeven aan de achterkant van de
remplaat roteren totdat het wiel geblokkeerd is;
3 Stelschroef uurwijzerzin roteren todat het wiel vrij kan
draaien
4 Instructies 3 en 4 voor het tegenoverliggende achter-
wiel herhalen.
5 krik verwijderen.
Als het wiel vrij kan ronddraaien geeft hij een lichte wee-
stand. Dit kan afhankelijk van de rondheid van de trom-
mel iets varieren.
Re: Probleem opgelost. Het soppige remmen kwam
inderdaad door slecht (niet) afgestelde trommelremmen.
De auto remt nu harder dan ooit. Gewoon die dingen
afstellen dus. 
Re: Een sponzig pedaal wordt meestal veroorzaakt door
lucht in het remsysteem. Zorg dus eerst dat het zaakje
goed ontlucht is. Het afstellen van de remschoenen is

verder niet zo lastig. Eerst zo ver stellen totdat de trom-
mel blokkeert. Daarna weer een beetje los totdat de
trommel weer vrij kan draaien. 

Remmen afstellen
Een 1500 gekocht die lang heeft stilgestaan en ben
bezig hem op punt te brengen. De remmen namen prak-
tisch niet, ook niet als ik het pedaal volledig indrukte. Ik
heb de hele zaak ontlucht. Nu kan ik het rempedaal
maar een beetje meer indrukken. Nochtans heb ik geen
optimale remmen. Wagen opgekrikt en voorste wielen
rondgedraaid. Het linker wiel draait vrij vlot. Het rechter
loopt redelijk vast en als het wiel eraf is, kan je de naaf
maar met moeite ronddraaien. Ik heb de indruk dat de
remblokjes zo vast tegen de schijf zitten, dat ze deze
blokkeren. Wat kan hiervan de oorzaak zijn? De voorste
remmen regelen toch zichzelf, meen ik te weten? Zijn de
remklauwen misschien aan een revisie toe? 
Re: Na zo lang stilgestaan te hebben, zal je wat roest uit
de klauwen moeten vijlen, zodat de blokken weer goed
bewegen kunnen. Tevens, controleren of de zuigers
goed bewegen. Gebruik kopervet. Achterremmen control-
eren op lekkage; hier zal roest ook z’n werk hebben
gedaan en staan ze goed afgesteld?
Re: Het vorige antwoord is wel erg simpel. De klauwen
uitvijlen, betekent, het honen van de remcylinders. Dan
lijkt het al weer wat anders. Als je auto zo lang heeft
stilgestaan, dan moet je de remmen inderdaad compleet
nakijken c.q. reviseren. De remmen zijn het laatste red-
middel tijdens het rijden. Bezuinig niet op tijd en geld.
Vervang alle rubbers. Als je weinig ervaring hebt, laat je
dan bijstaan door iemand die het vaker gedaan heeft, of
ga naar een plaatselijke garage of klassieker garage in
de buurt.
Re: Het uitvijlen van de klauwen, is iets heel anders dan
het bewerken van de remcylinders. Men bedoelt het vol-
gende: De remblokken bewegen in de klauwen en wor-
den zo ook op hun plaats gehouden. Alhoewel het vrij
ruim zit allemaal, kan het toch zo zijn, dat er aardig wat
roest zit in de remklauw. Door de blokken te verwijderen,
kan je de geleidingsnokken schoonmaken en een beetje
invetten met kopervet. Als de remzuigers niet terug willen
in de remcylinders, dan heb je echt een ander en veel
serieuzer probleem, want dan heb je waarschijnlijk geen
rvs zuigers en kunnen deze aardig vastgeroest zitten in
de cylinders. Belangrijk is het, om eerst de blokken te
proberen te verwijderen. Je moet dan met een
schroevendraaier tussen de remschijf en het blok
proberen te komen. Door te wrikken, kan je hopelijk de
remzuiger wat terugdrukken en dan het remblokje eruit
nemen. Daarna kan je proberen te volstaan met het
terugdrukken van de zuiger in de cylinder, maar als je
pech hebt, dan moet je de remklauw verwijderen en in
de bankschroef, met wat meer geweld de zuiger in
beweging zien te krijgen, met veel kruipolie, een grote



waterpomptang en geduld. Ik vrees dat als je eenmaal in
dit stadium bent aangekomen, dat een paar nieuwe
zuigers nodig zijn en als de remklauw erg geroest is, heb
je ook hier nog een vervanger voor nodig. Het belangrijk-
ste is veel geduld en kruipolie.
Re: Kijk uit met kruipolie en het vet! Na gebruik van
wd40 kan je alle rubbers weggooien. (uit ervaring).
Misschien is het beter, om alleen speciaal “rubber
grease” van Lucas/Girling rond de zuigers te gebruiken -
“minerale” olie/vet en ‘brake fluid’ houden niet van elkaar.
En vergeet niet het smeren van een kleine druppel ‘high
melting point’ (1100 C”) kopervet aan achterkant van de
remblokjes.
Re: Het lijkt me wel best dat ik de hele zaak reviseer. Het
kost nu wel wat extra tijd en geld, maar dan zit ik wel
safe voor geruime tijd. Naast de veiligheid, niet te ver-
geten dat de wagen van 1979 is, dus geen 25 jaar oud
en in België nog een volledige technische schouwing
moet ondergaan. Ik blijf wel met de vraag: eens dit
gedaan, moet ik dan de voorste remmen nog
regelen/afstemmen, of is het effectief zo dat deze
zichzelf regelen?
Re: Na revisie en ontluchting van je systeem, hoef je de
voorremmen niet af te regelen. De achterremmen moet
je wel afstellen. De afstand van de remschoen tot de
trommel is instelbaar met de stelschroef met vierkante
kop in de achterplaat. Verder moet je de handremkabel
ook afstellen. Neem met een wagen die zo lang stil ges-
taan heeft een verstandig besluit. Vervang de twee voor-
’calipers’ door ruil en de twee achterste remcylinders
door een paar nieuwe. Goed reviseren van deze delen is
geen amateurwerk. Daarbij, wat is je leven je waard. Je
bent tenslotte bezig met REM delen.

Olie in remtrommel 
Bij een keer hard remmen, brak mijn Spit van achter uit.
Bij het loshalen van de remtrommels, bleek de trommel
linksachter binnenin te druipen van het vet. Ik vermoed
dat het een lekke wielremcylinder is, of kan het ook vet
uit de naaf zijn? Of nog wat anders? Heeft iemand hier
ervaring mee?
Re: Allereerst de vraag, is er onlangs vet bijgepompt bij
de wilellagers. Eigenlijk kan het geen lagervet zijn, omdat
het lager net buiten de remtrommel zit. Het achterwiel
wordt dan erg vies. (eigen ervaring). Ik zou zeggen.
Controleer alles. Kijk naar de rubbertjes bij de wielrem-
cylinder. Als die aan de buitenkant erg vet zijn, of miss-
chien hangt er wel een druppel aan. Bij het wiellager kun
je kijken of er vetstrepen vanuit de naaf naar buiten
lopen en dan aan de binnenkant van de remtrommel
terecht zijn gekomen d.m.v de bekende middelpunt
vliedende kracht. Zoniet, dan: Maak eerst alles goed
schoon, dus ook de rubbertjes, als je er bij kunt -ook aan
de binnenkant- en rond de wielnaaf. Ook de remschoe-
nen en -trommel reinigen. Ga dan voorzichtig weer rijden

en flink remmen. Dan de boel open en weer controleren.
Eventueel de rubbertjes iets opstropen en dan flink op de
rem drukken. Eventueel iemand anders daarvoor
aanstellen. Wel met de remschoenen gemonteerd natu-
urlijk. Zo zou ik het proberen te vinden en op te lossen.
Re: Controleer het niveau in het remreservoir. Is het nog
vol, ligt de oorzaak elders, waarschijnlijk de naaf keer-
ring. 
Re: Kijk goed de remcylinder na. Deze lekte bij mij ook
(aan beide kanten). Dan krijg je een olielaag op je rem-
schoenen. Remcylinder vervangen is niet moeilijk en ook
niet zo duur. Je moet dus ook je remschoenen vervan-
gen. Ook deze zijn niet zo duur. En misschien dan toch
ook maar meteen aan 2 kanten.

Remprobleem
Als ik zacht rem, kan ik soms mijn rempedaal steeds
verder indrukken. Tot op de bodem. Bij normaal en fors
remmen werkt alles 100%. Ik heb de nachtrit ermee
gereden. Ik heb laatst de hoofdremcylinder en mijn voor-
remmen gereviseerd, maar dit probleem blijft. Mijn hoof-
dremcylinder is van binnen niet helemaal vlak. Is dit de
oorzaak? En wat kan ik het beste doen? Laten honen bij
een bedrijf. Of kun je het makkelijk zelf en wat zijn de tol-
eranties waar je binnen moet blijven. Ik weet dat ik een
nieuwe kan kopen, maar 150 euro? Maar zijn er alter-
natieven.
Re: In de niet vlakke remcylinder zit de oorzaak. Rem je
hard, dan sluit het nog wel door de hoge druk achter de
rubbers, doe je dat niet, dan blijft er een lek tussen rub-
bertjes en wand. Oplossing: honen bij een bedrijf. Zelf
honen kan ook, maar geeft geen zekerheid en het goed
en nauwkeurig doen valt tegen. Snelste oplossing is een
nieuwe. Dat is duur, maar geeft zekerheid en neem met
je remmen geen genoegen met minder dan het beste. 
Re: Ik heb ook echt het idee dat je bij het opzuiveren van
de cylinderwand teveel hebt zitten poetsen in het traject
waar de zuiger zijn werk moet doen. Wanneer je de
cylinderwand wilt honen, moet je vooral spirale bewegin-
gen maken, in plaats van axiale. Dat is misschien wat
tegennatuurlijk. Dus, wanneer je het nog eens overdoet
op een echte draaibank, heb je kans dat de ruwheid
dwars over cylinderwand verdeeld wordt en dat de
doorsnee van de cylinder in de lengte van de slag gelijk
blijft. 
Re: Als ik jou was, zou ik er een nieuwe opzetten, ben je
voor de komende 25 jaar (of langer) van het gez**k af.
Ten eerste is GOED honen (uit de hand) nog niet zo
makkelijk als de meesten denken en ten tweede door
honen wordt de diameter (hoe weinig misschien ook)
groter, wat de afdichting niet ten goede komt (in het
begin misschien nog wel, maar nadat eea wat is
ingelopen kunnen er weer problemen ontstaan). Ik zeg
niet dat honen niet gaat, maar uit ervaring gaat mijn
voorkeur uit naar een nieuwe.



Re: Heb je tijdens je revisie wel alle leidingen goed
doorgespoeld? Rotzooi in je remsysteem is wel griezelig!
Verder zou ik alle rubbers hebben vervangen, maar ik
neem aan dat je dat wel gedaan hebt. Met betrekking tot
je hoofdremcylinder, zou ik die gewoon laten honen door
een bedrijf. Die kunnen meteen beoordelen of het ueber-
haupt nog wel kan. Is de cylinderwand te diep
ingevreten, dan lukt het gewoon niet. Bij twijfel zou ik
een andere (nieuwe of tweedehandse) hoofdremcylinder
kopen.
Re: Het resultaat. Ik ben met mijn cylinder naar een
revisiebedrijf geweest, maar daar was er geen eer meer
aan te behalen. De gaten waren te groot, dus toch maar
een nieuwe gekocht -210 euro-. Maar nu kan ik er weer
20 jaar tegen. 

Brake bleeding kit (vacuum rem ontluchtings set) 
Ik ben van plan om een Mytivac Brake Bleeder Kit te
kopen. Dit is een setje waarmee je met 1 persoon via het
remontluchtingsnippel de remmen kunt ontluchten of
zelfs de remvloeistof kunt vervangen. Dit werkt met vacu-
um dat je zelf maakt. Dit in tegenstelling tot de Eesy-
bleed van de clubshop, waar je met lucht (uit de reserve-
band) nieuwe remolie in het systeem perst. Mij lijkt dit
laatste een nadeel ten opzichte van de Mytivac, omdat
deze voor alle -ook onze dagelijkse, auto’s- gebruikt kan
worden. Wie heeft er ervaring mee?
Re: Ik heb nogal slechte ervaring met de Easybleed. Na
gebruik staat het potje helemaal vol en er loopt dus altijd
remolie over de rand. Meestal lekt hij ook wat bij het
opbouwen van de druk, die komt ineens vol er op.
Zuigen lijkt mij een veel beter effect te hebben. Ik over-
weeg ook de aanschaf van een ander systeem.
Re: Ik heb geen enkele ervaring met het zelf ontluchten
van remmen, maar kijk eens op www.toolshop.nl voor
een vestiging van een automaterialenhandel bij je in de
buurt. Ze hebben deze maand diverse ontluchtingssyste-
men in de aanbieding. (Misschien is het nog wel te duur,
maar ik heb geen idee van prijzen van dat spul).
Re: Ik ontlucht al jaren alleen mijn remmen: een potje
met een laagje remvloeistof, waar je het slangetje
inhangt. Slangeinde altijd in de vloeistof houden, dan kan
ie geen lucht aanzuigen en je kan dan met rustig “trap-
pen” zelf je remmen ontluchten. 
Re: Bij het trappen heb je geen zicht op het slangetje,
zodat je weet of de luchtbellen weg zijn. Bovendien trap
je de remcylinder in, tot een stand die je bij het remmen
nooit gebruikt, met kans op schade aan de cups van de
remcylinder. Daarom is het gebruik van een ontlucht-
ingssysteem aan te raden.
Re: Ik heb een slangetje met ventieltje. Ooit eens in
Frankrijk in zo’n grote hyper-supermarkt gekocht. Ideaal.
Slang erop, potje eronder en pompen maar. Stroomt dus
geen lucht terug. Schijnt dat er echter maar 1 bedrijf is
die deze dingen maakt en ze hebben er een patent op.

Is dus even zoeken, maar dit is echt 10 keer beter dan
alle andere systemen die ik hiervoor geprobeerd hebt.
En zo simpel... gewoon een slang met een ventiel, lucht
en vloeistof kan er maar in 1 richting door. 
Re: Ook hierbij blijft het risico van schade aan de cups
doordat het pedaal verder ingedrukt wordt dan in de
werk-(rem)-stand.
Re: Ik doe het al jaren met 2 man. Gaat ook goed. Maar
dat slangetje klinkt wel leuk. Het beschadigen van cups
heb ik nog nooit meegemaakt, eigenlijk kan dit ook niet
volgens mij, want de boring van de cylinder is overal
gelijk en dieper dan de uiterste stand van de cup, dus?
Of je moet een hele rotte remcylinder hebben, waar de
groeven inzitten en de bramen aanhangen. In de goede
oude tijd deed men toch niet anders dan dit “2-mens sys-
teem”. Ontlucht ze!
Re: Ik ontlucht ook in mijn eentje de remmen en het kop-
pelingssysteem. Als de hoofdcylinder na het ontluchten
gaat lekken, ben je naar mijn mening al veel te laat met
een revisie geweest. Stel je eens voor, een keertje wat
harder remmen dan normaal en je hoofdcylinder zou
kunnen gaan lekken. Niet zo leuk, zou ik zeggen, vooral
als je dan net in de Alpen aan het rijden bent. Ontlucht
wel in de juiste volgorde. Want het is mogelijk dat het
P.D.M.A. ventiel na het ontluchten niet meer in de juiste
stand staat. Waardoor je remsysteem maar voor de helft
werkt.
Re: Dat slangetje is helemaal niet zo gek en gemakkelijk
zelf te maken. Men neme een PPE slang van de juiste
diameter. De ene kant zet men op de ontluchtingsnippel
en aan de andere zijde monteert men een doodgewoon
fietsband ventiel. Wel een die zelfsluitend is en niet een
die sluit door de luchtdruk in de band. Waar je normaal je
fietspomp op zet, maak je nu de ontluchtingslang op
vast. Desnoods met een slangklem of ‘tiewrap’ en klaar
is Kees. Duurt alleen wel wat lang al dat trappen op je
rem. Je hoofdremcylinder heeft hier geen last van. Want
je kan nooit verder trappen dan de slag van de hoof-
dremcylinder. Kan dit wel, dan heb je -terecht- een ander
probleem. Een andere methode is, geforceerd je sys-
teem te verversen c.q. te ontluchten. Voor een paar tient-
jes zijn er ontluchtingstankjes te koop, die werken vol-
gens het onderdruk principe. Kan je in je eentje het sys-
teem ontluchten en verversen. 10 x sneller dan met  je
hoofdremcylinder en in elke garage is dit in gebruik.
Re: Ik zou voor de ‘Mytivac’ gaan. Mijn ervaring met de
‘easybleed’ is niet erg positief. Het systeem lekt en de
druk van een band (reserve) is veel te hoog. Ik werk nu
wel met de easybleed, maar met een spuitbus die te
koop is in een hobbywinkel. Deze bussen worden
gebruikt voor airbrush-pistolen en worden aangesloten
met een reduceerventiel dat makkelijk te regelen is.
Hierdoor heb je meer tijd om rustig de ontluchtingsnip-
pels open te draaien. Zo werkt het bij mij goed.
Re: Tooltjes zijn handig, maar hoe vaak ga je nu je rem-



systeem ontluchten? Met gewone remvloeistof 1 keer per
3 jaar? Dan doe je het al vaker dan de gemiddelde
autorijder. Met siliconenvloeistof ben je met een beetje
geluk langer van deze klus verlost. Volgens mij is de
meest handige tool je vriendin / vriendvrouw / sleutel-
maat. Met of zonder rijbewijs kan ze / hij rustig op je
rempendaal drukken en stoppen wanneer jij dat wilt. Of
ze of hij goedkoper is, weet ik natuurlijk niet.
Re: Ik weet niet wat je met ‘gemiddelde autorijder’
bedoelt. Ervaring met siliconen remvloeistof heb ik ook
niet. Maar wanneer je gewoon ouderwetse remvloeistof
gebruikt, is het aan te raden om deze 1x per jaar te ver-
vangen (Althans wanneer je niet wil dat je remmen
sponzig aanvoelen en gewoon remmen.) en dat heeft
niets met het aantal gereden kilometers te maken, maar
alles met de leeftijd van de vloeistof. Voor een paar tient-
jes heb je een ontluchtings c.q. verversingapparaat
(Tool?) waarmee je in minder dan een halfuur het gehele
remsysteem ververst en ontlucht hebt. Heb je altijd nog
wat meer tijd over voor aangenaam verpozen als met het
rempedaal intrappen.

Remleidingen ontluchten MK IV 1300 
Heb na het vernieuwen van de achtersteekassen, etc,
etc, nu weer de remleidingen gemonteerd. Nu alleen nog
ontluchten! Alleen, hoe moet dat precies? Mijn zoon wil
helpen (met het indrukken van de rempedaal). Graag wat
uitleg hiervan. Moet je het bijvullen bij de hooftremcylin-
der? En dan na het indrukken van de rempedaal de nip-
pel dichtdraaien en dan de rempedaal loslaten. En weer
overnieuw, netzolang totdat er geen luchtbelletjes meer
komen in je potje? (jampotje met wat remvloeistof, een
slangetje vanaf de nippel tot het het potje)? Kan je
gewoon nieuwe remvloeistof bijvullen of moet je de
gehele vloeistof verversen?
Re: Je beschijft het goed, dus aan de gang. Wanneer je
toch bezig bent, zou ik gelijk maar alles verversen, dus
zo veel mogelijk leeg laten lopen en net zolang door-
gaan, tot er mooie schone vloeistof komt, zonder lucht-
bellen. Begin met ontluchten met de langste leiding, RA
dus, daarna LA, RV en LV (bij een links gestuurde auto
dus). Let op dat je reservoir niet leegraakt, dan kun je
weer opnieuw beginnen, dus tijdig bijvullen. Tot slot; laat
je zoon rustig het pedaal indrukken, bij snel indrukken
bestaat er kans dat er weer luchtbelletjes ontstaan.

Remmen
Wie weet een goeie manier om de remontluchtingnippel
(messing?) en de remleidingsnippel uit het aluminium
remcylinderblokje achter te schroeven. Loei vast en geen
greep op te krijgen, alles buigt/vervormt. Spit 1500. 
Re: Bij zo’n essentieel onderdeel zou ik geen risico
lopen. Gewoon nieuw kopen. Heb je ook meteen nieuwe
rubbertjes.
Re: In die situatie ga ik ook voor nieuwe. Probeer bij de

plaatselijke automaterialenhandel. Zij hebben dit type
soms gewoon op voorraad liggen en zijn daarmee vaak
goedkoper dan de gespecialiseerde handel. Er zijn meer
engelse auto’s geweest waar dit type onder zat.
Re: Is heel goed zelf te doen. Werk nauwkeurig en met
goede, nieuwe materialen. Dan kan je hierbij hetzelfde
als een doorsneemonteur. Gebruik de informatie uit het
werkplaatshandboek.
Re: Als een bout erg vast zit, draai ik hem NOG iets
vaster. Daarna komt hij meestal wel los. (van een oude
monteur geleerd).
Re: Ik heb het aluminium remcylinderblokje met leidingen
en ontluchtingsnippel er in zijn geheel uitgehaald.
Daarna kun je de nippel in een bankschroef klemmen en
met het aluminium blokje gaan draaien. Zo ook met de
remleiding.
Re: Uiteindelijk is het toch gelukt met een boor 8mm de
kern uit te boren, (de ontluchtingsnippel heeft uiteraard
een gat, wat helpt bij het centrisch en recht boren) een
linkse tap erin, een ‘knalletje’, de boel schoot los. Dan
voel je je weer goed. Jullie hebben wel gelijk, rommelen
met de remmen is niet verstandig, en een nieuwe cylin-
der is wel aan te komen. Het is toch ook een sport om te
zaak weer aan de praat te krijgen, dat is nu dus gelukt.
Spitfire for ever!

M e e r  r e m v e r m o g e n

Remkracht verbeteren
Een weekje geleden vond iemand het nodig om zijn
‘voorrang van links’ te testen op het moment dat ik lekker
kwam ‘aangeSpit’. Wat me verwonderde, was dat de
wielen van mijn Spitje 1500 niet blokkeerden. Nochtans
lekt er nergens olie uit, alle remblokken en remvoeringen
zijn nog in goede staat. Elk wiel remt ook, dus er zijn
geen verstoppingen of iets van dien aard. De pedaal
geeft ook een goede tegendruk en ik denk niet dat het
aan de hoofdremcylinder ligt. 
Re: Tegenwoordig zijn alle auto’s voorzien van rem-
bekrachtiging. En bij deze auto moet je echt zelf rem-
men. De meeste remkracht heb je, als de (voor) remmen
blanceren tussen remmen en slippen. Om dat punt te
kunnen bereiken moeten de remmen in staat zijn om te
blokkeren. Dat hangt natuurlijk mede af van de weersom-
standigheden en het soort wegdek. Bij een noodstop
moet het mogelijk zijn om met volle kracht te remmen en
de wielen te laten stilstaan. Een Spit is ook niet zo zwaar
dat dat door de massa niet zou kunnen. Lukt dat niet,
dan is er toch wat aan de hand.
Re: Wil je betere remkracht, dan kun je overwegen een
rembekrachtiger te monteren. Echter, ik heb heel goede
ervaring met EBC Kevlar remblokken. Deze worden door
de leverancier gespecificeerd als 35% meer remkracht.
Dit moet voor de meeste situaties voldoen. Ze zijn voor



40 euro per set verkrijgbaar bij CCEE.

Remmen
Kun je in een Spitfire 1500 TC een rembekrachter
inbouwen?
Re: Ik heb de spullen bij Imparts in Arnhem vandaan
gehaald. Ze hebben een catalogus met “snel spul” voor
de diverse soorten Triumph. Ook remdelen. Het remt
prima; beter dan het daarvoor deed. Verder sluit ik mij
aan: het is geen moderne auto (en bij moderne auto`s is
er soms ook een groot verschil in remvermogen!). Je
kunt nog verder gaan en race- en rallykwaliteit nemen.
Mij is dat afgeraden: slijt snel, is erg duur en werkt soms
te goed (snel blokkeren - vochtig wegdek) Overigens, de
Britse Triumphclub TCCS heeft een postorderafdeling
waar ze complete remsystemen verkopen, compleet met
nieuwe schijven enz. Maar wat je ook kiest, zorg voor
goede slangen! Oude slangen kunnen zorgen voor een
sponsachtig gevoel in het pedaal, omdat ze enigszins
uitzetten in de breedte (dikte) als er druk op komt. De
APK controleert wel op haarscheurtjes ed. maar wat er
aan de binnenkant van de slang gebeurt, zie je niet. De
slangen die ik bedoel, heten in de folder van Imparts
“braided hoses”.
Re: Ja, maar lees in deze “discussion” -pagina maar
eens onder het kopje “brake improvement” wat er alle-
maal over geschreven is. Ik wilde de remmen van mijn
Spit verbeteren. Uit de reacties die ik kreeg bleek dat
een rembekrachtiger niet echt de weg is die ik wil(de)
bewandelen. Betere blokken voor, nieuwe ommantelde
slangen werkt beter in de praktijk!
Re: De remmen werken goed als je ze kunt laten
blokkeren. Bij mijn auto is alles nog standaard en het kan
blokkeren. Het enige is dat je wat harder moet trappen
dan bij de moderne auto‘s. Dat is geen kwestie van
kwaliteit, maar van de toenmalige constructie. Als je voor
een Spitfire kiest, moet je dat ook kunnen accepteren.
Re: Weer wat geleerd, ik wist niet dat een Spitfire z‘n
remmen kon blokkeren, ik heb het in ieder geval nog niet
voor elkaar gekregen, wel heb ik geaccepteerd dat het
remmen niet optimaal is en dat ik met m‘n MK III vol-
doende afstand moet houden, maar blokkeren? Wellicht
een idee om toch meer eens nieuwe leidingen te mon-
teren. Je weet maar nooit.

Remservo nodig
In de laatste ‘ The Spitfire’ stond een helder artikel van
een Spitfire-eigenaar die niet onder de indruk was van
de remcapaciteit van zijn Spit. Allereerst is een servo niet
nodig. De kracht waarmee je moet trappen wordt minder,
de remkracht neemt niet/nauwelijks toe. Je kunt het beter
zoeken in: nieuwe remslangen (met staal ommanteld - in
het Engels; ‘braided hoses’), nieuwe schijven (evt.
geventileerd) en andere blokken. Marco Pieterse van
CCEE (www.ccee.nl) kan je er nog veel meer over

vertellen (en leveren). Als je autotechnisch gezien twee
linkerhanden hebt, kun je met een Spitfire twee kanten
op redeneren: niet aan zo’n auto beginnen omdat er nog
wel eens iets kapot gaat, het is immers allemaal 20 jaar
of ouder. Als je het moet laten doen, loopt het aardig in
de papieren. Of, je vindt een Spitfire een aardig startpunt
om jezelf van je twee linkerhanden af te helpen. Er is
voldoende literatuur voorhanden om je stap-voor-stap
door het sleutelproces te helpen, er zijn voldoende
mede-leden die je met raad (en daad) terzijde willen
staan. Overigens zou ik zo’n rem-chirurgische ingreep
niet als eerste klus aanpakken als je voor het eerst aan
een auto gaat sleutelen.
Re: In ‘The Spitfire’, jaar 2000 no 6 heb ik uitvoerig uit de
doeken gedaan hoe en waarom een rembekrachtiger in
een Spit te bouwen. Dit inbouwverhaal, met gegevens
over veranderd remgedrag, ondersteunt het idee. Zou
het niet zinnig zijn om, voordat men oordelen weggeeft,
eens zo’n stuk te lezen. Ook als je misschien andere
gedachten hebt, is het toch wel aardig om eens de
gevolgen van de inbouw in een Spit op papier te zien.

Meer remvermogen
Hoe kan ik de remmen van mijn GT6 verbeteren. Ik hoor
verhalen over andere blokken, andere schijven +
blokken, rembekrachtigers, dubbele hoofdremcylinder,
enz. Ik vind dat mijn GT6 slecht remt, het pedaal moet
een behoorlijke slag maken, voordat ik merk dat hij remt.
De (voor)wielen willen wel blokkeren, maar dan moet ik
wel mijn best doen. Het pedaal voelt overigens niet
“sponzig” aan. 
Re: Allereerst, zijn je achterremmen goed afgesteld.
Vervolgens, de hoofdremcylinder: is die nog in goede
staat? Lekt ‘ie niet en zijn de rubbers nog in goede
staat? Vervangende onderdelen zijn eenvoudig te krij-
gen, revisie moet voor jou geen probleem zijn. Een
nieuwe hoofdremcylinder voor een Spitfire kost de hoofd-
prijs. Ik vermoed dat dat voor een GT6 niet anders is. 
Dan, rembekrachtiging: een overbodige luxe! Een rem-
bekrachtiger maakt het ‘trappen’ lichter, maar laat de
remkracht niet toenemen. Daarbij komt ook nog, dat een
rembekrachtiger er voor zorgt dat de rem iets later aan-
grijpt: er treedt vertraging op. Vervolgens: wat wil je
bereiken met andere schijven? Geventileerd? Betere
warmteafvoer? Of geperforeerd voor grip? Misschien
handig op een circuit, waar je vaak voluit moet remmen.
Maar niet nodig op straat. Andere blokken (‘green stuff’
bijvoorbeeld) geven een veel krachtiger ‘bite’. Volgens
mij heeft Marco Pieterse (www.ccee.nl) daar wel iets
voor. Hij weet er zeker meer van. 
Wat wel een enorme verbetering geeft, zijn nieuwe rem-
slangen. Met staal ommantelde slangen, zg. ‘braided
hoses’. Die doen wonderen. De remdruk gaat direct naar
de remblokken en -schoenen. De oude remslangen rea-



geren ook op de druk: ze worden dikker. Een belangrijk
deel van je pedaaldruk verdwijnt in de ‘rek’ van de slan-
gen. Ommantelde remslangen zijn ook niet erg duur in
aanschaf. 
Het is normaal, dat je je best moet doen om alles bij een
Triumph te laten blokkeren. Het is ook normaal, dat er
nogal wat verschil is tussen de remkracht voor en de
remkracht achter. Bij de APK wordt volgens mij vooral
gekeken naar de onderlinge verschillen tussen de twee
voorwielen onderling en de achterwielen onderling. Mijn
advies: ik zou het op nieuwe slangen en eventueel
andere blokken houden. En natuurlijk verse remolie. Wie
weet hoe lang dat spul er al inzit. Eerst eens kijken wat
al die -relatief- eenvoudige ingrepen opleveren, voordat
het drastisch en duur wordt. Zonodig de resultaten stap-
voor-stap checken op een remmenbank.
Re: Nog even een aantekening, ik wilde n.a.v. dit forum
ook staal ommantelde leidingen op m’n Spit zetten en
toen werd mij dat sterk afgeraden omdat hij dan
afgekeurd zou worden bij de APK. Deze stalen leidingen
zijn verboden in Nederland (schijnt), aangezien je niet
kan zien of er haarscheuren in de voering zitten
Re: Mijn hoofdremcylinder moet goed zijn (denk ik),
omdat deze door een bedrijf gereviseerd is bij aankoop
van de auto. Bij de proefrit bleek nl. dat deze lekte. Ik ga
ervan uit dat dit goed gebeurd is.
De kevlar remblokken heb ik zojuist besteld bij ccee. Ik
overweeg nog of ik meteen de slangen zal vervangen,
daar ik, volgens mij heel begrijpelijk, een pesthekel heb
aan ontluchten. Eveneens overweeg ik, of ik de rubbers
van de remklauwen moet reviseren, maar om dat te beo-
ordelen zal ik eerst de boel wel moeten lostrekken.
Zodra ik de nieuwe blokken gemonteerd en getest heb,
laat ik horen of dit het beoogde resultaat heeft gehad.
Re: Wil je een beter remgedrag, monteer dan een rem-
bekrachtiger. Karwei is niet ingrijpend en niet moeilijk.
Rembekrachtiger incl. alle delen tekoop in Zuidland.
Deze week hoorde ik eveneens, dat de afstelling van de
achterremmen van invloed kan zijn op de pedaalslag (die
in mijn geval erg groot is). Ik heb dit getest, door te rijden
met de handrem iets aangetrokken, zonder dat er daad-
werkelijk door de achterwielen geremd werd en inder-
daad, ik hoefde het rempedaal minder ver in te trappen.
Zodra de nieuwe remblokken en staal ommantelde slan-
gen binnen zijn, ga ik, indien mogelijk, e.e.a. bijstellen.
Re: Ik heb eveneens een stuk dode slag (ca. 2-3 cm.) in
het rempedaal. Is dit normaal. Ik overweeg nl. om het
stangetje dat uit de hoofdremcylinder komt te verlengen.
Re: Voordat je aan dat stangetje gaat beginnen, zou ik
eerst alle logische verbeteringen doorvoeren: andere
blokken, slangen, enz. In elk geval; doe eerst alle con-
troles op correcte werking en afstelling, met name achter.
Je schreef eerder dat de hoofdremcylinder gerepareerd
is, voordat je je auto kocht. Uit ervaring weet ik, dat niet
iedereen even ‘vaardig’ is met het repareren van een

Triumph remcylinder ... . Toen ik mijn Spit kocht, remde
hij prima, na een lekkagereparatie een paar maanden
later, had hij hetzelfde euvel opgelopen als wat jij
beschrijft: dode slag. Mijn advies is dus: vervang eerst
alles wat je al van plan was, voel hoe hij dan remt en
vervang daarna pas -eventueel- opnieuw de rubbertjes in
de cylinder. Je bent dan toch bezig! 
Ik ben er geen voorstander van om dat stangetje te gaan
verlengen. Dat moet ook niet nodig zijn: een Triumph is
dan misschien geen rem-wonder, maar de originele con-
structie van de hoofdremcylinder is op zichzelf niet ver-
keerd. Die voldoet wel, zoals de fabriek het leverde.
Re: Vandaag heb ik de standaard remblokken vervangen
voor “Green Stuff” kevlar remblokken en de remslangen
aan de voorzijde heb ik vervangen voor staal omman-
telde exemplaren. Ondanks de nog standaard remslan-
gen achter, is het resultaat verbluffend te noemen. De
auto remt ontzettend goed en een rembekrachtiger is,
zoals ik mijn remmen nu heb, volstrekt overbodig. Ik hoef
het rempedaal slechts een klein stukje in te duwen om
meteen al veel remdruk te voelen. Druk ik het pedaal
nog iets verder in, zonder echt veel kracht te zetten, dan
blokkeert alles aan de voorzijde. De eerste keer is dat
wel even schrikken, maar het went heel snel.
Ik kan iedereen adviseren om bij vervanging van de rem-
blokken te kiezen voor deze kevlar remblokken, het remt
echt fantastisch en het is vele malen goedkoper dan een
rembekrachtiger aanschaffen, waarbij niet eens het
remvermogen groter wordt, je hoeft alleen minder hard te
trappen. Bovendien wordt b.v. een Donkervoort ook niet
uitgerust met een rembekrachtiger (alleen maar extra
gewicht). 

Verbeteren remmen  
Ik wil de remcapaciteit van mijn Spit 1500 ‘78 verbeteren,
zonder een servo te plaatsen. Heeft iemand ervaring of
tips over: goede/betere blokken, andere/betere remslan-
gen, andere/betere schijven en/of remklauwen?
Re: Ik ben er zelf nog niet aan begonnen, maar heb wel
wat informatie: - Er schijnen zachtere remblokken te zijn.
Ze slijten sneller, maar remmen veel beter. - Er zijn
metaal ommantelde remslangen die betere remdruk
geven. - De TSSC verkoopt dubbele remklauwen voor
betere remkracht (bij max pedaaldruk), de tweede cylin-
der komt er pas bij, bij max remdruk. - Ook vaak worden
GT6 remklauwen toegepast en voorzover ik gehoord
heb, gaat dat zonder aanpassingen. -De rembekrachtiger
kan ook. Ik heb vernomen dat het niet mag met koperlei-
dingen, wel met CuNiFer leidingen, welke origineel
gemonteerd waren. Ook schijnt de bekrachtiger een
kleine vertraging van de remwerking te geven, dus de
remmen werken iets (ca. 0.1 sec) later dan dat je remt. 

Rembekrachtiging
Wie heef een rembekrachtiging gebouwd op een



Spitfire? Benodigdheden: Lockhead Servo van
MiniCooper + GT6 Hoofdcylinder. Volgens Kees
Reehorst remt’ie dan werkelijk alleen maar op de voor-
wielen. Wie heeft dit ooit daadwerkelijk uitgevoerd op
een Spitje 1500 en weet nog welke onderdelen hiervoor
gebruikt zijn?
Re: Kees heeft gelijk. De bekrachtiger komt na de rem-
cylinder, waardoor slechts één leiding bekrachtigd wordt.
De Lockhead Servo voor een Mini werkt hetzelfde als de
originele Girling uitvoering. Het vacuum van het inlaat-
spruitstuk bedient de servo. Op het spruitstuk zit een
bout waarop de vacuumleiding aangesloten wordt. Dat
de bekrachtiging alleen werkt op de voorwielen is geen
probleem omdat 70% van het remvermogen op de voor-
wielen komt. De achterwielen blokkeren toch als je hard
remt. Ervaring leert, dat een bekrachtiger (al dan niet
origineel) prima bevalt, zeker als je de auto als dagelijks
vervoermiddel gebruikt.

Remservo
We hebben net een rembekrachtiger op de Spitfire 1500
gezet. Maar, de remmen worden zo veel te warm, waar-
door de remblokken aan de schijven kleven. Hoe moet
dat nu, moeten we kruislings doorboorde schijven erop
zetten?
Re: Alleen wanneer je je remmen gebruikt in een einde-
loze afdaling in de Alpen zouden ze echt heet mogen
worden. Een servo betekent alleen minder pedaaldruk
voor een bepaald remeffect. 
Het heeft er meer van weg dat je remblokken niet goed
loskomen van de schijf als je je rem loslaat. Kijk of de
zuigers in de remklauwen wel goed terugkomen en vrij
beweeglijk zijn. Dat doe je door beurtelings op de rem te
drukken en met een schroevedraaier beurtelings elke
zuiger terug in de klauw te drukken. 
Als je een gebruikte servo toepast, komt het nogal eens
voor dat de luchtinlaat voor het hydraulisch systeem ver-
stopt zit, waardoor er druk in het systeem blijft bij pedaal
loslaten. Maak het open en goed schoon met overvloedig
remolie. Geboorde schijven zijn alleen goed voor het
voorkomen van ‘fading’ en laten nogal eens sporen
achter in de schijven, waardoor die eerder afgekeurd
worden bij APK.
Re: Nou, het probleem lag in de overstap van een twin
hoofdremcylinder naar een enkele, waarbij de pen achter
de zuiger wat langer bleek dan de originele. De zuiger
kon onvoldoende terugkomen, waardoor er druk in het
systeem bleef!

Rembekrachtiger
Nu ik een opgevoerde motor in mijn Spit zet, denk ik
over een rembekrachtiger. Wat zijn de mogelijkheden.
Zijn er specifieke servo’s beschikbaar voor onze
wagens? Gaat dat samen met de standaard hoofdcylin-
der, enkel of duo? Werkt dat met vacuum vanaf het

inlaatspruitstuk of heb je een luchtpomp nodig. Het moet
ook niet teveel kosten.
Re: In ‘The Spitfire’ stond een overzicht van wat er bij
komt kijken en mogelijk is. Begrijp dat je auto er niet
beter van remt. Het remvermogen neemt zo niet toe,
alleen de bebnodigde pedaaldruk neemt af. Je doet er
misschien beter aan de grotere remschijven en klauwen
van een GT6 te gebruiken. Maar, wanneer je niet gaat
racen en je aan de snelheidsbeperkingen op de weg
houdt, zijn de standaard remmen prima. Ga touwtje
springen, krijg je sterkere beenspieren!
Re: Wanneer je bredere banden met een zachter com-
pound hebt gemonteerd en je kunt je voorwielen niet
blokkeren omdat je been niet sterk genoeg is, dan kon
een servo wel zin hebben. Wij hebben servo’s opge-
bouwd en later er weer uitgehaald, omdat we ontdekten
dat sterkere remschoenen en ‘aangrijpender’ remvoerin-
gen en remblokbekleding beter ons doel dienden. Maar,
je trommels en schijven slijten dan wel (veel) harder.
Weet ook dat de Dolomite remblokken breder zijn en een
groter oppervlak hebben dan die van de Spit en ze
passen zo in je remklauw wanneer je niet-ingesleten
schijven hebt.
Re: Ik heb nieuwe schijven liggen en denk over de
‘Dolomite’ aanpassing. Maar ik ben nog onzeker over het
feit dat ik de voorwielen echt niet kan blokkeren. Er moet
iets niet in orde zijn!
Re: Ja, kijk eens naar je remslangen. Nieuwe, staalgaas
ommantelde slangen geven algemeen een geweldige
verbetering. Deze zetten niet uit, ze weerstaan de rem-
druk die dus voluit op de remzuigers komt te staan.

Betere remmen
Ik wil betere remmen op mijn Spit en GT6. Zijn er geven-
tileerde schijven met bijbehorende klauwen die passen?
En remschijven achter? 
Re: De Britse Triumph club TCCS heeft via de clubshop
een aanbieding. ‘Moss International” geeft een catalogus
uit waarin je allerlei kunt vinden. Maar, je vind er geen
stap voor stap procedures. 
Re: Ik kan de ‘Wilwood’ conversie aanbevelen. Die
gebruikt geventileerde schijven en vier-zuiger klauwen
van ‘alloy’ materiaal.
Re: Op de Ford Capri vind je geventileerde schijven,
maar die vragen een ander boorpatroon. De ‘Princess’
vier-zuiger klauwen passen op de Spitfire ‘fusee’. De
GT6 en Vitesse achterwielremmen geven ook een merk-
bare verbetering op de Spit.

Andere remmen
Onder mijn Spit MK IV zijn (verbeterde) voorremmen
gemonteerd. Hoe kan ik erachter komen welk type rem-
men het zijn. Volgens de vorige eigenaar zijn ze mogelijk
van een Vitesse of een GT6.
Re: Ik heb een GT6 en ik kan uit de Haynes Manual de



volgende gegevens halen over de voorremmen van een
Vitesse / GT6: Disc diameter: Vitesse 1600 228,6mm. All
other models 246,4mm (dus ook de GT6). Ik denk dat je
aan de diameter van de schijf direct kunt zien, of je de
voorremmen van een GT6 hebt.
Bij vervanging door GT6/Vitesse remmen moeten de
‘vertical links’, de remklauwen, de schijven etc. vervan-
gen zijn.
Re: Afgezien van de diameters, is het verschil duidelijk te
zien aan de aansluiting van de remslangen: De Spitfire
sluit de slangen rechtstreeks aan op de bovenzijde van
de remklauw, de GT6 heeft een aansluiting aan de
voorzijde van de ophanging en een klein stukje rempijp
naar de remklauw. Verder kun je hem op een meeting
eens naast een Spit en een GT6 parkeren en de
overeenkomsten en verschillen bekijken.
Re: Na het nameten van de schijven en de manier
waarop de remslangen zijn gemonteerd blijkt het om
schijven van een GT6 te gaan. Nu nog een vraag: de
remcylinder, kan dit de standaard enkele blijven, of moet
deze vervangen worden door een dubbele remcylinder.
Re: Het was op mijn GT6 beslist niet nodig om een
andere hoofdremcylinder te monteren. Op een Spit zal
dit m.i. zeker niet nodig zijn, deze is immers een stuk
lichter dan een GT6.

R e m v l o e i s t o f

Verkeerde remolie
Ik heb mijn remklauwen laten reviseren. Het bedrijf heeft
deze afgeperst. Als hun dit hebben gedaan met silicone
remvloeistof, zit er dus in mijn klauwen deze olie. Krijg ik
nu een groot probleem als ik in het rem systeem GLY-
COL wil gaan gebruiken. Volgens mij kan je de remk-
lauw, als je de ontluchtingsnippel loszet, makkelijk leeg
laten lopen. Dat kleine beetje dat dan nog achterblijft
vormt geen gevaar daar deze remvloeistoffen mengbaar
zijn.
Re: Pomp de vijf remcalibers met ontluchten maar goed
door, dan bestaat er weinig kans op vlokvorming.

Remoliekeuze
Welke remolie moet ik toepassen bij mijn Spitfire
1500TC, of kan daar elke remolie in. Waar moet ik
eventueel op letten bij de verschillende soorten remolie.
Re: Tja, je hebt de keuze tussen gewone [glycol] remolie
of siliconen remolie. De meningen zijn hierover verdeeld.
(zie ook ‘The Spitfire’). Zelf ga ik voor de moderne glycol.
Dit houdt wel in dat ik alle rubbers in het remsysteem
moet vervangen en alle leidingen moet doorspoelen.
Gelukkig is dit geen probleem tijdens een body-off
restauratie. Je kan de vloeistoffen niet mengen, dus of
het een of het ander.
Re: Je bedoelt waarschijnlijk dat je voor de moderne sili-

conen gaat? Of gooide je niet per ongeluk de begrippen
door elkaar?
Re: Inderdaad, siliconen natuurlijk.

Siliconen olie
Ik zie regelmatig onderwerpen staan die betrekking
hebben op rem en koppeling. Hierbij heeft met het
steeds over het oppassen met agressieve remolie. Ikzelf
gebruik siliconenolie, voor zowel de koppeling als rem.
Voordeel is, geen opname van vocht in olie, geen bij-
tende werking op metalen en lak, grotere drukdichtheid
en een duidelijker herkenning van de olie op zich.
Re: Kun je dat dan zo in je rem-/koppelingsysteem
gebruiken in plaats van Dot 4? Hoef je niets aan te
passen? Wat kost het?
Re: De genoemde voordelen kloppen inderdaad. Anders
dan bij gewone remolie is het gevoel in het pedaal
anders. Misschien te omschrijven als minder direct of iets
sponzig. De vloeistof is inderdaad duurder (ik meen E 30
voor rem- en koppelingssysteem), maar je hoeft het nooit
meer te vervangen, dus uiteindelijk maken de kosten niet
veel. 
Re: Je kunt NIET de vloeistof zomaar in je DOT4 sys-
teem gooien. Althans als je de voordelen van siliconen
wilt hebben. Als voorbereiding dien je alle leidingen door
te spoelen, met bijv. Spiritus, om alle oude DOT4 resten
te verwijderen. Verder moeten alle rubbers vervangen
worden door nieuwe exemplaren. De oude rubbers daar
is namelijk DOT4 ingetrokken. Al met al een leuke win-
terklus, die zeker de moeite waard is. In ‘The Spitfire’
heeft overigens ook twee keer een artikel gestaan,
waarin verschillende meningen, voor- en nadelen de
revue passeren.

Andere remvloeistof
Omdat mijn Spit nu helemaal uit elkaar ligt, wil ik miss-
chien toch overgaan op siliconen remvloeistof. Het rem-
systeem is twee jaar geleden geheel vervangen. Is het
mogelijk om straks -na montage- het remsysteem goed
door te spoelen en vervolgens af te vullen met siliconen?
Re: Persoonlijk zou ik je dit afraden. De reden waarop op
iedere auto in grote letters op het vloeistofreservoir staat:
‘ONLY USE DOT, FROM A CLOSED CONTAINER’, is,
omdat andere remvloeistoffen de rubbers (afdichtingen)
in het systeem gaan aantasten en zelfs volledig
oplossen. Resultaat: plots geen remmen meer! Wat je
wel mag doen, is van bv DOT3 overgaan naar DOT4. Of
je moet er 100% zeker van zijn dat de rubbers niet
aangetast zullen worden door de andere remvloeistof. Al
bij al, de remmen op je Spit zijn het belangrijkste van je
auto. Ik zou daar niet te veel bij experimenteren.
Re: ‘k Heb de specificaties van Automec siliconen
remvloeistof er op nagelezen en er zijn GEEN risico’s
verbonden aan het overgaan op siliconen remvloeistof.
Het heeft ook smerende werking, tast rubbers niet aan



en kan zelfs gemengd worden met DOT 3 of 4
remvloeistof. (dan verlies je echter de voordelen van de
siliconen). Dus, het best is het natuurlijk een volledig
schoon (of nieuw) systeem af te vullen met DOT 5 silico-
nen vloeistof, maar een redelijk schoon systeem en wat
extra doorspoelen kan ook. Siliconeremvloeistof is zo’n
verbetering die je zeker moet toepassen. Je moet ook
zeker het voordeel van de vochtbestendigheid niet
onderschatten.

Silicone remvloeistof
Op mijn vorige vraag heb ik als antwoord gekregen, dat
silicone remvloeistof gebruikt kan worden in mijn Spit.
Vandaag heb ik navraag gedaan bij Brezan en een
andere grote autoshop, maar zij kennen geen Silicone
remvloeistof. 
Re: Te koop bij Moss in Engeland ,‘s maandags
bestellen, vrijdags met de post binnen. Ook Angloparts in
Veenendaal biedt het aan. fl 89,75 een liter.
Re: Ik heb de siliconenremvloeistof al gekocht bij de MG
garage in Breda. De kosten vielen mee, slechts 25,00
per liter.
Re: Als ik het goed heb kan je het krijgen bij: -de TSSC
(daar heb ik het vandaan) -Nico Baas -Imparts. Het
voordeel ervan is dat het geen water opneemt (en niet
ververst hoeft te worden) en dat het de lak niet aantast
bij lekken. Nadeel is dat het geen water opneemt:
Eventueel vocht in de leidingen blijft als druppels aan-
wezig welke bij CuNiFer remleidingen tot roest kan lei-
den. Bij koperen leidingen zie ik geen nadeel (behalve
dat je bij lekkage van de cylinders in de remtrommels je
remschoenen kunt weggooien, maar dat blijft zo).

Remleidingen vervangen?
Iemand gaf het advies, om de traditionele remvloeistof te
vervangen door siliconen remvloeistof. Dit lijkt me een
goed idee, gezien de vele voordelen. Kan dit zonder de
bestaande, pas nieuwe koperen remleidingen, te vervan-
gen?
Re: Ja, dat kan. Silicone (dot 5) en dot 4 remvloeistof
kunnen doorelkaar gebruikt worden. Het liefst wil je natu-
urlijk het systeem zo schoon mogelijk hebben: Haal alle
remcylinders eraf, (hoofdcylinders, slavecylinders en
remklauwen), open ze en haal alle vloeistof eruit, blaas, -
als alle cylinders er nog af zijn-, de leidingen door met
perslucht (wel een doekje op de uiteinden houden,
anders ligt heel de garage onder de remvloeistof), vul de
zaak met siliconenvloeistof en ontlucht alles goed en je
hebt het zoals je het hebben wilt.

H a n d r e m

Haperende handrem
De handrem van mijn Spitfire werkt niet zoals dat moet.

Hij zit zo goed als vast.
Re: Er zijn diverse plaatsen waar de handrem(kabel)
vast kan zitten. Je kan het beste beginnen bij de achter-
wielen. Controleer in de trommels of alles gangbaar is.
Dan zijn er twee glijbanen die vet nodig hebben, daar
waar de kabels onder de auto “om de bocht gaan”, de
krachtbalancering aan het eind van de enkele kabel kan
vastzitten en tot slot zit de bevestiging van de handrem-
bediening misschien zelf vast. Wel kan het zijn dat de
kabel in de handrem zodanig is bevestigd, dat deze de
beweging hindert. In dat geval is de kabel niet goed
afgesteld, moet je hem voor losser zetten en dan eerst
bij de trommels stellen en vervolgens weer bij de bedien-
ing.
Re: Als er geen ingrijpende problemen zijn, moet het
toch snel op te lossen zijn. Het meeste werk is het
loshalen van beide remtrommels en gangbaar maken
van de overbrenging op de schoenen en het totale
afstellen. Reken in het slechtste geval een uur of twee.

Handrem afstelling
Hoe moet ik de handrem afstellen voor de APK?
Re: Haal de spanning van de handremkabel af, bij de
aansluiting op de handremhendel. Krik het achterend van
de wagen op met de wielen van de grond. Draai met de
hand het wiel rond terwijl je met een passende sleutel de
verstelbout van de remschoenen aandraait. Dat is de
bout met de vierkante kop die aan de achterzijde uit de
rugplaat van de remtrommel steekt. Die moet je aan-
draaien, totdat de remschoenen vast tegen de trommel
aanliggen en het wiel niet meer rond wil. Dan draai je de
bout zoveel kwartslagen terug totdat de schoenen nog
net slepen. ‘t Zelfde aan de andere kant. Laat de wagen
zakkken en span de kabel tot die bij vijf of zes klikjes van
de handrempal strak staat. Controleer dan of de veertjes
achter de rugplaat van de trommel de hevels terugduwen
als de handrem losgezet wordt.

A n d e r e  k w e s t i e s

Hoogte van rem-”aangrijppunt” 
Het is mij al vaker opgevallen dat het aangrijppunt van
de rem van mijn Spitfire 1500 ’76 op twee verschillende
punten kan liggen. Op beide punten, die ongeveer
1,5cm. van elkaar liggen, is de pedaaldruk even groot en
de remkracht ook. De handrem optrekken heeft hierop
geen invloed en ook niet een paar maal achter elkaar
trappen. Het is verder niet hinderlijk en ik ben er vrij
zeker van dat de remmen, die prima functioneren, het
zullen blijven doen. Alleen zou ik wel eens willen weten
waardoor het zich voordoet. n.b. het niveau is op peil. 
Re: Wat voor remolie gebruik je, op basis van siliconen
loopt deze iets trager door de klepjes. Maar het kan ook
zijn dat de blokken van de schijven niet helemaal gang-



baar meer zijn en niet netjes terugkomen. 
Re: Van die remmen heb ik geen last, maar heb wel
ervaring met de ontluchtingsnippels. Bij mij braken ze af.
De remcylinders en dus de blokken bewogen namelijk
ook niet meer goed heen en weer. (reden voor APK
afkeur verschil in remvermogen links en rechts). Gevolg:
nieuwe remklauwen! Dus als je daarmee begint. Je bent
gewaarschuwd. Veel kruipolie gebruiken een paar dagen
van te voren.
Re: Het is met dit “probleem” al niet veel anders dan met
de meeste problemen. De beste remedie is; niets doen
en afwachten tot het vanzelf overgaat. Dat is ook nu
weer gebeurd. Zoals zo vaak gebeurt met rammeltjes en
andere vreemde geluidjes. Na verloop van tijd gaat het
vanzelf over, of het wordt erger. In dat laatste geval kun
je altijd nog tot actie over gaan.

Remoliereservoir
Is het mogelijk om het remoliereservoir te demonteren
van de remcylinder? Bij het los- en vastdraaien van de
vuldop beweegt het reservoir een paar milimeter mee.
Ook zie ik zo af en toe druppeltjes remolie onder het
reservoir hangen. 
Re: Is het een 1500? Dan zit het reservoir in twee rub-
bers gedrukt en wordt het reservoir op zijn plaats
gehouden door 1 of 2 pennen aan de onderzijde. Het
reservoir kan dus los in de rubbers bewegen. De speling
is normaal. En, als je er veel aanzit, kan dat de ooraak
van de lekkage zijn. De rubbbers zijn ook te vervangen
en kunnen je lekkageprobleem oplossen. Lekkage mag
niet. (apk).
Re: Nee, het is een MK III, dus niet met een dubbele,
maar een enkele cylynder. Maar wel met een plastic
reservoir. Is het dan toch hetzelfde?
Re: Bij een Spitfire MK III zit standaard een enkelvoudige
hoofdremcylinder, met een rond kunststof reservoir.
Onder in het reservoir zit aan de voorkant een inkeping,
welke over de nok van de aluminium hoofdcylinder valt,
hierop zit een paar milimeter speling, waardoor deze bij
los- of vastdraaien van de dop iets kan verdraaien.
Echter, je lek is waarschijnlijk vrij eenvoudig op te lossen.
Tussen het reservoir en de cylinder zitten 2 afdichtingen.
1 X GASKET, adapter to body: partnr. 116201
1 X SEAL, adapter to reservoir: partnr. 133582
Het reservoir is te demonteren door een moer onderin te
verwijderen.

Staalommantelde remslangen & APK
Een tijd geleden stond er een discussie op dit forum
onder de kop ‘Remmen verbeteren’. Een deelnemer
vroeg zich af, of dat bij de APK een probleem zou oplev-
eren. Vanmorgen is mijn Spit gekeurd, met staalomman-
telde remslangen en al. En goedgekeurd. Nadat ik het
bewuste papiertje in handen had, toch nog even
gevraagd aan de keurmeester. Hij gaf duidelijk aan dat

staalommantelde remslangen geen probleem zijn.
Re: Dat is goed nieuws. 
Re: Bij staal ommantelde remslangen wordt een keurbe-
wijs meegeleverd. Dit kun je altijd gebruiken bij een APK
keur. En ik denk niet dat een keurmeester dan zijn certifi-
caat riskeert.
Re: In de APK eisen van de RDW staat letterlijk “de rem-
slangen mogen niet langs andere voertuigdelen schuren
en niet zodanig zijn beschadigd dat het wapeningsmate-
riaal te zien is”. Dus, ik snap niet zo goed waarom staal-
gebreide slangen problemen zouden opleveren.
Re: Precies! Dat was ook wat mijn APK-keurmeester let-
terlijk vertelde! Hij vulde het nog aan, met een opmerking
over ongeoorloofde verdikking door ouderdom en uiter-
aard ongeoorloofde lekkage. Hij haalde dus ook de
schouders op, toen ik over die staalgebreide slangen
begon.
Re: Als argument wordt gebruikt, dat de leiding (of de
rubber mantel) niet zichtbaar is. Hierdoor is niet waar te
nemen of het rubber uitgedroogd is. Bij controle wordt in
iedergeval gekeken of er geen verdikkingen zijn of
zwakke plekken in de leiding zitten. Dat kan ook gecon-
troleerd worden met de mantel om de leiding heen. En
als alles er netjes en verzorgd uitziet, dan lijkt me die
keuring geen probleem.

APK perikelen
Ben met mijn Spitfire Mk IV ’72 voor de APK geweest.
Resultaat: afgekeurd. Waarop? In de eerste plaats omdat
mijn originele, perfect werkende, niet lekkende (enkele)
hoofdremcylinder is voorzien van een niet doorzichtig
reservoir en hier ook geen elektrisch verklikkersysteem
op zit, voor het geval het vloeistofniveau te laag is. Ik
draai regelmatig gewoon het dekseltje eraf om dit te con-
troleren. Volgens de keurmeester, dienen op alle voertu-
igen jonger dan bouwjaar 1967, ofwel doorzichtige reser-
voirs te zijn gemonteerd, ofwel een verklikkersysteem
aanwezig te zijn.
In de tweede plaats vond de keurmeester de rubber-
bussen van de voorophanging (die in de onderste en
bovenste draagarmen zitten) te week. Het gaat om
nieuwe, originele bussen (geen polyurethaan) die ik vorig
jaar op de beurs in Houten heb gekocht en die naar mijn
mening correct zijn gemonteerd.
Hij zat met een soort breekstang de draagarmen heen
en weer te schuiven over de rubbers, waardoor het
metaal van de draagarmen het metaal van het chassis
kon raken. Volgens hem mocht dit niet kunnen en zou dit
verholpen kunnen worden door sterkere, hardere rubber-
bussen te gebruiken. Wie weet of deze keurmeester mijn
auto terecht heeft afgekeurd?
Re: Dat eerste verhaal komt mij bekend voor. Als het
origineel is (bij mijn 1500 is hij inderdaad van plastic),
mag hij hier niet op afgekeurd worden. De verklikker
heeft geen enkele Spit, ook hier mag de auto niet op



afgekeurd worden. Je Spit heeft van de RDW een type-
goedkeuring gehad, dus wat dat betreft kan er geen
sprake van afkeur zijn. Rubbers week? Tja, als je het
vergelijkt met polyurethaan, zijn ze inderdaad zachter. Dit
blijft natuurlijk ter beoordeling van de keurmeester, maar
ik rijd zelf ook gewoon met nieuwe originele rubbers en
dat gaf geen enkel probleem. De oude (zeg 25 jaar)
trouwens ook niet. Conclusie: second opinion bij ander
APK station.
Re: Het advies om je auto bij een ander opnieuw te laten
keuren, deel ik. Ik denk dat jij voor deze keuring bij een
willekeurige garage bent geweest. Deze keurmeester
heeft, denk ik, weinig ervaring met old-timers en zeker
niet met Triumph. Het lijkt mij, op basis van wat je vertelt,
geen probleem om de auto gewoon door de keuring te
krijgen. Je vraagt gewoon bij de RDW een herkeuring
aan. Als hij terecht is afgekeurd, moet je herkeurkosten
betalen, anders is de garage de klos. Vraag aan de
garage, of ze hiermee akkoord gaan. Zo niet, dan
moeten ze hem goedkeuren.
Re: Ook ik heb gewoon, de originele rubberbussen
gemonteerd en dat was tijdens de APK keuring geen
enkel probleem. 
Re: Op mijn Spit ’73 zit op de remcylinder en geen verk-
likker en is het reservoir niet doorzichtig, dus ook ik zou
zeker herkeuring aanvragen. Dat van die rubberbussen,
vorig jaar is m’n Spit bij de RDW geweest en is gewoon
goedgekeurd met normale rubberbussen. (wel nieuwe).
Re: Er ligt inmiddels een voorstel in de Kamer, om de
APK te wijzigen voor oldtimers en wel: Uitsluiting van
voertuigen van voor 1960. Frequentie wordt eenmaal per
twee jaar voor voertuigen van na 1960, doch ouder dan
30 jaar.
Re: Zolang de APK goed wordt uitgevoerd, vind ik het
toch wel een veilig idee om gewoon elk jaar te laten
keuren. Zo weet je tenminste de staat van je auto. Van
niet alles kan je zelf bepalen of het goed werkt of stevig
is.
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W E G L I G G I N G

B e s t u r i n g

Stuur recht
Omdat bij rechtuitrijden het stuur altijd scheef stond en
de richtingaanwijzer niet vanzelf terugging, heb ik het
stuur eraf gehad en weer gemonteerd, waarbij de twee
nokjes voor het terugstellen van de richtingaanwijzer nu
precies goed staan. Echter, nu staan de wielen naar
rechts gericht. Hoe kan ik nu het beste te werk gaan om
de wielen rechtuit te krijgen, met het stuur in de goede
stand.
Re: Je kan de flexibele koppeling losmaken (net boven
het stuurhuis) en daar het juiste aantal tandjes ver-
draaien, zodat de wielen weer rechtuit staan. Het kan
zijn dat de vertanding dan niet exact gelijk uitkomt op de
vertanding van het stuur, waardoor een exacte rechtuit
stand niet te halen is op deze manier. Je zal dan de stu-
urstangen moeten verdraaien, maar dan is het verstandi-
ger om ze meteen te laten uitlijnen.
Re: Bij mij lag het aan de twee U-klemmen, waarmee het
stuurhuis aan het chassis bevestigd zit, deze zit vast
d.m.v. 4 moeren aan de onderkant, als je deze losdraait
kun je het stuurhuis iets verschuiven.
Re: Je moet niet het verkeerd vastzetten van het stu-
urhuis gebruiken om je stuur in het midden te zetten. Dit
stuurhuis moet altijd vastgezet worden, zodanig, dat de
stuurhuisflenzen en de rubbers stevig naar de zijkanten
vastgedrukt zijn. Daarna de klembeugels vasttrekken.
Zet daarna de heugel van het stuur in de middenstand.
Plaats nu het stuur correct en maak de flexible koppeling
los. Verzet in de splines de stuurkolom as. Als je dan de
rechtuitstand van je wielen nog niet kunt bereiken, zul je
de linker en rechter stuurstangen (evenveel) moeten ver-
draaien. Daarna is uitlijnen noodzakelijk.

Stuurinrichting MK II
Van de auto die ik op het oog heb, kunnen de voorwielen
bijna 90 graden zowel naar links als naar rechts sturen.
Met als gevolg dat de auto bij langzame sneldheden
abrupt tot stilstand komt. En natuurlijk lawaai, doordat de
banden tegen de wielkasten komen? Is dit normaal bij de
MK II, volgens de verkoper wel?
Re: 90 graden is wel erg veel, maar bij alle Spitfires kun-
nen de wielen schuiner dan goed voor ze is. Op grind
kun je inderdaad de wielen zo schuin zetten dat de aan-
drijving de auto over de wielen rechtdoor duwt. Dit is ook
vaak de reden dat de trunions afbreken. In het stuurhuis
wordt de slag eigenlijk nergens begrensd. De slag is
voornamelijk afhankelijk van de lengte van de tand-
heugel. Ik weet niet of er verschillen zijn tussen de

vroege en latere stuurhuizen, Wellicht is het stuurhuis
een keer vervangen door een nieuwer exemplaar. Ik kan
echter niet aangeven waaraan je dat kunt zien. Ik kan mij
niet voorstellen dat het normaal is dat de wielen tegen de
kasten komen (tenzij er (te) brede banden onder liggen)
en een verkoper wil natuurlijk alles goedpraten. Een
expert meenemen lijkt me zinvol.

Beter stuurgedrag
Nu vind ik mijn Spitje nogal zweverig sturen en hoorde,
dat er een simpele oplossing was, in de vorm van een
setje. Wat voor setje bedoelde hij en werkt zoiets?
Re: Hij zal een Meijerink setje bedoelen. Wat is het
geval, je rubbers in je achterveer zijn versleten. Daardoor
hangt je Spit achter centimeters lager. Gevolg; je auto
ligt verkeerd op de weg. Een Meijerink setje bestaat uit
teflon plaatjes, die de rubbers tussen de veerbladen ver-
vangen. Demonteer de achterveer en verwijder de rub-
bers, of wat er nog van over is en plaats de teflonplaat-
jes. Half dagje werk. Bij mij was het zo, dat ik geen 120
durfde te rijden. Nu wel.
Re: Tevens nieuwe banden, kunnen het rijgedrag postief
beinvloeden. Als je niet tevreden bent over het stuurge-
drag, zou ik niet beginnen met de bladveer.
Waarschijnlijk zijn gewoon de rubbers versleten, waarin
het stuurhuis gemonteerd is. Vervang deze, eventueel
door Superflex polyurethaan ‘rubbers’ en je auto zal weer
een stuk strakker sturen. Vervolgens kunnen natuurlijk
alle rubbers en eventueel ook de bladveer aan revisie
toe zijn, maar dat is van later zorg.
Re: Uit eigen ervaring onderschrijf ik bovenstaande tekst.
Twee jaar geleden keurde men mijn Spit af bij de APK,
omdat de rubberen(?) bussen waarmee de voorwielo-
phanging aan het chassis zit vergaan/verdroogd waren.
Speling dus. Vervolgens zijn deze bussen vervangen
door polyurethaan bussen. Nou, het was alsof ik een
nieuwe Spit had: strak sturen, met een veel steviger
gevoel. De moeite waard.
Re: Twee kanttekeningen: Ten eerste: de achterbladveer
van mijn Spit is een zg. opgewaardeerde bladveer. In de
tijd dat het setje van Meijerink nog niet bestond, was een
steviger bladveer het enige alternatief voor een slappe
achterveer. Deze achterveer heeft -wat mij betreft- geen
invloed (gehad) op het strakke/slappe sturen. Ten
tweede, voor onze restaurateurs! Als de carrosserie en
en chassis gescheiden zijn tijdens een restauratie,
restaureer je de voorwielophanging ook vaak. Zorg er
dan voor, dat je de lange bouten waarmee de voorwielo-
phanging aan het chassis zit vanaf de VOORKANT naar
achteren toe worden gemonteerd; met de moer naar
achteren gericht. Als je de carrosserie weer monteert, is
de ruimte tussen de voorwielophangingsbevestiging en
de buitenkant van het schutbord zo klein, dat je zo’n
lange bout er nooit meer doorheen krijgt, laat staan kunt
verwijderen als je de bussen nog eens wilt vervangen. Je



bent dan bijna genoodzaakt om de bout door te zagen of
te slijpen. Bij terugmontage kun je het dan maar op één
manier doen: de juiste.
Re: Ik had begrepen dat het teflon setje van Henk M.
bevestigd moest worden, als de bladveer er onder zit?
Maar het lijkt me inderdaad makkelijker werken als je de
complete veer er onderuit haalt. Dus, hoe haal je deze er
onderuit?
Re: Verwijder de wielen. Maak de achterwielophanging
los. Denk aan je remleidingen (ik weer niet of ik die ook
los heb moeten halen). Maak de achterwielophanging los
van de bladveer. Verwijder de bladveer van de ver-
snellingsbak. Kijk anders even in de ‘manuals’ naar het
verwijderen van de bladveer. Haal de bladveer uit elkaar.
Ik heb alle schroeven en moeren van de bladveer ver-
vangen door nieuwe, ze waren zeer geroest. Het was
een uurtje of 3 a 4 werk.

Zweverig
Ik rijd sinds een paar dagen een MK III, maar ik vind
hem soms een beetje zweverig, net of de carosserie van
links naar rechts zwabbert, vooral bij een snelheid van
70/80. Is dit normaal, of niet en zoniet, wat kan dan een
oorzaak zijn. De auto is volledig gerestaureerd volgens
de vorige eigenaar, wat ik wel geloof, want ik heb alle
foto’s van stap tot stap.
Re: Het rijdt anders dan een moderne auto.
Achterwielaandrijving en geen stuurbekrachtiging. Het
stuurt heel direct (bijna als een kart). Dat kan een zwev-
erig gevoel zijn. Maar als je bedoelt dat-ie ‘waggelt’, dan
kan het een serieus probleem zijn.
Re: Zweverig, is een rekbaar begrip, maar we weten
allemaal uit ervaring dat het moeilijk is om sommige
karaktereigenschappen van een Spit in woorden te vat-
ten. Heb je het idee dat de auto zelf over de weg
waggelt, als je op een rechte en vlakke weg het stuur
loslaat? Als dat zo is, is het goed om te kijken naar de
staat van de banden (luchtdruk, ‘platte stukken’ en
gescheurd binnenwerk, balanceren van de wielen. Heb
je spaakvelgen? Zijn die okee?) En laat kijken naar de
manier waarop de auto is uitgelijnd. Een goed uitli-
jnbedrijf kan wonderen doen. De uitlijngegevens vind je
in het ‘Haynes’ Manual. Als dat het niet is, kun je denken
aan de wielophanging en/of het chassis dat niet recht is.
Maar dat is moeilijker te controleren dan de banden.
Daarvoor heb je technische kennis en/of vergelijkingsma-
teriaal nodig.
Het kan ook zo zijn dat er niets aan de hand is: een
Spitfire bestaat in principe uit drie grote onderdelen: de
‘tub’, ofwel het deel waarin je zit, de (supergrote)
motorkap en het chassis dat de twee voornoemde delen
bij elkaar houdt. Tijdens het rijden op een hobbelige weg,
is het heel goed mogelijk dat je door de torsie van het
chassis de motorkap door je voorruit heen ziet bewegen,
onafhankelijk van de tub. De tub beweegt zelf ook een

beetje, omdat er geen dak op de auto zit. Bij moderne
open auto’s is de stijfheid van de carosserie dan ook nog
steeds een van de grootste problemen voor de fabrikant. 
Dat flexibele kan in het begin best een verontrustend
gezicht zijn. Maar als dat het zweverige is, is er niets aan
de hand. In ieder geval zou ik wel contact zoeken met
andere Spit-eigenaren bij je in de buurt, om e.e.a. te
vergelijken. Alleen dan weet je of je je zorgen moet
maken. 
Re: Een Spitfire hoeft absoluut niet zweverig te zijn. Toen
ik mijn Spitfire kocht was hij nauwelijks op de weg te
houden en hij wilde alle kanten op. Nu bleek de auto
enorm veel uitspoor te hebben, terwijl hij toespoor moet
hebben. (De uitlijning was dus totaal verkeerd). Nadat
dat was hersteld, was het een wonder van verschil. Later
zijn daar nog Koni schokbrekers en enkele experimenten
met veren bijgekomen. Met goede uitlijning, veren en
schokbrekers, kan de auto rijden als het spreekwo-
ordelijke scheermes.
Nu wil de MK III in de bochten wel eens een achterpootje
(achterwiel) lichten. Dat ligt aan de constructie van de
achtervering van de MK III (welke gelijk is aan de MK I
en II). Ook hiervoor is een oplossing in de handel: het
ombouwen naar de achterwielophanging van de MK IV /
1500. Om dit alles uit te voeren moet je natuurlijk wel
een beetje van sleutelen houden, maar dat moet je toch,
al als je een Spitfire rijdt.
Re: Het door jou bedoelde zweverige gevoel, is door mij
al eens op een Tac meeting behandeld. Als je de
motorkap omhoog doet, naast de wagen gaat staan, nu
aan je stuur draait van li naar re en je kijkt naar de rub-
berbevestinging van je stuurhuis, zul je zien dat het stu-
urhuis in de bevestiging heen en weer beweegt. Dit
effect geeft het ‘zweef’ gevoel. 
De oplossing is. Trek doormiddel van een klem, de rub-
ber eerst aan een kant tegen de bevestingingsplaat van
het stuurhuis aan en draai dan (pas) de bevestingings-
beugel vast. Zit een kant zo vast, dan de andere kant.
Verder heeft het zin om achter te controleren of de borg-
pennen nog in de zijdelingse aandrijfassen zitten. Dit zijn
de pennen die het deel van de kruiskoppelng aan de diff.
kant op de as borgen. Is die verdwenen, dan kan de
kruiskoppeling op de as schuiven. Het eindresultaat hier-
van is, een stilstaande wagen met een achterwiel wat er
naast ligt.
Als aanvulling op al het voorgaande: Als je gewend bent
te rijden in een auto met voorwielaandrijving en dit is je
eerste ervaring met achterwielaandrijving, zul je merken
dat de rechtuitstabiliteit wat minder is. Met name in
spoorvorming is een achterwielaandrijver wat zoekeriger.
Op een zeer gladde weg, met rustig weer, zal je hier niet
veel van merken, bij spoorvorming en wind des te meer.
Dit hoort gewoon bij het karakter van de auto. Een
ervaren rijder kan snel aangeven of het in jouw geval
normaal of buitenproportioneel is. Laat een Spitrijder uit



de buurt eens in je auto rijden en je weet het.
Re: Aan de tweede opmerking van Piet Julicher kan ik
mijn ervaringen, opgedaan in de laatste Ardennenrit,
toevoegen. Een auto die al drie jaar een voorbeeldige
wegligging had, begon tijdens de rit als een dweil op de
weg te liggen. Mijn vrouw zat achter het stuur en ik las
de kaart, totdat zij mij vroeg om ook eens in de auto te
sturen, omdat zij het niet vertrouwde. Onderweg de auto
opgekrikt en de speling op de achterwielen gecon-
troleerd. Deze bleek links veel meer dan anders. Bij het
bewegen, zag ik dat er wat uit de bladveer kwam, maar
ook voor een groot gedeelte uit de aandrijfas. De stalen
pin die de aandrijfas op zijn plaats moet houden, had het
begeven. Zoals Piet Julicher schrijft, zit deze door de
aandrijfas en de kruiskoppeling aan het differentieel
heen. Het is al meerdere malen voorgekomen, dat,
vooral bij het achteruit rijden, de as uit de kruiskoppeling
schiet, met desastreuse gevolgen. Controleer dus goed,
of je de aandrijfassen in en uit de kruiskoppeling kan
bewegen en laat deze zonodig van een nieuwe stalen
pen voorzien. 

Wegbreken achterkant
In het trotse bezit van ‘n 1500. Rijdt als ‘n speer, start
altijd, verbruikt maar ‘n half litertje olie in 4 maanden.
Maar tijdens het rijden op hobbelige wegen valt het mij
op dat de achterkant in de bocht tamelijk snel wegbreekt.
Niet dat ik dan plots achterstevoren sta ofzo, maar toch
voel je hem “huppen”. Is dit normaal? Zoja, dan is het
voor mij weer een van de charmes van het rijden in een
oldtimer en hou ik er rekening mee, zonee, is er wat aan
te doen?
Re: Twee mogelijkheden om dit op te lossen. Moteer
tussen je veerbladen een Meijering set. En ten tweede:
monteer achter een stel Koni’s.
Re: Waarschijnlijk is dit al lang door jou gecontroleerd,
maar naast eerdergenoemde oorzaken kan ook een te
lage bandenspanning uitbreken provoceren.
Re: Naar verluidt hadden vooral de vroege Spitfires (t.m.
MK III) last van uitbreken aan de achterzijde in snel
genomen bochten, doordat het achterwiel aan de
“buitenbochtzijde” als het ware onder de auto schoof en
de wielen in plaats van in X-stand in O-stand kwamen te
staan. Door aanpassingen aan de achterwielophanging
horen latere Spitfires daar geen last meer van te hebben.
Ga er dus vanuit dat het probleem met je 1500 zeker te
verhelpen moet zijn!
Als je achterwielophanging in niet al te beste staat is,
kan op bepaalde wegen de achterkant wel een 50 cm
wegbreken (gevoelsmatig). Vervang de schokbrekers.
Vervang de kruiskoppelingen. Vervang de bussen van de
wielophanging. Dit lijkt veel werk, maar valt best wel
mee, zeker als je naar het resultaat kijkt. Je Spit lijkt dan
beter dan nieuw te rijden. Als je in de toekomst nieuwe
banden nodig hebt, neem dan banden met een beetje

een bol profiel (afgeronde kanten). De meeste moderne
banden zijn hoekig. Maar die zijn bedoeld voor auto’s
met een moderne wielophanging. De wielen gaan daarbij
alleen op en neer, terwijl de hoek van het wiel met de
weg nauwlijks verandert (camber). Bij de Spitfire veran-
dert deze hoek juist wel. Een “bolle band” zorgt voor een
soepeler veerbeweging en daarom ook voor een betere
wegligging.

V o o r w i e l o p h a n g i n g

Uitlijnen voorwielen 
Bij m’n Spit MK IV ’74 slijten de voorwielbanden zeer
sterk af aan de binnenkant. Aan de rand zit totaal geen
profiel meer, terwijl in het midden en aan de buitenkant
nog meer dan voldoende profiel aanwezig is. De oorzaak
hiervan zal wel “uitlijnen” zijn. Nu mijn vraag: Kun je dat
zelf doen? Heb ik hiervoor speciaal gereedschap nodig?
Waar moet ik op letten? Of moet ik de voorwielen op het
oog zo recht mogelijk zetten en daarna dit door een uitli-
jnbedrijf laten doen? (en dan ook nog 2 nieuwe voorban-
den laten monteren). Of... is er misschien iets anders
niet goed? 
Re: Verreweg de beste oplossing is de auto op alle vier
de wielen te laten uitlijnen, bij een (goede) bandenlever-
ancier. Tijdens de meting is dan meteen duidelijk wat en
waar de problemen liggen. Na de meting zou je dan een
uitdraai moeten ontvangen van de diverse meetwaarden
voor en na de meting. Ik was deze zomer hieraan E 35,-
kwijt. 
Re: Veel Spits rijden niet meer met het standaard onder-
stel: kortere veren, Meijerink-setje, bredere banden enz.
Kun je dan zomaar de gegevens die bijv. in Haynes’
staan gebruiken als je e.e.a. wilt laten uitlijnen? 
Re: Versleten banden aan de binnenzijde van de voor-
wielen ontstaan als de voorwielen geen inspoor hebben,
maar uitspoor. dwz. dat de wielen -overdreven gezegd-
beide naar buiten sturen. Ik heb het zelf gedaan en laten
controleren en dat was niet onaardig gelukt. Ik doe het
met een lange rechte lat langs de achter- en voorwielen
te bevestigen in het hart van de wielen. Als het goed is,
moet de voorkant van de voorwielen tussen de 1,59 en
3,18 mm naar binnen wijzen, zonder belading.
Re: Opletten, de achterwielen staan 1 inch verder uit
elkaar dan de voorwielen.
Re: Ligt eraan, of je een lange of korte steekas hebt.
Re: En hoe weet ik of het een lange of korte as is? De
een is 1 inch korter, de ander 1 inch langer dan de
voorkant. Als ik dus een touwtje of een lat langs de wie-
len leg, blijf ik dus een fouthoek houden. Of zie ik dit zelf
fout? Verder snap ik het verhaal van uitlijnen wel.
Re: Mijn Spit 1500, die ik nu ‘body-off’ aan het restaur-
eren ben, heeft het omgekeerde fenomeen, de
buitenkanten zijn volledig weggesleten. 



Ik denk dat de vorige eigenaar er een stratenrace mee
heeft gehouden. Het nadeel bij al de Spitfires is, dat de
stuurstang, die voor de motor is geplaatst, omdat eron-
der geen plaats is, bij grotere hoekverplaatsingen een
verkeerde stand van de wielhoek geeft. Ik verklaar mij
duidelijker: normaal gezien, moet het wiel dat in de bin-
nenbocht zit een grotere hoek maken dan het wiel a/d
buitenbocht. Waarom? Het wiel met de kleinste
draaicirkel is het wiel gelegen aan de binnenzijde van de
bocht. Ik heb dit eens uitgetekend met de computer.
Doordat de stuurstangen aangrijpen voor de draaipunten
van de wielen, krijg je hierdoor juist een verkeerde wiel-
hoek, dwz. ht wiel aan de binnenzijde -dat normaal de
grootste hoek moet maken- maakt integendeel een
kleinere hoek dan het wiel dat aan de buitenzijde van de
draaicirkel zit. Je moet de motorkap eens openzetten en
dan het stuurwiel in de rechtse of linkse max hoek
draaien. Wat je dan ziet, kon ik eerst bijna niet geloven.
Dit effect hoor je goed bij het nemen van een scherpe
bocht, het rubber wringt dan als het ware weg vanonder
de auto, zwarte strepen op het beton! Nu kan ik me
voorstellen dat sommigen deze slijtage willen tegengaan
door teveel uitspoor te geven, als je dan veel rechtuit
rijdt, kun je het effect krijgen wat jij hebt, slijtage aan de
binnenzijde van je banden. Ik stel voor, dat je het toe-
spoor aanhoudt dat Triumph opgeeft; nl.: 1.59 to 3.18
mm inspoor (wielen staan naar binnen!). Volgens
Haynes’ is dit verschil gemeten op de ‘rims’ van de stal-
en velgen, bij onbelaste toestand. In beladen toestand (2
personen) ligt deze waarde tussen 0 en 1.59. Als je deze
waarden aanhoudt, zou je (als je tenminste niet teveel
korte bochten neemt) een normale slijtage moeten verkri-
jgen. Succes.
Re: Het stuur-diagram van een Spitfire is van het zo
genaamde ‘Akkerman’-type. Hoewel nu redelijk achter-
haald, is dat nou juist wat de Spitfire de Spitfire maakt.
Samen met het grote verschil in wiel ‘camber’ zullen de
banden door dit systeem best wel iets meer slijten. Keer
maar eens in en straatje met volle stuuruitslag. Dan voel
je de banden gewoon wringen. Maar zeg nou zelf, is dat
niet geweldig om te doen. Het zorgt er ook voor, dat de
Spitfire een mini rotonde kan nemen met 80 km/h. Of in
de Alpen een motorbende in kan halen op een bergweg
vol met haarspeldbochten. Maar dan heb ik het wel over
algemene bandenslijtage en niet over binnen- of
buitenkanten slijtage. Overmatige slijtage aan een bin-
nenkant of een buitenkant komt echt door een verkeerd
afgestelde sporing. Er is wel een uitzondering! De ban-
den van tegenwoordig zijn in profiel hoekiger dan banden
van 20 jaar geleden. Doordat een Spitfire een groot
‘camber’verschil heeft (ook wel wielvlucht genoemd),
wordt er dus regelmatig op de hoeken van de banden
gereden en slijten ze daardoor meer. Oplossing; neem
geen extra brede en hoekige banden, maar ga voor ban-
den die maximaal een slag breder zijn dan standaard en

met een zo rond mogelijk dwarsprofiel. De wegligging
wordt er een aanzienlijk stuk beter van. (dat soort ban-
den zijn steeds moeilijker te verkrijgen). Als ik een auto
laat uitlijnen, dan haal ik eerst alle vulplaatjes weg, om
de monteur in de gelegenheid te stellen helemaal vanaf
nul te beginnen. Neem die plaatjes wel mee, want die
kun je weer gebruiken. Om naar de garage te rijden, stel
ik de sporing af met een apparaat van ‘Dunlop’. Dat is
dan weliswaar iets minder nauwkeurig dan de garage,
maar ik maak in ieder geval geen brokken. 
Re: Je kunt na 20 jaar niet van een auto verwachten dat
de uitlijning nog goed is. Een auto is niet zo stijf als je
zou denken. Uitlijnen van de voorwielen is slechts een
klein deel van het uitlijnproces. Uitlijnen van de achter-
wielen en het afstellen van de ‘camber’ is nog veel
belangrijker. Als je auto in goede technische staat is, laat
hem dan eens volledig uitlijnen. Na het uitlijnen rijd je
Spit gewoon veel beter. Met goede technische staat
bedoel ik; alle onderdelen die met de wielophanging te
maken hebben, dus geen doorgezakte veren, wiellagers
met speling, versleten ophangrubbers, of een chassis
met schade. Als je na een restauratie e.d. zelf de sporing
wilt afstellen om naar de rdw of uitlijngarage te rijden.
Kun je daarvoor een spoor-meetstok improviseren. Dat
bestaat uit bv een bezemsteel en een buis die schuivend
in elkaar passen. Maak met behulp van een veer een
schuivende stok die tussen de velgranden van de voor-
wielen past. (onder de auto door) Met een oude liniaal
kun je een schaalverdeling maken. Zet deze spoor-meet-
stok tussen de velgranden klem en beweeg het voertuig
zo veel als kan naar achteren. Noteer dan de waarde die
de schaalverdeling aangeeft. Rol daarna het voertuig zo
ver als mogelijk naar voren. Noteer ook deze waarde. De
sporing, is het verschil in de afgelezen waarden. Met een
beetje slim nadenken, kom je er dan wel achter of het nu
in- of uitsporing is. Hou wel in de gaten, dat dit slechts
een indicatie is en niet overeenkomt met de werkelijke
waarde. Ga dus voor 0 mm sporing, dan zit je dicht
genoeg in de buurt om even te kunnen rijden. Als je erg
handig bent, kun je de meetstok aan de uiteinden
voorzien van een knik. Dan kun je de velgrand hoger
‘pakken’ en wordt je meting nauwkeuriger. Vaak zit er in
oudere velgen een slag. Deze slag verpest de meet-
waarde van de spoorstok. Verwacht dus geen wonderen
van je spoorstok.

Fuseerubber vervangen 
Tijdens de APK is mij verteld, dat ik de fuseerubbers
moest vervangen. (kan ik zo halen bij de plaatselijke
auto-onderdelenwinkel?) Binnenkort is het twee maand
voor de APK en mag mijn Spit dus weer voor 14 maan-
den goedgekeurd worden. Het werkplaatshandboek ger-
aadpleegd; fluitje van een cent, de rubbers heb ik inmid-
dels. Wiel verwijderd, onderste bout met veel moeite los-
gekregen (dit omdat ik geen 11/16 steeksleutel heb).



Maar dan? Volgens het werkplaatshandboek moet dan
de kogelgewrichtschacht van de zwenkschakel losge-
maakt worden en dat ís nu net het probleem. Hoe doe ik
dat? De schroeven 5 losmaken is verder geen probleem.
Zit er nog ergens iets verstopt, wat niet in het handboek
staat?
Re: Als je de bout (moer denk ik?) los hebt, dan is het
zaak om die eruit te krijgen. Ik deed dat meestal als
volgt. Draai een oude moer weer op de bout, net zo ver
totdat de bovenkant van de bout en de moer op de
zelfde hoogte zitten. Dan zit er onder de moer nog zo’n 2
mm speling. Een paar dagen van te voren had je er al
kruipoplie opgedaan! Dan maakte ik met de brander de
buitenkant van de draagarm snel heet en dan met een
moker tikjes (ik zeg tikjes, niet hengsten) op de
bout/moercombinatie. Op een gegeven moment schiet
het los. Als het niet gaat, dan moet je wachten tot de
boel weer afgekoeld is, omdat dan binnenin de bout ook
warm wordt. Onlangs heb ik zo’n hulpstuk daarvoor
gekocht. Volgens Haynes’ blz 278 ‘Balljoint splitter’. Heb
ik nog niet gebruikt. 
Re: Ik denk, dat het met de splitter veel beter gaat, want
bij mij was dat een perfecte oplossing. Een klap en hij
was los. Hij ziet er uit als een vork met twee tanden en
tussen de tanden is de afstand precies de ruimte om
hem tussen de kogel en de bout te wringen. Niet warm
stoken, nergens goed voor. Goed gereedschap, is het
hal...
Re: Je moet inderdaad hiervoor een balljointsplitter
gebruiken.In het Nederlands heet dit een fuseekogel-
trekker. Deze is er meestal in twee maten. Je kunt deze
bij een bevriende garagehouder vast en zeker wel even
lenen.

Stuurhuishoes 
Ik ben de linker stuurhuishoes van mijn GT6 aan het ver-
vangen. Om hem in positie te krijgen is een beetje wur-
men, maar dat gaat wel; echter om het einde van de
hoes over het stuurhuis te krijgen (waar de ‘tiewrap’
komt) wil maar niet lukken. Er is lastig bij te komen en je
moet heel veel kracht zetten om het rubber uit te rekken.
Ik krijg het niet voor elkaar. Heeft iemand een tip voor mij
of is hier een speciaal gereedschap voor?
Re: Ik heb op de Technische meeting in Lith gezien hoe
het kan. Het was wel met de hele stuurinrichting op de
werkbank, maar toch. Het gaat om het principe. Gebruik
heel veel vet. Begin aan een kant om de hoes er schuin
op te schuiven. Blijf onder een hoek de hoes rond
draaien en tegelijk flink duwen. Daar zit ‘em de moeil-
ijkheid. Het moet echt zo. Er is nog een truc, maar dat
zal lastig zijn: houdt de hoes met de bewuste kant onder
een zeeeeer hete kraan. Als hij dan goed warm is moet
je snel handelen. Het rubber is dan soepel, maar zal snel
afkoelen door het stuk metaal waar het overheen moet. 

Vervanging stuurkogel 
Op de rechter stuurkogel staat een beetje speling. De
tolerantie is slechts 1 mm, dus wil ik hem vervangen. De
auto is echter kort geleden nog uitgelijnd. Als ik de afs-
tand van het hart van de kogel tot het einde van de
schroefdraad opmeet en de niewe kogel ook zo weer
monteer, dan moet ik in de buurt zitten. Een hele slag
heen of terug is het alternatief en wel meetbaar lijkt me.
Nu is de afstand zowel links als rechts 9.3 cm. Doe ik het
dan goed, of moet ik met andere dingen rekening
houden? 
Re: Dit lijkt mij wel goed. Opmeten afstand hartlijn kogel
tot ergens op de stuurstang. Als je alleen de hoeveelheid
slagen telt die nodig zijn om het af te draaien, kan het
nog wel fout gaan - had ik zelf toen ik nieuwe kogels
monteerde. De lengte van de draad in de kogeldeel was
anders bij de nieuwe, dus uitlijning in de soep. 
Re: Als je de contramoer een halve slag losdraait en dan
op zijn plek laat zitten, kun je de stuurkogel er zo
afdraaien. Daarna contramoer weer diezelfde halve slag
terugdraaien en de nieuwe kogel er tegenaan draaien.
Als je kogel dan niet in de juiste stand staat, kun je het
geheel nog steeds draaien, wel even de slangklem van
de hoes oplossen. Wel even van te voren checken of de
oude en de nieuwe stuurkogel dezelfde lengte hebben. 
Re: Twee latjes tegen je voorwielen monteren (verfklem-
men), 2 meter naar voren laten uitsteken en 2 zwarte
stipjes erop. Wanneer je klaar bent, moet de afstand
weer evengroot zijn. Zolang je ondertussen niet aan het
andere wiel hebt gerommeld, zal de auto dan nog het-
zelfde zijn qua afstelling. 
Re: Kijk, een vernufteling! Zo kun je dat doen! 
Re: Daar de vervangende kogel al niet dezelfde lengte
had, als degene die erop zat, ben ik naar een vast punt
toe gaan werken. Dit leek mij het einde van het
draadeind, waar je de kogel opschroeft. Als het hart van
de kogel dan maar dezelfde afstand tot het einde van dit
draadeind zou hebben, leek het me goed om hier naar
toe te werken. Misschien zie ik iets over het hoofd, maar
dan hoor ik het nog graag. Zowel aan de linker- als aan
de rechterzijde bedroeg deze afstand 9.3 cm. 
Re: Ja, inderdaad, als de vervangende kogel niet
dezelfde lengte heeft, moet je een ander referentiepunt
nemen. Het einde van de schroefdraad op de stuurstang
is dan een goed uitgangspunt. Natuurlijk kun je ook
gewoon een merkteken op de stuurstang zetten. In ieder
geval kun je er op deze manier nooit ver naast zitten.

Wiellagers lossen
Ik ben bezig de wiellagers van mijn MK III te vervangen,
maar: Ik krijg met geen mogelijkheid de “hub” van de as
af! De borgmoer heb ik losgehaald, maar zelfs met een
poelie-trekker + persluchtgereedschap krijg ik er geen
beweging in. Het ‘Haynes’ manuel heeft het hier over
een “key”, maar gaat hier niet op verder. 



Hoe krijg ik dat ding er nou af?
Re: Voor- of achterwiellagers? Je kan een nacht kruipolie
laten inwerken, dat wil soms helpen. Ook kan je nog de
hub heet stoken met een brander. Deze zet dan een heel
klein beetje uit, vaak net genoeg om dan los te krijgen.
De poelie-trekker moet natuurlijk wel van professionele
kwaliteit zijn. Bij mij is er ook al eens een gesneuveld.
Garages hebben vaak de juiste poelie-trekker.
Re: Het gaat inderdaad over de achterwiellagers. Aan
het gereedschap ligt het niet, die poelie-trekker is een
nogal fors ding.  Maar hij moet er dus infeite afkomen als
je de borgmoer verwijderd hebt?
Re: Je kunt elke poelie-trekker gebruiken die je wilt (heet
stoken is uit den boze). De enige manier om de achter-
flens van de conis op de achteras te trekken, is de spe-
ciale poelie-trekker op de flens te schroeven. Daarna met
de spindel van de trekker druk op de as te zetten,
zodanig, dat er een trekkracht op de flens ontstaat, waar-
na je de verbinding laat schrikken door een klap met een
hamer op de spindel. De conis is nl zelfborgend. De
trekker is te leen bij de club. Maar je kunt ook vragen
aan je onderdelenleverancier om dit karwei te klaren. 
Als waarschuwing. Als na demontage blijkt dat de as ter-
plaatse van het naaldlager beschadigd is; vervang de as
dan, anders kom je gegarandeerd in de problemen. Veel
geluk bij je karwei, want dat is het.
Re: Over die poelie-trekker heb ik al meer gehoord.
Re: Inderdaad. Wanneer je de borgmoer en de
onderliggende ring verwijdert, zit de hub vrij op de as.
Let bij het loskomen van de hub wel op de spie (zit in
een groef van de as), deze valt meestal op de grond.
Re: Ik heb bij mijn MK III enkele jaren terug hetzelfde
probleem gehad. Omdat ik mijn onderdelen altijd bij
Ruud Sipkema haalde, heb ik hem mijn probleem
voorgelegd. Ik ben (na afspraak) met de complete
achterassen naar hem toegegaan en hij heeft voor mij
e.e.a. uit elkaar getrokken met een speciale trekker. Hij
heeft deze.
Re: Heeft Ruud ook zo’n monster? it.com/poelli-
etrekker%201%20hr.jpg
http://jasper.floor.cartoonhit.com/poellietrekker%201%20h
r.jpg 
Ik hoop dat het inmiddels is gelukt. Ik had de hulp nodig
van een professioneel bedrijf, die met 11 ton oliedruk de
zaak loskreeg. Ik had toen wel een nieuwe hub nodig. Je
ziet, voor elk probleem een oplossing.
Re: Het is intussen gelukt, maar ik ben op den duur
maar gestopt met zelf klooien en de assen door een prof
laten demonteren, om zo beschadiging te voorkomen. En
dan te bedenken dat ik dit als “Zaterdagmiddagklusje
had gedacht”! Is het ook, als je goed gereedschap hebt.

Versleten wiellagers
Hoe weet ik zeker, of de wiellagers rechtsachter ver-
sleten zijn, voordat ik deze ga vervangen? Rechtsachter

hoor ik een rommelend geluid, maar de kruiskoppelingen
zijn niet defect.
Re: Alleen te controleren, door te demonteren. Buitenste
wiellager is bijna nooit versleten. Binnenste wielager is
een vol naaldlager, wat op de geharde as loopt. Hoor je
al geluid en zijn het niet de kruizen, dan is het heel ver-
standig om te demonteren. Bij beschadiging van de as,
terplaatse van het naaldlager, een goede raad: Ondanks
de kosten, vervang de as. Want gegarandeerd, dat je
onverwachts problemen hebt.

Montage binnenlager voorwiel
Ik heb een revisieset gekocht voor mijn voorwiellagers.
Bij het binnenste lager ben ik even het spoor bijster. Ik
heb de volgende onderdelen: Lagerschaal, deze moet in
de naaf geplaatst worden. Het lager, deze ligt in de
lagerschaal en hierdoor gaat de as. Een keerring in de
vorm van een vilten ring die in een metalen ring
geplaatst is. Blijkbaar moet deze tegen het lager
geplaatst worden alvorends de naaf op de as te mon-
teren. Klopt het dat ik deze metalen ring eerst in de naaf
moet monteren en dat het vilt aan de buitenzijde zit? Dit
vilt loopt dan in een metalen bus op de wielophanging.
Re: Je plaatst de schalen in de naaf. Je plaatst de vil-
tring op de ‘vertical link’ en plaatst er de metalen ring
over. As erdoor. Lager op zijn plaats zetten (tegen metal-
en ring). Naaf erop. Tweede lager erop. Plaatje en bout
erop. Borgingpen niet vergeten. Foto’s kan je vinden op
mijn site: http://users.pandora.be/spitfire1500/ En nog
een hulp misschien: http://www.rimmerbros.co.uk/ 
Viltring wel even laten weken in de (motor)olie en erg
goed op de aandraai-kracht letten van de voorste moer.
(te hard aandraaien, is zeer zeker kapot gaan binnen
een paar weken).
Re: Toch nog even een vraagje na het bestuderen van
de foto’s. De ring waar het vilt inzit heeft opstaande ran-
den. Moeten deze van het lager af wijzen en naar de vil-
tringkant toe gericht zijn? Het ziet er op jouw foto’s uit
dat die ring net andersom zit. Het eerste blokje is het
lager. Het tweede blokje de metalen ring (met de
opstaande rand naar het vilt gericht). Het derde blokje
het vilt. De ring wordt dus door het aandraaien van de
moer in de naaf geperst. Klopt dit?

Trunnion montage
Alvorens de trunnion van het voorwiel te monteren, wordt
eerst een rubber stofkapje geplaatst. Dan draai je de
trunnion op de draad. Nu de vraag: Tot hoe ver moet je
de trunnion draaien? Tot “losjes” op (tegen) het rubberen
stofkapje of echt strak op (over?) het stofkapje. Ik heb
alles al gemonteerd (gewoon tegen het stofkapje), maar
twijfel of de trunnion niet nog een slag rond had
gemoeten. Waarschijnlijk komt het stofkapje dan echt
strak te zitten. Is het de moeite waard om alles weer los
te halen?



Re: Er is inderdaad niets te vinden in een vraagbaak
over de montage van de trunnions. Ik heb de trunnion
met de stofkap eens goed hard aangedraaid. Daardoor
blijft de stofkap zitten op de ‘vertical link’. Daarna de
trunion één omwenteling naar beneden gedraaid. Heeft
iemand anders meer ervaring?
Re: Mijn oplossing was: trunnion met de hand zo vast
mogelijk gedraaid. Daarna een halve tot hele slag los.
Na totale montage bleek alles prima te werken.
Re: De ‘Haynes’ manual geeft aan dat men de trunnion
zover mogelijk dient aan te draaien, om vervolgens zover
terug te draaien, zodat men na montage nog beschikt
over de volledige draaihoek van het stuur. Dit laat zich
eenvoudig controleren voor de eindmontage. Conische
lekkap monteren. Trunnion vast draaien tot vast. Dan
trunnion terugdraaien totdat de wielas in de werkstand
staat.

Lower trunnion rubbers
Wat is de handigste manier om de ‘lower trunnion’ met
nieuwe (poly) rubbers (MK III) weer tussen de brackets
te krijgen? Ik ben daar al een tijdje mee bezig (met
steeds meer geweld en zonder succes). Maar is er een
handige manier?
Re: Ik heb een handig truukje hierop gevonden. Neem
een bout met een grote kop en draai een moer hierop.
Plaats (wanneer de moer op de bout zit) deze tussen de
triangel op de plaats van de trunnion. Met twee steek-
sleutels draai je nu langzaam de moer van de bout af. Hij
klemt vanzelf tussen de triangel en buigt deze langzaam
open. Eventueel kan je nog een plaatring tussen de
moer en de triangel plaatsen. Wanneer er genoeg ruimte
is, draai je de moer weer terug en verwijder je “het toolt-
je”. Nu kan de trunnion gemakkelijk geplaatst worden.
Re: Het werkte inderdaad. Het was maar een fractie,
maar ze zitten er mooi tussen!

Trunnion vervangen
Hoe de trunnion het eenvoudigst te vervangen.
Re: Bedoel je de voor- of de achtertrunions?
Re: Om er een beetje makkelijk bij te kunnen, is het wel
prettig om eerst de wielbevestiging en de beschermplaat
weg te halen. Daarna is het een kwestie van het losmak-
en van de bout en moer waarmee de trunnion aan de
schommelarm vast zit. Als hij los is, kan je de trunnion uit
de schommelarm wegbuigen, zodat je hem gewoon als
een moer eraf kan draaien en daarna vervangen. Maar
wat kan er aan de trunnion mis zijn, dat je hem moet ver-
vangen? Bij een aanrijding is meestal de verticale link,
dat is het lange eind schroefdraad, verbogen, maar de
messing trunnion blijft meestal wel goed. Nadat je alle
nylon bussen hebt vervangen, kan je de trunnion er weer
op schroeven, tot hij vastloopt en dan één slag terug, dit
is voor de speling, anders kan je niet sturen. Daarna de
trunion weer in de schommelarm drukken en de bout en

moer er weer opzetten.

Smering trunnions
Ik ben momenteel bezig om de voorwielophanging van
mijn 1500 onder handen te nemen. Voor de smering van
de trunnions krijg ik tegenstrijdige berichten. Via de club
(o.a. TAC) wordt mij medegedeeld dat ik deze moet
smeren met (versnellingsbak)olie. Anderen, waaronder
de leverancier van de onderdelen (Nico Baas), gaven
aan, dat er geen bezwaar is tegen smeren met vet. Wie
moet ik nu geloven?
Re: Mijn ophanging is momenteel volledig gereviseerd.
Die is altijd gesmeerd geweest met vet. Het resultaat
daarvan was, dat de schroefdraad van de ‘vertical link’
(die in de trunion gaat) volledig was afgsleten. Er bleef
echt niet veel meer over. Gelukkig een tweedehandse
kunnen kopen, want die dingen zijn wel echt duur hoor!
Ik rij nu met versnellingsbakolie in de trunnions. Maar na
50km testrit kan ik je nog geen resultaat zeggen.
Volgens Triumph zelf, moet er ook olie in, maar waarom
plaatsen ze dan vetnippels?
Re: Heb je zelf het advies wel eens uitgeprobeerd? Ik
ben niet onhandig, maar drie verschillende soorten vet-
spuiten spoten de olie harder naar buiten dan naar bin-
nen. Mag ik het merk vetspuit weten, waarmee het bij jou
en misschien ook bij anderen is gelukt?
Re: De vetspuit (hier dus oliespuit) is van Draper. 
Geen typenummer, alleen in allerlei talen de tekst ‘vet-
spuit’. Ik heb ‘m gekocht bij Imparts. Let wel, ik ben denk
ik niet handiger dan jij! Hoogstens heb ik meer geluk
gehad bij de toevallige goede aankoop van die vetspuit.
Ik heb er zelfs nooit bij stilgestaan dat het misschien niet
goed zou kunnen gaan. Overigens, toen ik mijn Spit pas
had, ben ik eens bij Theo R. (oud TAC-lid) in Almelo
geweest. Hij demonstreerde toen bij mijn Spit hoe je met
de vet-(olie)-spuit de trunion vulde. Ook zonder manke-
menten.
Re: Ik heb aan alletwee de trunnions een lek onderaan
het plaatje (zijn nochthans nieuwe). Ik dacht, dat ik
teveel olie erin had gedaan. Souderen? (dichtsolderen),
of heeft iemand anders nog een tip?
Re: Bij mijn Spit MK IV waren de trunnions nog met vet
gesmeerd. De hele boel uit elkaar gehaald, schoonge-
maakt (met benzine), ombouwsetjes voor olie gekocht
(bij Ruud Sipkema) en gemonteerd. Toen bleek dat er
olie uitlekte aan de onderkant. Weer gedemonteerd,
onderzijde schoongemaakt en dichtgesoldeerd. Is een
fluitje van een cent. Alles werkt nu perfect. Als er olie
bijgevuld moet worden, is dit simpel te zien door het
transparante olievulslangetje.
Re: Waar zijn de transparante olievulslangetjes te koop,
ook bij Ruud Sipkema? Of moet je ze zelf maken en hoe
moet dat dan? Moeten die dan gemonteerd worden op
de plaats van de smeernippels?
Re: Kees Reehorst (of zijn medewerker) meldde bij aan-



schaf van nieuwe trunnion dat vullen met olie geen zin
heeft, omdat dat er standaard uitlekt. Hij zei dat gewoon
vet in orde was. Het is natuurlijk wel vreemd, dat de fab-
riek, die de trunnions ontworpen heeft en er kennelijk
dus vanuit is gegaan dat ze met olie moesten worden
gesmeerd, die dingen dan niet oliedicht heeft gemaakt.
Of is er naderhand vastgesteld, dat vet niet ging en is
men op olie overgestapt? Waarom leveren de onderde-
lenboys dan niet de goede af, nl. oliedicht? 
Re: Volgens het officieel werkplaatshandboek moeten ze
inderdaad met versnellingsbakolie gevuld worden. Tja en
wat dat lekken betreft ..., vanaf de ontwerptafel moest de
Spit natuurlijk op alle fronten oliedicht zijn. Helaas is de
praktijk anders.
Re: De fabriek van onze geliefde Spit ligt al jaren op het
kerkhof. De meeste onderdelen (zoals de trunnions)
komen uit bedrijven die proberen zo goedkoop mogelijk
te leveren. Hierdoor kun je problemen krijgen met con-
structies. Los die dan op, door de trunnion dicht te sol-
deren. Dit werkt perfect. Maar hou je aan de oude speci-
ficatie wat smeermiddel betreft. Oude trunnions (en miss-
chien ook de wat nieuwere) zijn heel simpel dicht te sol-
deren. Even vetvrij maken en dan dichtsolderen. Bij mijn
MK IV heeft het prima geholpen.

Piepende en krakende voorwielophanging 
Merkte ik dat mijn rechter voorwielophanging begon te
kraken. Gekeken, is het -denk ik- een van de rubbers in
de onderste draagarm. Er zit geen speling op. Vraag
een; kun je dit smeren? Vraag twee, zijn mijn rubbers
versleten, zodat ik ze moet vervangen?
Re: Ik hoor ook het een en ander piepen. Misschien doet
een teflonspraytje wonderen. Ik heb het nog niet uit-
geprobeerd.
Re: Heb ik ook last van gehad, zo erg, dat ik dacht dat
mijn schokbreker de geest had gegeven. Hat gekraak
leek van links te komen, met name tijdens het inveren.
Het bleek echter de rechter bevestiging van de stabil-
isatorstang te zijn. Deze uitelkaar gehaald, een beetje
ingevet en weer gemonteerd. Tot op heden heb ik er
geen last meer van.
Re: Heb ook last van gekraak, maar het komt van de
rechtervoorkant en alleen als ik stuur. Dus denk ik eerder
aan de stuurgewrichten. Heb al proberen te smeren,
maar dat helpt niet, gekraak blijft ...

Doorsmeren
Voor het smeren van de fusee’s, heb ik gelezen, dat je
dit met olie moet doen. Echter, ik heb het boutje uit het
fuseestuk gedraaid en trof toen dat er blauw
doorsmeervet aan zat. Ik kan natuurlijk weer met vet
doorsmeren, maar zo te zien zijn de fusee’s aan de
onderzijde dicht en op deze manier kan het vet nergens
heen om goed te kunnen ‘door’smeren. Moet ik miss-
chien maar de fusee’s uit elkaar halen, dan schoonmak-

en, om zo op de beschreven methode olie in het tapgaat-
je te pompen, of kan ik misschien een klein gaatje boren
in het onderste fuseestuk, zodat ik goed kan
doorsmeren?
Re: Toen ik de auto kocht, heb ik ook de nippels eruitge-
draaid en geconstateerd dat er vet in zat. Ik heb ze daar-
na dan ook weer van vet voorzien. Tot ik ergens las in
‘The Spitfire’ van Piet Julicher, dat er versnellingsbakolie
in moet en waarom. Het beste is alles los te nemen en
schoon te maken. Ik heb dat niet gedaan. Ik heb de auto
op bokken gezet en de fusees met olie gesmeerd.
Daarbij kwam het vet er met de olie aan de onderzijde
uit. Daarna de stuurinrichting een tijd heen en weer
gedraaid. Daarna opnieuw smeren, enzovoort, tot er uit-
sluitend schone olie kwam. Sindsdien smeer ik de fusees
tenminste twee keer per seizoen. Vet is natuurlijk ook
dikke olie en op termijn moet je dat vet, in ieder geval op
de pasvlakken, kwijt zijn. Ik rijd er nu 5,5 jaar mee en in
totaal ca 30.000 km en alles gaat nog perfect (met de
fusees dan).
Re: De enige correcte oplossing is. Demonteren,
schoonmaken. Monteren en vullen met olie. Je krijgt nu
ook de kans om de dichtring boven om het draadstuk te
vernieuwen. Is meestal hard geworden, door de tijd.

Trunnion-nippel
Laat me niet in de steek! Nog steeds nog oplossing
gehoord aangaand reeds eerder gedeponeerd probleem:
Recentelijk de olie-nippel van Paul Kleijsen aangebracht,
dit leverde niet teveel problemen op. Maar heeft iemand
een tip om de nippels goed te kunnen vullen. De gewen-
ste olie 80W90 is net stroop en is nauwelijks de nippel in
te krijgen.
Re: Ik heb voor het smeren van de trunnions de vol-
gende werkwijze: De olie heb ik in een oliekan met pom-
pje. De smeernippels zijn doorboord, ontdaan van de
kogels en zijn afgedekt met dopjes, in mijn geval twee
rubber dopjes van fietsventielen. Door nu een stukje
doorzichtig (bromfiets) benzineslang op de nippel te
drukken en op het tuitje van de oliekan, pomp ik de olie
in de nippels bij opgekrikte vooras. De lucht die in het
systeem zit wordt door de olie weggedrukt. Na een paar
slagen komt de olie rondom onderaan de tap naar
buiten. 
Mogelijk kun je op een oliekanpompje een aanpassing
maken die op de Kleijssen oplossing past, dan kun je de
lucht door de trunion wegdrukken, totdat hij geheel met
olie gevuld is.
Re: De oplossing die ik heb, verschilt niet zoveel van
deze manier, maar ik hoef niet eerst lucht weg te
drukken. Ik heb een spuitje gehaald bij de apotheek en
daarmee spuit ik de olie onderin het slangetje dat op de
smeernippel zit, zodat de olie van onder naar boven in
het slangetje gaat en de lucht dus vanzelf mee verdwijnt.



Olie trunnions
Zoals ooit beschreven in ‘The Spitfire, heb ik de plastic
slangetjes ingebouwd. Ondanks het feit dat de trunnions
niet lek zijn, is er toch bij controle olie aan de onderkant
van de trunnions. Ik vroeg mij af hoe dit kan, maar is het
niet zo dat door de wet van de communicerende vaten
het olieniveau in de trunnions net zo hoog wil gaan staan
als in het slangetje dat boven de trunnions is gemon-
teerd. De rubber afdichting aan de bovenkant van de
trunnion is natuurlijk niet helemaal oliedicht. Heeft
iemand hiermee ervaring, of vertel mij waar mijn redener-
ingsfout zit.
Re: Ik verwacht dat het verhaal van de communicerende
vaten correct is en die rubbers bovenin zijn niet gemaakt
om tegen olie af te dichten, enkel tegen stof en vuil en
eventueel water van buiten naar binnen. Mijn ervaring is
ook dat eenmaal per jaar wat olie erin spuiten, vol-
doende is (bij 5000 km/jaar). Een beetje regelmatig
onderhoud is waarschijnlijk beter, dan alle hulpmiddeltjes
bij elkaar.
Re: Ook ik heb naar aanleiding van het genoemde artikel
slangetjes aan de trunions bevestigd. Aan de ene kant
blijft de olie redelijk op nivo staan, maar aan de andere
kant van de auto lekt de trunnion enorm. Ook bij mijn
Spit lekt hij niet aan de onderzijde, maar aan de bovenzi-
jde (bij de rubbers). Betekent dit dat ik alle rubbers moet
vernieuwen of is het bedachte systeem toch niet zonder
problemen.
Re: Ik rijd zo‘n 17000 km per jaar met mijn Herald en het
is echt voldoende om iedere 5000 km een beetje car-
danolie in de trunnions te pompen. Krik wel de auto even
op, zodat de oude olie er goed uit kan en de nieuwe tot
onderin kan komen. Een eenvoudig pompje, wat ook
voor draaibanken etc. gebruikt wordt, werkt prima en
kost iets van twee tientjes.
Re: Ik ben nog niet zo lang lid van deze club en ken dus
niet de gang van zaken binnen de club. Het verbaast mij
echter dat leden kennelijk artikelen in het clubblad kun-
nen plaatsen zonder dat daar een technische commissie
of een andere terzake goed geinformeerde techneut zijn
licht over heeft laten schijnen. Dat is erg jammer, want
een week-end lang gesleutel geeft alleen maar grote
olievlekken op de vloer en niet het gewenste resultaat. Ik
denk dat bij de collega‘s waar de olie niet meteen door-
loopt, het hoofdkanaal door de stuurpen verstopt zit met
oud vet. Als je dit doorblaast, gaat het meteen lopen tot
op de vloer via, juist, de banden en velgen enz. Jammer!
Volgende keer graag eerst de ervaringen van anderen
beluisteren, voor ik weer iets inbouw.

V o o r v e r i n g

Draagarmen voorvering
Ik wil de bestaande wieldraagarmen voor vervangen

door zelfgemaakte uit ronde buis, voornamelijk uit cos-
metisch oogpunt. Op bouwpakket auto’s, zoals de
Caterham bvb zie je ze. Weet iemand een adres waar je
zoiets kunt verkrijgen.
Re: Ik weet niet waar je woont, maar, ik geloof niet dat je
met zo’n wijziging aan het chassis door de APK komt in
ons land. De ‘wishbone’ driehoeken worden specifiek
voor de Spitfire gefabriceerd en zijn op zich behoorlijk
licht in gewicht. Je moet uitkijken wat je doet, want de
‘kitcars’ zoals Caterham edg zijn toch een paar honderd
kg lichter dan een Spit. Misschien, als je het internet
afstroopt, dat je toch een fabrikant vindt van speciale tri-
angels voor de Spit en GT6. Maar, of je daarme door de
keuring komt blijft de vraag.
Re: Kritisch punt met speciale onderdelen die niet in
grote aantallen worden verkocht, is de toelating tot het
verkeer. Je hebt een officiele toelating nodig, die in het
kenteken vermeld wordt, anders val je uit de bot bij een
periodieke keuring. Dat geldt in alle Europese landen,
mag je aannemen. In Engeland heb je faciliteiten in de
Single Vehicle Aprovement, in Duitsland de TUV. De
RDW is veel terughoudender hierin. Het kan wel, maar
kost een giga kwak geld. Dus, doet niemand het,
behalve Donkervoort en kijk wat zijn karretjes kosten.
Je ziet dan ook dat de ‘speciale’ voertuigen die gebouwd
worden algemeen samengesteld zijn uit componenten
van reeds toegelaten voertuigen. Vroeger werd daarbij
veelvuldig gebruik gemaakt van de Spitfire voorwielo-
phanging, bvb door ‘Lotus’en verscheidene ‘kitcar’ lever-
anciers. De RdW heeft in dit verband ook een faciliteit
voor het keuren van ‘individuele’ samengetstelde voertu-
igen.

Hoge stand voorzijde 
De voorzijde van mijn Spitfire 1500 vind ik te hoog staan
in verhouding tot de achterzijde. Volgens mij is de auto
nog geheel origineel, maar de ruimte tussen de wielkas-
ten en wielen is aan de voorzijde veel groter dan achter.
Ook staan de voorwielen aan de bovenzijde naar buiten
gericht en is de wegligging bij nat weer slecht. 
Re: Bij mij stond m‘n MK III aan de voorkant ook te hoog.
Na veel vragen kwam ik er achter dat er veren van een
TR 6 in waren gezet. Deze hebben de zelfde lengte,
alleen de veren zijn zwaarder en veel stugger, dus geen
vering + te hoge stand chassis/wielen.
Re: Ik wil geen roet in het eten strooien, maar ik had ook
kortere veren gemonteerd. De auto werd echter bij de
apk hierop afgekeurd, omdat als hij op de brug staat de
veren vrijkomen tussen de schotels als de wielen naar
beneden hangen. Of het terecht is, weet ik niet, maar
toch deze waarschuwing. 
Re: Bij mijn eigen Spitfire heb ik voor kortere, versterkte
veren gemonteerd. Hierdoor komt de auto zo‘n 3 cen-
timeter lager te staan. Daarbij zou het kunnen dat je
bladveer achter een gebroken blad heeft. Dit komt de



wegligging en de hoogte niet ten goede. Ook deze heb ik
moeten vervangen. Als je dit gedaan hebt (eventueel met
het vervangen van originele schokdempers voor Koni of
Spax), zou ik de auto laten uitlijnen en balanceren door
bv Euromaster. Zorg wel dat je een kopie van het werk-
plaatshandboek hebt waarin de juiste afstelgegevens
staan. De bandenservice wil nog wel eens slordig zijn en
afstelgegevens van een ander type auto gebruiken. Bij
mij hebben deze zaken een geheel vernieuwde auto
opgeleverd.
Re: Meestal wordt dit fenomeen veroorzaakt door slijtage
van de achterveer: De bladveer of met neme de rubbers
ertussen slijten, waardoor de achterzijde van de auto
zakt. De schroefveren voor slijten nauwelijks. Gezien de
andere items in deze rubriek is het normaal (ook volgens
de fabrieksgegevens) dat de voorwielen 0,5 graden naar
buiten gericht zijn. Veelal worden voor verlagingsveren
toegepast, waardoor de voorzijde lager komt en tegelijk
de verticale stand van de wielen verandert. Wel opnieuw
laten uitlijnen! Nadeel van deze verlaging is, dat bij
drempels de auto nogal eens de weg raakt. 

Verlagen van Spit
Ik wil mijn Spit 1500 van voren verlagen. Welke veren
moet ik daar voor gebruiken? Geeft dit problemen?
Re: Je hebt diverse veren. Bij b.v. Moss kan je uit een
catalogus uitzoeken hoe laag en hoe stijf je ze wilt
hebben. Ikzelf heb een set gehad die standaard zou
moeten zijn, maar waarbij de voorzijde flink verlaagd
was. Omdat deze veren niet stijver waren, was het een
ramp bij de hedendaagse drempels etc.
De TSSC levert als ‘standaard‘ verlaging 2 cm verlaagd
en ca. 20% stijver. Dit lijkt mij een goede keuze. Let wel,
dat je bij demontage en montage een verenpers nodig
hebt, anders vliegen bij demontage de schotels door het
plafond en krijg je de handel niet meer gemonteerd.
Re: Ik heb mijn MK III verlaagd met een setje kortere
veren en bijbehorende Spax-dempers, gekocht via de
TSSC. Rijdt stukken beter en ik heb nog nooit een prob-
leem gehad met de APK.
Re: Ik heb slechte ervaringen met het verlagen. Niet dat
het niet veel leuker staat en prettiger rijdt, maar de apk
ging de mist in en moest ik alles weer terugbouwen.
Misschien is mijn apk garage wel te streng, of mag het
werkelijk niet. Ze gaven als reden op, dat de als de wie-
len op de brug vrij hangen, dan mogen de veren niet vrij
van de schotels komen.

Voorveren Spitfire 1500
Ik ben een Spitfire 1500 aan het opknappen en vervang
daartoe o.a. de schroefveren van de voorwielophanging.
Ik heb nieuwe gekocht, maar die zijn 12 windingen lang,
terwijl de originele 10 windingen lang zijn. De nieuwe
zouden standaardveren zijn, dus geen zwaardere of iets
dergelijks. Heeft iemand een idee of dat wel leidt tot een

normale rijhoogte, of anderszins tot problemen leidt?
Re: Standaard veren hebben meestal 12 windingen. De
10 windingen uitvoering is waarschijnlijk een
verzwaarde/verlaagde veer. Waarschijnlijk is het draad
van de veer dikker. Het kopen van een ‘standaard veer‘
is echter nog geen garantie. Ik heb een standaard veer
gekocht met 13 windingen, de auto bleek na montage
ca. 3 cm lager te liggen. Ik kan niet meer nagaan of ik de
verkeerde veren heb gehad, of dat er grote spreidingen
zitten op de aanmaak van die veren. In jouw geval zou ik
de nieuwe 12 windingen veren gewoon monteren, daar-
na kijken hoe de auto staat.

Schroefveren 
Ik hoor en lees veel verhalen over slappe achterveren,
maar mijn vraag is nu; kan dit ook bij de voorveren, want
onze Spit duikt nog al behoorlijk door na een verkeers-
drempel,is dit op te lossen door de veren te vernieuwen
door standaard veren of verzwaarde veren?
Re: Is dat een kwestie van schroefveren of van schok-
brekers? Ik denk het laatste. 
Re: Nee, de schokbrekers zijn al vervangen. 
Re: Als je voor op de bumper drukt, gaat dan de boel
moeilijk of heel makkelijk omlaag? Bij mij gaat dat uiterst
moeilijk, dwz de vering is dus heerlijk stug. Is dat bij jou
ook? Aan je verhaal te oordelen niet, want je maakt een
duik zeg je. Dus vangen de schokbrekers de klap niet
op. Maar als ze nieuw zijn? Tja, zijn het misschien instel-
bare dempers en is de instelling veranderd? Dat is het
enige wat mij invalt. 
Re: Inderdaad als je op de bumper drukt, gaat het heel
makkelijk omlaag. En wat de schokbrekers betreft, deze
zijn niet instelbaar, wel nieuw.
Re: Heb je dan wel schokbrekers die bij de Spit horen?
Anders is dit verhaal niet mogelijk. Zodra je de auto naar
beneden beweegt, dempen de schokbrekers. Als ze dat
niet voldoende doen, dan krijg je het door jou
beschreven effect. Haal een van de dempers eruit en kijk
of je hem makkelijk kan indrukken. Dit moet heel moeilijk
gaan. Anders, echte kopen!
Re: Ik heb een ex USA Spit ’76. Ook mijn voorveren zijn
niet erg stug. Ik heb echter meer last van het trekken van
groeven door het asfalt als ik beladen een drempel af ga
met de trekogen onder het chassis. Volgens mij zijn de
Europese Spits voorzien van stuggere voorveren dan de
Amerikaanse. Informeer anders eens bij CCEE (Marco
Pieterse) of die er ervaring mee heeft.
Re: Op deze site kan men doorgaans allelei kleine
wetenswaardigheidjes vinden, in dit geval m.b.t. de
voorvering.
http://www.teglerizer.com/triumphstuff/75w_newfrontsprin
gs.htm
Re: Ik heb gekeken en er staat heel veel op. Ook welke
veren er op moeten. Verder staan er nog veel anderen
gegevens op die ik wel de moeite waard vond.



Trunnion breekt af? 
Wat gebeurt er als de trunnion afbreekt? Breekt dat
busje af waar het fuseestuk in steekt? Of breekt de
onderste pen van de fusee? Hoe vaak komt het voor?
Ben nu 1 jaar lid en hoor/lees het nu ook voor het eerst
dat het echt gebeurt. M.A.W heeft het zin om er een als
reserve mee te nemen?
Re: Dat komt, blijkens de verhalen in de club, met enige
regelmaat voor. Veelal is verkeerd smeren de oorzaak.
Ze moeten niet, zoals de nippels doen vermoeden, met
vet gesmeerd worden, maaar met versnellingsbakolie.
Dit in verband met de rechte vertanding. Piet Julicher
heeft in het verleden in de Spitfire hierover al eens uitge-
breid verslag van gedaan. Gelukkig gebeurt het altijd bij
hoge belasting van de trunnion en dat is op het moment
dat het wiel ver omstaat, ofwel, bij het sturen van een
scherpe bocht waarbij je bijna stilstaat. 
Re: Ja dat weet ik allemaal al wel. Maar WAT breekt er
dan af? 
Re: Dat trunnions breken, komt inderdaad wel vaker
voor. Als iemand zegt “je raadt nooit wat mij is
overkomen”, dan is het 9 van de 10 keer een trunnion
die afgebroken is. Dat het komt door te weinig smering,
kan ik mij niet voorstellen. Hij knapt namelijk altijd net
boven (!) de bronzen bus af en daar vindt nooit smering
plaats, ook niet met olie. Volgens mij is het gewoon een
zwak onderdeel, waar veel krachten op komen (wielen
scherp draaien of ruig stoepje op en af.) De as is immers
hol en dat verzwakt het geheel natuurlijk behoorlijk.
Re: Of het komt, doordat de as hol is, betwijfel ik sterk,
omdat ik meen te weten dat het buigmoment van een
massieve as slechter is dan van een buis! Het komt
hoogst waarschijnlijk doordat de schroefdraadas, waar
de trunnion op draait, niet meer precies in een lijn staat
met de rest van de wielophanging en dus bij iedere bocht
die genomen wordt een beetje tordeert. De krachten wor-
den daardoor op de verkeerde plek uitgeoefend; nl. niet
op de schroefdraad en de trunnion, maar op de plek
waar de schroefas een beetje is geknikt en dat is
meestal precies boven de messing trunnion. Het kan ook
wel degelijk met de smering te maken hebben, want als
de trunnion door smeren met vet vastgekoekt komt te zit-
ten, dan zal er bij het sturen dus een draaimoment op de
schroefdraadas worden uitgeoefend en als je dat maar
vaak genoeg doet, dan weet je dat hij uiteindelijk net als
een spijker afbreekt. Hij is tenslotte van gewoon ijzer
gemaakt, dus een erg hoogstaand product is het niet.
Dus goed smeren, met... olie.
Re: Het afbreken van de schroefdraadtap die in de trun-
nion zit, ontstaat doordat er (door het gebruik) vermoei-
ing in het materiaal optreedt (denk maar aan de paper-
clip, na 10x buigen knapt ie). De reden dat de tap net
boven de trunnion afbreekt, is omdat het materiaal op
deze plaats verjongd is (de tap is dunner dan het materi-

aal erboven), hierdoor krijg je op deze plaats een span-
ningsconcentratie in het materiaal, wat er vervolgens
voor zorgt dat de tap (altijd) daar afbreekt. Let op heren,
van het smeren met olie zijn ook al weer veel mensen
teruggekomen, (onder andere ik), omdat het niet de
werking heeft die veel mensen denken dat het heeft, de
olie wordt namelijk door de krachten weggedrukt tussen
de contactvlakken en smeert dus niet meer, ook de pot-
jes erboven laten er wel olie inlopen, maar het wordt er
niet tussengeperst. Vet kun je er wel tussen persen en
goed vet blijft ook nog (langer) zitten. Ik weet dat niet
iedereen het met me eens is, maar denk er maar eens
over na. Ikzelf rijdt al 10 jaar met vet, zonder problemen. 
Re: In het werkplaatsboek wordt juist olie aangeraden ipv
vet. Ik neem aan dat dit niet zonder reden is. Wanneer
de trunnion gewoon goed gevuld is, ben ik van mening
dat het wel smeert. De trunnion beweegt (een klein beet-
je) op en neer op de draad, dus dan vloeit de olie er wel
weer tussen. 

Verbeteren wegligging/vering
Ik wil graag de vering en de wegligging van mijn Spit ver-
beteren. Heeft iemand tips over wat allemaal te doen en
of het een en ander als complete set te kopen is.
Re: Een complete set heb ik nog nooit gezien. 1. Als je
de rubber bussen in de wielophanging vervangt, vervang
deze dan door poyuretaan bussen. De zaak wordt daar-
door veel stijver en strakker. 2. Als je de schokbrekers
vervangt, neem dan instelbare (KONI of SPAX). Spax is
het eenvoudigst te verstellen. Voor de voorzijde zijn ook
in hoogte (en demping) verstelbare dempers verkrijgbaar.
3. Als je de veren vervangt, neem dan stijvere (en
lagere) veren. De keuze daarin is een keuze tussen
comfort en wegligging. 4. De achter-bladveer kun je ver-
steveigen door de rubber afstandsbusjes te vervangen
door teflon schijven. Het zogenaamde ‘setje Meyerink‘;
bekend binnen de club. Je kunt ook een verzwaarde
bladveer kopen. 5. Voor een stabielere wegligging kun je
een dikkere stabilisatorstang monteren (b.v. van een
GT6). 6. Het stuurhuis is opgehangen in rubbers. Ook
deze kun je vervangen door polyuretaan of zelfs
massieve aluminium studs. 7. Ook bredere banden
zullen de wegligging beinvloeden. Wat je precies wel en
niet doet is persoonlijk. Een afweging tussen comfort en
wegligging.

Kortere voorveren
Ik las ergens op internet dat iemand kortere voorveren
had gemonteerd. De wegligging zou een stuk beter zijn,
maar voor mij lijkt er een ander voordeel namelijk dat de
voorkant van de auto lager komt. De Spit hangt dan niet
meer zo achterover. Verschillende leveranciers kunnen
de kortere veren leveren. Wie heeft daar ervaring mee?
Re: Ik heb begrepen dat op de USA uitvoeringen op een



gegeven moment wat langere veren zijn gezet, om te
kunnen voldoen aan de wettelijke eisen mbt koplamp
hoogte. Verlagen van je Spitje betekent, dat het een
drempelvreter wordt. Wanneer je gebruik maakt van het
teflon setje voor de achterbladveer, komt de auto vanzelf
weer “in balans”. Dwz achter rechter op de wielen en de
neus weer op normale hoogte.
Re: Op de website Teglerizer (www.teglerizer.com/tri-
umphstuff/75w_newfrontspring.htm) kan je het bekijken.
Ikzelf loop ook met de gedachte rond om het wagentje
wat ‘vlakker’ te krijgen, na navraag bij verkopers (Anglo
Parts en Rimmer in de UK), krijg ik het volgende advies:
kijk eerst je achterveren na; eventueel nieuw veerblad,
de oude vertonen vermoeidheid en gaan dan
“doorliggen”, eventueel, voorzie je nieuwe schokdempers
achteraan met instelbare luchtdruk (het type dat je kan
oppompen terwijl je dempers gemonteerd blijven). Het
voordeel is, dat je de langere veerweg vooraan blijft
gebruiken en de wagen achteraan toch hoger komt te
liggen, zelfs met geladen koffer. Het voordeel van deze
mztode is, dat je “groundclearence” toch nog redelijk bli-
jft.
Re: Ik heb een vervelende ervaring opgedaan met kor-
tere voorveren bij de apk keuring. Mijn Spit werd op de
brug gezet, een brug waarbij de wielen vrijhangen. Wat
gebeurde er? Toen de voorwielen helemaal vrij hingen,
kwamen de kortere veren voor los van de veerschotels
en daar werd hij op afgekeurd. Nu weet ik wel, dat ik een
ongelooflijke muggenzifter als apk keurder heb, maar het
is toch goed om hier aan te denken.
Re: Kortere (en met name stijvere) voorveren zijn er in
alle soorten en maten. Maar, zoals al diverse malen is
gezegd: eerst de achterveren controleren.
Stijvere voorveren geven een beter weg/bochtengedrag
en het hoeft geen drempelvreter te worden: Daarvoor zijn
spacers te koop. Deze kunnen tevens het probleem van
de loskomende veren oplossen. Ook met luchtdruk
oppompbare (achter)schokdempers zijn probleemloos
verkrijgbaar. Het is maar net wat je met je auto wilt. Voor
meer info kun je kijken op www.CCEE.nl.

Korte veren
Ik heb kortere veren op mijn Spit gemonteerd. Als de
voorwielen van de grond komen, zitten deze los tussen
de cuppen. Hiermee heb ik nooit problemen gehad met
de APK, maar nu is die erop afgekeurd! Wat is hieraan te
doen? Of moet ik elke keer voor de APK de oude veren
weer monteren?
Re: Dit probleem hebben al meer mensen gehad. Je
kunt het “the dirty way” oplossen, door bijvoorbeeld met
‘tiewraps’ (kabelbandjes) de veren aan de schokbrekers
en veerschotels te bevestigen. Dan komen ze niet meer
los en is het APK; OK. Je kunt ook een ‘spacer’ ring
gebruiken. Deze ring moet ongeveer de dikte hebben
van de ruimte die je over hebt als de veer volledig

ontspannen is. De dunste die ik ken is ongeveer 1,5 cm
dik. Nadeel, (of wellicht voordeel) hiervan is, dat de auto
evenveel hoger komt te liggen aan de voorzijde. En, je
kunt natuurlijk bij iedere APK je veren vervangen (of een
oud, maar APK waardig, setje schokbrekers met stan-
daard veren uitwisselen).
Re: Ik zou het zelf geschreven kunnen hebben, want ik
heb precies hetzelfde probleem gehad. Ik ben een hele
discussie aangegaan met de RDW. Deze jongens willen
niet zeggen of het fout is. Ze geven als commentaar, dat
de veren goed vast moeten zitten. Als ik dan zeg, dat dat
het geval is onder het rijden, maar niet op de brug, dan
geven ze geen commentaar. 

Voorkant verlagen
Ik wil mijn MK III, voor, ca. 20 - 30 mm. verlagen, door
de bestaande veren lager op de schokbrekers te laten
afsteunen. Om de afstand te bepalen, kan ik het
hoogteverschil van de schuingeplaatste demper/veer-
combinatie in verhouding tot de wagenhoogte wel
berekenen, maar heb natuurlijk ook nog de invloed van
de langer wordende spiraalveer. De progressie van de
spiraalveer maakt de veerwerking (lees indrukking)
anders bij een kortere lengte.
Wie heeft ervaring, of kan mij een maat geven voor de
afstand welke ik de veer op de schokbreker moet laten
zakken, om de auto 20 mm. te verlagen Tevens ben ik
op zoek naar verlagingsringen voor dit klusje, weet
iemand of die voor een Spit te koop zijn.
Re: Mogelijk kun je bij de Duitse Spitfire club een antwo-
ord vinden www.triumph-spitfire.de
Re: De Spit verlagen, met behoud van de standaardv-
eren kan alleen als je de draagringen van de schokbrek-
ers afslijpt en lager weer vastlast (en dat kan ik absoluut
afraden). Of het kan natuurlijk met Spax hoogte instel-
bare schokbrekers. De meest gangbare manier is overi-
gens het verlagen door middel van verlagingsveren.
Deze zijn iets stijver en zorgen er tevens voor dat de
auto voor ca. 2,5 cm lager komt te liggen. Je kunt ook
kiezen voor hele stijve en hele lage veren en dan
eventueel met spacers de voorzijde weer iets hoger
stellen. Je kunt trouwens uitgebreid gaan rekenen, maar
je zit er niet ver naast als je aanhoudt dat het verhogen
of verlagen van je veer direct 1:1 doorwerkt op de hoogte
van de auto.
Re: Ik trof laatst dit artikel aan op het net:
http://www.teglerizer.com/triumphstuff/75w_newfrontsprin
gs.htm 
Misschien is het interessant.

Naar een kant hellen
Hangt onze Spitfire naar links. We hebben de achterveer
en schokdempers voor en achter vervangen, maar na
een paar ritten is ie toch weer naar links gaan hangen.
Wat kan het probleem zijn?.



Re: Controleer je voorveren en de onderleg-blokken van
die veren. Is er met het chassis iets aan de hand? Dit
kun je meten door loodlijnen naar de grond te laten van
de meetpunten die in het werkplaatshandboek staan. Zo
kun je vaststellen of er met het chassis iets gebeurd is.
De meeste Spits worden bereden door één persoon en
die zit, behalve in Engeland, meestal links. Dus alles wat
met ophanging en vering te maken heeft, wordt eenzijdig
belast. Je zou dus alles dat maar enigszins daarmee te
maken heeft, ook rubbers e.d. moeten vervangen. Heb je
er last van, of vind je het niet mooi? 

Wielstand
De wielen van mijn Spit MK III staan wat ver naar buiten
toe. Kan men de wielen bijregelen, dat deze wat rechter
staan?
Re: Ja, je voorwielen kan je stellen met kleine plaatjes.
Die zitten er al. (tussen je balk en onderdeel 130757 en
130758. Zie plaatje:
http://www.rimmerbros.co.uk/spitfire/images/92a.gif
Achterwielen die doorzakken, is goed op te lossen door
het setje met teflon schijfjes. Dat heeft te maken met dat
de orginele rubberen schijfjes wegslijten en je veren-
pakket ook inzakt. Daardoor zakken je wielen achter
door en staan schuin. Zie bijna elke Spitfire. Dit setje
werkt daar prima tegen en montage is niet moeilijk. Het
verstellen van de voorwielen uit- of toespoor, doe je door
het verstellen van de stuurkogels.
Re: Op het oog gaan draaien aan de stuurkogels of
shims weghalen of plaatsen is vragen om moeilijkheden.
Goed uitlijnen kan alleen bij een echte bandenspecialist
met een optische richtbank. En is niet eens zo gek duur,
zeker niet als je het afzet aan de verminderde bandensli-
jtage, minder brandstofverbruik, zekerder stuurgedrag en
betere wegligging.

Positieve ‘camber’ voor
Ik ben een nieuwe Spitfire eigenaar en heb moeite te
geloven dat het handboek twee graden positieve camber
voor de voorwielen voorschrijft. Ik heb in een paar weken
tijd een stel banden afgereden.
Re: Ja, daar ben ik ook benieuwd naar nu ik bezig ben
met het verlagen van de voorkant door de vering aan te
passen.
Re: Het antwoord is tamelijk eenvoudig. De bouw van de
Spitfire geeft aanleiding voor het optreden van een
tamelijk plotseling en heftig ‘overstuur’. Om daar wat uit
de buurt te blijven hebben ze de voorwielen wat veel
hellingshoek naar buiten meegegeven, zodat de wagen
in principe steeds onderstuurd is en eigenlijk niet aan het
gevaarlijke ‘overstuur’ toekomt.
Re: De twee graden camber maakt het mogelijk dat de

hartlijn van de fusees uitkomt in het midden van het
loopvlak van de banden. Het toespoor moet daarbij 2 a 3
mmm zijn. De vraag is dus of je banden aan de binnenzi-

jde of buitenzijde wegslijten.
Overdreven slijtage aan de buitenzijde bij 2 graad+ cam-
ber, controleer je toespoor. Overdreven slijtage binnenzi-
jde komt door ingezakte veren, waardoor de wielophang-
ing onderuitgezakt is. Heb je er bredere banden op dan
standaard, houd je toespoor standaard, maar zet je
wielvlucht op 0 graad. Negatieve camber geeft scherper
stuurgedrag, maar gaat tenkoste van rechtuitstabiliteit.
Onze wedstrijdwagens lopen op 185 50 13 banden, op
de weg met 0 graad camber en -3 graad op het circuit.
Zo hebben we heel gelijkmatige bandenslijtage.

Uitlijngegevens
Een bandenspecialist wil mijn Spitfire uitlijnen. Hij
beschikt echter niet over de juiste gegevens. Wie weet
waar ik die kan vinden? Het betreft overigens een
Europeese Spitfire 1500 ’79 (met lange steekassen).
Re: Onlangs heb ik ook de wielen van mijn 1500 TC ’78
laten uitlijnen. Waar ik ben geweest beschikte men wel
over de juiste gegevens. Omdat ik zelf twijfelde of men
de gegevens wel zou hebben, heb ik eerst naar de juiste
gegevens gezocht. In het werkplaatshandboek heb ik bij
de werkzaamheden aan de voorwielophanging e.e.a.
teruggevonden. Of een bandenspecialist hier wat mee
kan weet ik niet, ik heb ze niet hoeven gebruiken.
Heb het volgende meegenomen: Engelse steeksleutel en
doppenset. Werkplaatsboek. Setje vulplaten voor voor en
achter. Met de gegevens uit het werkplaatshandboek is
het gelukt. De bandenspecilist is 1.5 uur bezig geweest
en hij is nu netjes gespoord. De vertikale uitlijning van de
achterwielen is niet afstelbaar. De achterwielen staan nu
“overdreven” iets naar buiten. Dit komt omdat ik net een
Meijerink setje heb gemonteerd. Met een volle tank ben-
zine en een klein beetje bagage komt dat wel weer goed.

Duiken
Ik hoor en lees veel verhalen over slappe achterveren,
kan dat ook bij de voorveren zo zijn? Mijn Spit duikt nog
al na een drempel.
Is dit op te lossen door nieuwe standaardveren of moet
ik er verzwaarde veren op zetten?
Re: Is dat een kwestie van schroefveren of van schok-
brekers? Ik denk het laatste.
Re: Nee, de schokbrekers zijn al vervangen.
Re: Als je voor op de bumper drukt, gaat dan de boel
moeilijk of heel makkelijk omlaag? Bij mij gaat dat uiterst
moeilijk, dwz de vering is dus heerlijk stug. Is dat bij jou
ook? Aan je verhaal te oordelen niet, want je maakt een
duik, zeg je. Dus vangen de schokbrekers de klap niet
op. Maar, als ze nieuw zijn, tja. Zijn het misschien instel-
bare dempers en is de instelling veranderd? Dat is het
enige wat mij invalt. Misschien zijn er collega’s met slim-
mere ideeen?
Re: Inderdaad, als je op de bumper drukt, gaat het heel
makkelijk omlaag en wat de schokbrekers betreft, deze



zijn niet instelbaar, wel nieuw.
Re: Heb je dan wel schokbrekers die bij de Spit horen?
Anders is dit verhaal niet mogelijk. Zodra je de auto naar
beneden beweegt, dempen de schokbrekers. Als ze dat
niet voldoende doen, dan krijg je het door jou
beschreven effect. Haal een van de dempers eruit en kijk
of je de dempers makkelijk kan indrukken. Dit moet heel
moeilijk gaan. Anders ‘echte’ kopen. Je kunt ook op je
bumper drukken en zien hoeveel verschil het maakt tov
met dempers.
Re: Ik heb een ex US Spit ’76. Ook mijn voorveren zijn
niet erg stug. Ik heb echter meer last van het trekken van
groeven door het asfalt als ik beladen een drempel af ga,
met de trekogen onder het chassis. Volgens mij zijn de
Europese Spits voorzien van stuggere voorveren dan de
Amerikaanse. Informeer anders eens bij CCEE (Marco
Pieterse) of die er ervaring mee heeft.
Op deze site kan men doorgaans allelei kleine
wetenswaardigheidjes vinden, in dit geval m.b.t. de
voorvering.
http://www.teglerizer.com/triumphstuff/75w_newfrontsprin
gs.htm
Ik heb gekeken en er staat heel veel op, ook welke veren
er op moeten, verder staan er nog veel andere gegevens
op, die ik wel de moeite waard vond.

Anti roll bar
Ik wil de bevestigingen aan het uiteinde van de anti-roll-
bar vervangen. Heeft iemand ervaring met deze klus?
Het gaat er om, of er mechanische spanning op de
uiteinden staat als de Spit gewoon op zijn wielen staat.
Of moet je hem juist opkrikken. Ik wil niet graag als ik ze
losmaak een klap uit onverwachte richting krijgen als de
boel losschiet.
Re: Er zit geen enkele voorspanning op de stabilisator.
Er kan alleen spanning op staan, als de auto scheef
staat (of snel door een bocht gaat). Je kunt die uiteinden
dus gewoon losdraaien. Wellicht heb je iets meer ruimte,
als je de auto opkrikt.

W i e l o p h a n g i n g   a c h t e r

Vermoeide achterveer
Van mijn Spitfire 1500 TC ’78 staan de achterwielen vrij
“negatief”, met als gevolg, nauwelijks veerweg en met
angst en beven over elke hobbel heen. Bestaat er een
mogelijkheid (behalve nieuwe veer monteren) om de wie-
len weer recht te krijgen, zonder al te veel kosten?
Re: In het dicussiepunt ‘Teflon plaatsjes achterveer’, is
aangegeven bij wie je een setje teflon schijven kunt
bestellen die je tussen de veerbladen moet monteren.
Zelf heb ik dit ook gedaan en heeft zichtbaar en voelbaar
geholpen. Kosten bedragen ca E 25 voor een setje.
Re: Mijn Spit had hetzelfde, bij demontage van de veer

bleek dat er 3 veerbladen gebroken waren! Ik zou voor
de zekerheid de zaak toch maar demonteren en goed
inspecteren voordat je Spitje met zijn kont over het asfalt
schaaft.
Re: Zijn nieuwe bladveren nog gemakkelijk aan te
kopen? Inmiddels heb ik een Meijerink-setje met groot
succes geplaatst. De veer kwam er vrij gemakkelijk uit
(half uurtje werk). Alle bladen rammelden, vanwege het
feit dat de oude rubber schijfjes volkomen verdwenen
waren. Teflon plaatjes gemonteerd en twee uur later zat
de veer er weer in. Wielen staan weer recht, ik denk dat
hij minstens 10 cm hoger staat en ik rij weer lekker zon-
der zorgen over de drempels.
Re: Jawel, 136 euro ex btw bij o.a. Nico Baas. Echter het
teflon setje werkt ook prima en is stukken goedkoper.
The choice is yours.
Re: Hier even een reactie van de uitvinder en producent.
De set teflonschijven is nog steeds te bestellen voor E
30. bij mij. Maak het bedrag over op mijn rekening
470054395 ABN/AMRO te Coevorden. Ik stuur dan het
setje naar je toe, incl werkbeschrijving. Vermeldt wel je
complete adres, de prijs geldt alleen in Nederland. Henk
Meijerink.
Re: Setje is hier ook een groot succes. Niet alleen staan
de wielen recht, de auto ligt ook enorm strak op de weg.
Veert vrijwel helemaal niet meer (ga je op de kofferbak
zitten, zakt de auto nauwelijks in). Maar ik vind dat wel
bij de auto passen. Banden slijten nu waarschijnlijk ook
weer recht af.

De achterkant zwiept soms
Als ik en beetje stevig doorrijdt met de Spit en er is een
kuil in de weg, dan maakt de achterkant van de auto een
rare zwieper. Er gebeurt verder niets, maar toch, het rijdt
niet echt fijn. Nu heb ik al nieuwe teflon bussen achter
onder gemonteerd echter het fenomeen blijft. Wat ken
dat wesen? 
Re: Het zou kunnen zijn dat de auto niet meer goed uit-
gelijnd is achter, omdat als je de teflon-set gemonteerd
hebt de auto achter hoger staat. Hierdoor klopt de uitlijn-
ing niet meer. Je zou de auto eens kunnen laten uitlijnen
op alle vier de wielen.
Re: Doorat je de bussen hebt geplaatst is hij hoger
komen te staan. De uitlijning is niets veranderd.
Bovendien veert hij nu soepeler. Je voelt nu veel beter
wat hij doet dan voorheen. Het kan zijn dat de ene dem-
per beter is dan de andere, waardoor hij wat scheef gaat
dansen als je door en diepe kuil gereden bent. Test je
dempers eens door handmatig te drukken en de reactie
te bekijken. Als dit wat verschil oplevert, dan zou ik een
verder onderzoek op de bank aanraden of gewoon toch
maar direct de dempers vervangen.
Re: Ik heb met mijn auto hetzelfde gehad. Eerst even
vermelden dat de hele auto en dus ook de achterwielo-
phanging geheel gereviseerd was/is. 



Het probleem bij mij zat in te brede banden. De banden
gingen in de lengterichting rollen. (over de wang van de
band). Daarna heb ik Avon banden geprobeerd in de
standaardmaat, maar dat was nog veel erger. Echt eng,
alsof de auto iedere keer uitbrak. Nu zitten er alweer de
tweede set Vredestein Sprint op (standaardmaat) en dat
rijdt echt perfect. 

Achterwielophanging 
Ik heb het gevoel dat mijn Spit 1500 lager ligt van
achteren, dan (sommige) andere Spits. Ik ben van plan
komende zomer op vakantie te gaan met de Spit en
maak me een beetje zorgen dat ik bij ieder bobbeltje het
asfalt ga opschuren. Dat komt ook door mijn RVS uitlaat
die -in tegenstelling tot de standaard- net iets lager
hangt.
Re: Probeer eens het ‘Meijerink’-setje. Dat scheelt
aanzienlijk.

Meyerink setje 
Steeds komen in het forum de Meyerink setjes langs.
Maar voordat ik ze kan monteren, moet ik er wel aan
zien te komen.
Re: Het meyerinksetje is bij Henk Meyerink in Coevorden
te koop. Hij is lid van de TAC van de Triumph Spitfire
Club. Voor 30 euro, afgehaald.

Achterdempers oke? 
Vraag mij af, of mijn dempers aan vervanging toe zijn?
Hoe kan je controleren of deze nog in orde zijn. Ze
lekken geen olie, ik kan ze in- en uitschuiven, maar moet
dit beide kanten uit, wel met de hand te doen zijn. Het is
dus niet zo dat uitveren vanzelf gaat?
Re: Een simpele test van je dempers is: druk stevig op
de achter- of voorzijde van je auto. Laat hem daana naar
boven komen. Als hij na 1 beweging stilstaat is het in
orde. Als hij een aantal keren op en neer blijft gaan, zijn
je dempers defect. Je merkt het ook als je over een
drempel rijdt: Als hij wat na-deint moet je de dempers
vervangen. Of laat ze testen bij een garage of snelfitter
met een testbank.

Bladveer SOS 
Vandaag wilde ik de bladveer onder mijn 1500 vervan-
gen met een nieuwe. Ik heb alles gedaan volgens het
boekje. Twee bouten aan de zwenkschakels aan beide
uiteinden van de bladveer verwijderd. De onderste
moeren van de schokbrekersbevestigingen los en de
schokbrekers van de bouten onderaan los. De vier
moeren in het midden los en de bouten uit het differen-
tieel gehaald. Volgens mij is alles los wat los moet zijn,
behalve wat ik eigenlijk los wil hebben. Dat is de blad-
veer zelf. Ik kan het ding niet er uit trekken. Bewegen is
erg moeilijk. Ik ben teneinde raad. Wat is hier aan de
hand. 

Re: De onderste bladveer zit met een pet-gat verbinding
nog op het diff. Het beste kan je het “huisje” verwijderen
en het bladverenpakket iets lichten van het diff. Als het
goed is, kan je hem dan zo verwijderen. 
Re: Bedankt. Het klopt precies, wat je zegt. Na wat
trekken en duwen en met behulp van een zware hamer,
is de veer eruit gesprongen en kon ik hem er uit trekken.
Nu het volgende probleem. Als het pet in het gat zit, kan
ik de bouten niet vast in het diff. daaien. De bouten gaan
wel door de “losse” plaat eronder, maar ze komen niet op
één lijn met de gaten in het diff. Ik heb de bladveer wel 5
keer eruit getrokken om de behuizing met een hamer te
verschuiven, maar dat helpt niet. Doe ik iets fout, of is er
hiervoor een truc? Ik heb het gehad voor vandaag. Een
heel weekend, om een bladveer te vervangen is toch te
veel van het goede. Diegene die de Spitfire heeft ontwor-
pen, verdient geen pluim van mij.
Re: Dit probleempje heb ik ook gehad, maar het kan
gemakkelijk worden opgelost. Draai de klembout los die
het zadel in het midden op het veerpakket vasthoudt. Die
zorgt er namelijk voor dat de tapeindgaten uit het mid-
denlijn worden getrokken. Dit kan je het beste doen als
het veerpakket naast de wagen ligt. De bout en moer zelf
kan je gewoon laten zitten, zij het dan niet vastgedraaid.
Nadat het veerpakket op zijn plaats zit, kunnen de vier
tapeinden relatief eenvoudig weer gemonteerd worden
en vastgedraaid. Er wel voor zorgen dat de vier tapein-
den goed worden vastgezet, voordat men de moeren
erop monteert en vastdraait. Vervolgens de klembout
weer vastmaken.
Re: Dit klinkt zeer logisch (waarom heb ik dat niet kun-
nen zien?). Ik durf het nu weer aan. Hartelijk dank, voor
de goede tips.
Re: Heerlijk, zoveel reacties, al had de grote meerder-
heid daarvan niets met mijn dilemma te maken, maar ik
kon wel er om lachen en dat helpt... vaak. Het goede
nieuws is, dat het mij vandaag gelukt de bladveer er op
(of beter er onder) te bevestigen. Het was geen eitje en
ik zal niemand zo snel adviseren het zelf te doen, tenzij
hij of zij (maar dat laatste is niet waarschijnlijk) geen rode
cent op zak heeft. Diegene die mij vertelde dat het een
fluitje van een cent is, is een tovenaar of heeft hij kort
geheugen. 

Bladveer bescherming 
Misschien is dit een beetje overdreven, maar ik ben toch
benieuwd naar de reacties hierop. Op de onderdelen dag
kon ik een nieuwe set verzwaarde bladveer (die van
Kees Rehorst) op de kop tikken. De ene onder mijn dear-
ly beloved Spit heeft zijn beste tijd gehad en een van de
klemmen er omheen is al kapot (door roest natuurlijk). Ik
vroeg mij af of het verstandig is die nieuwe veer (er zit al
en geelachtig spul op dat geen vet is, maar een beetje
plakkerig) te beschermen tegen roest door die met tectyl
te spuiten?



Re: Ik heb mijn bladveren dezelfde behandeling gegeven
als het chassis. Zandstralen, aantal lagen primer en een
aantal lagen chassislak. Toen op de contactvlakken kop-
ervet gesmeerd en daarna weer gemonteerd.
Re: De bladen zijn gemaakt van verenstaal, wat eigenlijk
(bijna) niet roest. De beugeltjes zijn van gewoon ijzer en
roesten dus wel! Inspuiten met tectyl kan natuurlijk nooit
kwaad.

Achterwielen 
Heb een Spitfire 1500 gekocht. Het viel me op, dat de
achterwielen wat schuin staan (boven naar binnen). Is dit
op te vangen? Wat is een goed werkhuisboek om aan te
schaffen voor werkzaamheden die ik zelf eventueel kan
uitvoeren? 
Re: Vaak komt het doorhangen van de achterwielen door
een versleten bladveer. Om dit op te lossen zijn er pak-
weg 2 opossingen. 1- het setje opvul-ringen kopen van
de club. Deze gaan tussen de bladveren en zorgen dat
de boel weer op spanning komt, of, 2- een nieuwe stij-
vere bladveer kopen. Dat laatste heb ik gedaan en bevalt
prima. De auto voelde gelijk een stuk beter in de bochten
(minder overstuur, gek genoeg). Niet echt lastig te mon-
teren, eerder wat zwaar werk.  
Re: Oh en ik raad je aan het Hayens’ werkplaats hand-
boek te kopen... en een goede onderdelen katalogus (ff
downloaden van www.moss-europ.co.uk). 
Re: Ik heb ‘t setje gekocht, met die teflon schijfjes en
resultaat is ook perfect. Probleem is dus, dat de rubbers
tussen je bladveren waarschijnlijk verpulverd zijn. Door
die teflonschijfjes los je dit op. Als je bladveren echter te
veel doorgebogen zijn, dan kan je beter het hele pakket
vervangen. Maar dat is wel heel wat duurder dan de
schijfjes, dus met de schijfjes beginnen is het proberen
waard. 
Re: Ik moet het verhaal beamen. De zwaardere bladveer
zorgt voor een veel beter weggedrag, omdat ie veel sti-
jver is. Monteer er nog een paar goeie schokdempers bij
(Koni/Spax oid), goede banden en hij ligt veel beter op
de weg. Met de schijfjes ga je als het ware de auto
“ophogen” (het is toch geen Honda MT-5!) maar aan de
veer(constante) verandert niks. Maw alles heeft z’n
prijs...
Re: Het kan inderdaad aan de rubbers tussen de bladv-
eren liggen. Het kan ook metaalmoeheid zijn. Engelse
autofabrikanten hebben nog nooit uitgeblonken in
kwaliteit van het gebruikte materiaal. Als het maar goed-
koop was. Wanneer het metaalmoeheid is, helpt  Teflon
ook niet. In dit geval zal je een nieuwe bladveer moeten
aanschaffen. Alvorens met Teflon te experimenteren,
bekijk eerst de conditie van de bladveren. Zijn ze erg
roestig en hebben ze veel pitting, verwijder ze en breng
ze naar een oudijzerboer en monteer een nieuwe set.
Persoonlijk heb ik goede ervaring met de veer van Kees
Reehorst. Zat er al onder toen ik mijn Spit kocht. Van

mijn onderdelen-Spit een keer een originele gemonteerd.
Heeft er nog geen half uur onder gezeten. Dus bezint,
voor u begint. Meten is weten. Gissen is missen…
Re: Haynes’ is in het Engels. Maar goede werkplaats-
boeken zijn bij alle onderdelen verkopers in het
Nederlands(?) te verkrijgen.
Re: Ik zou zeggen: Rij eerst een tijd. Ik heb die teflon
schijfjes gemonteerd nadat ik dezelfde vraag had
gesteld. Het voldoet echt. 

Kunststof vulplaatjes bladveer 
Zou iemand zo vriendelijk willen zijn mij te vertellen waar
de vulplaatjes van de bladveer komen te zitten. Ik heb
namelijk de veer gedemonteerd en kwam acht vulplaat-
jes tegen. Deze, ondanks dat het boek 4 stuks vermelde,
vernieuwd en de veer weer gemonteerd, doch nu staan
de wielen er zowat haaks onder. Ik heb de veer wederom
gedemonteerd, doch nu is de vraag waar komen die rot-
plaatjes te zitten, daar ik 4 plaatjes weg moet halen en in
ieder veerplaat een uitsparing voor de plaatjes zit. 
Re: Als je je bladveer demonteert, ontdek je dat er rub-
ber plaatjes tussen zitten, met het model van een pad-
destoel. Die smalle pootjes passen in de gaten die zich
in de bladveer bevinden. Je moet dus de smalle delen
van de teflon plaatjes daarin doen, het brede deel komt
tussen de bladveren te zitten. Als je ze er goed tussen
hebt, dan staan de wielen weer precies recht. Als ze niet
goed in de openingen zitten, wordt het pakket te hoog,
kunnen de klemmen niet meer dicht en staan de wielen
in X benen stand. Dat hoort dus niet.
Re: Is duidelijk, maar ik moet volgens Haynes’ 4 plaatjes
monteren i.p.v. acht. Weet je misschien ook de plaats
waar die dan komen te zitten 
Re: Ik begrijp niet wat je eigenlijk bedoelt. Aan iedere
kant komen er vier. De onderste zit het meest naar
buiten, die daar boven verder naar het midden van de
veer toe. Totaal aan beide zijden 2 x 4 = 8. 
Re: Heb je, als de wagen opnieuw op zijn wielen staat,
er even mee heen en weer gereden? Toen mijn bladveer
‘gereviseerd’ was, stonden de wielen ook een beetje
naar buiten. Enkele meters voouit en achteruit volston-
den om alles in de juiste positie te brengen. En je moet
inderdaad langs de beide kanten 4 plaatjes vervangen. 
Re: Er moeten echt 8 plaatjes in! Er zitten immers ook 8
rubberplaatjes (of wat daar van over is) in de veren. Die
moet je er wel eerst uit peuteren. Je houdt dan 8
“deuken” in de veren over, waarin de vulplaatjes precies
zouden moeten passen. Maar elk vulplaatje bestaat uit
een deel met een grote diameter en een deel met een
kleinere diameter. Dit kleinere deel, dat in de “deuk”
moet vallen, heeft soms een iets te grote diameter, zodat
hij niet helemaal in de “deuk” valt: de vulplaat blijft iets
uitsteken. Door met een fijn vijltje deze diameter wat
kleiner te maken (vooral aan de buitenkant) past hij pre-
cies in de “deuk”. Overigens, bij het weer monteren van



de veer, vielen deze vulplaatjes telkens uit hun plaatsje.
Ik heb ze daarom maar lichtjes vastgeplakt, dan bleven
ze tenminste zitten!  
Re: Waarom wordt er geen contact opgenomen met de
uitvinder van deze teflonplaatjes? Bij de verkoop van een
setje Meijerink, wordt er altijd gezegd, als je er niet
uitkomt, BEL MIJ DAN EVEN! Hoogachtend, Henk
Meijerink. TAC.
Re: Ze zitten er echt alle acht ik heb vanavond de blad-
veer verwijderd, (Henk bedankt voor je superuitleg in
Olst tijdens de meeting), echter ik heb nog 1 vraag, is de
bladveer helemaal symetrisch of niet?  Maakt het wel uit
hoe ik de bladen op elkaar monteer? En waar moet ik op
letten, volgens mij heb ik ze nu namelijk al door elkaar
liggen. 
Re: Vorig jaar heb ik hetzelfde gedaan. Toen heb ik
alvorens het pakket uit elkaar te halen, eerst een streep
gezet op de voor- of achterzijde. Toen hij weer in elkaar
moest, was het een kwestie van het streepje boven elka-
ar houden en klaar. 
Re: Het maakt niets uit, hoe je de bladen op elkaar mon-
teert. Er is geen voor- of achterzijde en ook geen links of
rechts, ondanks dat er soms een aluminium plaatje op zit
met opschrift “front”. De langste veer moet onder en dan
de volgende, tot dat je bij de kleinste aankomt, zie
beschrijving in werkplaatshandboek.
Re: Betekent, dat je, wanneer je ze wel links / rechts
markeert, het pakket er andersom in kunt leggen, waar-
door je de -mogelijke- eenzijdige extra doorzakking -
omdat de passagiersstoel minder belast wordt- dan
gecompenseerd wordt.
Re: Kun je aan één kant van de schijfjes een schuin kan-
tje maken. Ik heb er nu zelf een schuin kantje aan
geveild. Dan passen ze beter in het kuiltje van de blad-
veer. Bij mij althans.

Nieuwe vering achter 
Ik wil de vering van mijn Spit vervangen. Daar ik geen
zin in half werk heb, vraag ik wat ik het beste kan kopen
en waar kan ik dit het beste kopen. Het gaat mij voor-
namelijk om de achtervering. Hij staat nu echt helemaal
scheef achter. 
Re: Spit door dit forum heen en je zult het antwoord vin-
den, dat telkens weer terugkomt. Nieuwe teflon schijfjes
tussen de veren, op de plaats van de oude versleten rub-
ber dopjes. 
Re: Dus in principe hoef ik de vering niet te vervangen
en kan ik deze blokjes makkelijk en snel vervangen? 
Re: Dagje werk, maar dan moet je veer wel recht zijn.
Als je veer aan één zijde doorgezakt is, zal dit met
teflonplaatjes niet opgelost worden. Je auto komt alleen
1 tot 2 cm hoger te staan. Ik weet alleen niet of de
oorzaak van het scheefstaan de bladveer is. 
Re: Wat zou de oorzaak anders kunnen zijn, dan? De
auto is voor de rest gewoon goed ... 

Re: Ik kan me voorstellen dat een van de veren in het
pakket aan een kant  doorgezakt of gebroken is, of je
schokbreker defect, ofzo. Waardoor je auto scheef staat.
De teflon plaatjes vervangen alleen de rubbers die er
orgineel tussenzitten. Doordat ze iets dikker zijn, komt je
auto ook iets hoger te staan en compenseert dit ook de
slijtage van de veer. Hoe dit te controleren? Kijk eens
wat het verschil links en rechts is, belast en onbelast.
Verwijder de veer en leg hem langs een goede. Dit kan
bij de meeste leveranciers denk ik wel.
Re: Vraag me af; kun je de veer ook 180 graden draaien,
horizontaal. Zodat links rechts wordt? 
Re: Ja, gewoon doen!

Versleten bladveren
Ik lees in dit forum vanalles over het fenomeen ‘versleten
bladveren’, ‘monteren teflonplaatjes’ etc. Mijn probleem
is alleen, hoe constateer ik uberhaupt of mijn bladveer
versleten is? Ik kan me bijv. voorstellen dat mijn Spit
hierdoor met zijn ‘kont’ over het asfalt schuurt dan lijkt
mij e.e.a. duidelijk. Maar voor het zover is zullen er zich
nog wel andere symptonen voordoen? 
Re: Over hat algemeen is het goed te zien, aan het feit
dat de camber van de achterwielen wat groot is, zelfs als
er niemand in zit. De wielen staan dan overdreven
schuin naar binnen. In onbeladen toestand behoren de
wielen gewoon verticaal te staan. Voor de rest heeft een
versleten bladveer weinig consequeties. Pas als je de
veer vervangen hebt, zal je merken dat het bochtgedrag
(wegligging) een stuk verbeterd is. 
Om een versleten bladveer te verbeteren kan je 2 dingen
doen. Die teflon plaatjes ertussen, waarmee je in
principe je oude veer weer wat nieuwe voorspanning
geeft en hem dus “stijver” maakt, of een stijvere, nieuwe
bladveer. Ik zelf ben voorstander van een nieuwe,
aangezien de slappere toestand komt, doordat de span-
ning uit het staal raakt. De kristalstructuur van het staal
richt zich op de vlakkere kromme, wat beter bekend staat
als “kruip”. De staalkwaliteit van de bladveren van de
Spitfire is niet van een dusdanige hoogte, dat ze
opnieuw kunnen worden “opgespannen”, zoals dat wel
bij koetsen gebeurt. Maar ja, zoals met alles, dit hier-
boven is een academisch verhaal en er rijden legio
mensen bij de club rond met teflon plaatjes, en dat werkt
prima. Je moet het vooral zelf weten. 
Re: In elk geval bedankt voor je zeer heldere uitleg.
Inderdaad is het zo dat de banden in onbeladen toestand
erg naar binnen staan. Ik begrijp uit jouw verhaal, dat de
scheefstand verder weinig consequenties (gevaar) kent.
Ik blijf daarom nog eventjes doorrijden met de huidige
veer en laat deze t.z.t. vervangen. Teflonplaatjes zou ook
mijn keuze in eerste instantie niet zijn, maar ik lees er
veel positieve reacties over.
Re: De Teflon plaatjes zijn niet zozeer om de kromming
van het staal van de bladveer te compenseren. 



Maar meer ter vervaning van de rubbers die er stan-
daard in een blaveer zitten. Deze rubbers (ik weet niet
precies hoe dik deze orgineel zijn) worden vervangen
door 2mm dikke teflon plaatjes, waardoor de auto weer
netjes op zijn wielen staat.
Re: Ik weet niet procies hoe dik die rubbertjes waren.
Toen ik mijn bladveer er onderuit haalde bleken ze al
behoorlijk “opgelost” te zijn. Ik heb toen wel uit nieuws-
gierigheid mijn onderste blad van de oude en de nieuwe
getest op doorbuiging. Ik weet niet zo snel uit mijn hoofd
wat de waardes waren, maar het scheelde ongeveer een
factor 1,5 aan kracht die nodig was met de oude blad-
veer. De nieuwe bladveer had -gek genoeg- geen rub-
bertjes er meer tussen. Ik weet ook niet direct waarom
ze ooit wel rubbertjes er tussen hebben gedaan.
Misschien tegen het “schurende” geluid van staal over
staal? Uit historische overweging hebben bladveren
eigelijk nooit iets tussen de bladen in (koetsen e.d.)
Misschien kan iemand hier een antwoord op geven? 
Re: Je schrijft dat een nieuwe bladveer geen rubbertjes
meer tussen de bladen heeft. Ik weet dus niet of mijn
bladveer nieuw (was) of dat dit een oude was waar wel
rubbertjes tussen zaten. Is het dan wel verstandig om,
los van deze wetenschap, er vervolgens zomaar plaatjes
tussen te gaan zetten? (Als bij nieuwe bladveren de rub-
bers er bewust tussenuit zijn gelaten, is hier (neem ik
aan) ook de constructie van de bladveer op afgestemd).
M.a.w. kunnen deze teflonplaatjes altijd zondermeer wor-
den toegepast, zelfs als er bijv. bewust! een blad tusse-
nuit is gehaald om zodoende bijv. de auto a.h.w. te verla-
gen. 
Re: Nou ik denk dat die plaatjes niet heel veel kwaad
kunnen. Er zit dusdanig veel reserve in die bladen dat ze
niet snel zullen breken of zo. En over het verlagen: Dat
gebeurt normaal door een “spacer” op het differentieel te
plaatsen en daar het bladveer op (het liefst een iets stij-
vere). Als je een blad er tussenuit zou halen, dan is de
veer veel te slap. Verlagen = verstijven. 
Kortom, veel problemen moeten er niet zijn om die plaat-
jes tussen zo’n bladveer te krijgen.

Nylon ringen in verenpakket
Tijdens het lezen van een oud Spitfire clubblad, kwam ik
een foto tegen waarop te zien was dat tussen het veren-
pakket nylonringen zaten. Kan je dit toepassen bij elke
Spitfire. Zo ja, kunnen we die zelf maken, welke maten
dan en het juiste materiaal. Wie kan me helpen aan wat
meer informatie over dit onderwerp.
Re: Neem eens contact op met Henk Meijerink van de
TAC; hij levert deze ringen.
Ik heb het setje zelf ook gemonteerd, ‘t kost wat werk en
zweetdruppels, maar zelfs voor iemand met twee linker-
handen is het te doen. Een fotoreportage van mijn
werkzaamheden vind je op http://auto.clubs.nl/spitfire in
het fotoalbum restauratie/meijerink.

Re: Als je nu toch oude spitfirebladen aan het lezen
bent, kijk dan nog even in de uitgave van mei/juni, daar
heb ik beschreven hoe je op eenvoudige wijze de nylon-
schijven tussen de veren kunt plaatsen. Zelf maken, lijkt
me niet te doen. Henk Meijerink heeft die dingen
gemaakt en hij zal ze ook nog wel verkopen.
Re: Ik heb inmiddels ook ervaring opgedaan en daarover
het volgende. 
Ik heb de werkmethode gevolgd die Cor Voerman in het
mei/juni nummer heeft beschreven. Ik ben ook begonnen
met de eerste schijf dicht bij het wiel. Dat gaf toch prob-
lemen, omdat daardoor de veren naar boven toe zich
steeds moeilijker lieten openen om de schijven ertussen
te krijgen. Ik heb vervolgens ze er weer uitgehaald en
ben opnieuw, maar nu andersom begonnen. Dat ging wel
goed. Het blijft toch een probleem om die eerste schijf,
die erg ver weg zit, naar het diff toe, er tussen te krijgen.
Ik kan me zelfs voorstellen dat je die eventueel niet doet
en daarmee wacht tot je toch een keer de hele zaak los
hebt, zoals bij revisie van het diff. Dan kan je het hele
pakket er uit halen en die laatste doen.
Het is ongelooflijk wat de stabiliteit veranderd. Hij is veel
steviger geworden en ondanks de kortere veerweg toch
confortabeler.
Re: Als je de wielen helemaal goed laat uitveren, zodat
ze dus niet lager kunnen, dan kreeg ik de bovenste schijf
er makkelijk tussen. Naar mijn zin, iets te makkelijk,
zodat ik denk dat het verenpakket misschien wel te oud
is en vervangen moet worden.

Bladveer fixen
Als je binnenkort van plan bent om je bladveren te fixen,
dan kun je even kijken op
http://maurice.hanique.com/spitfire2.html Ik heb zelf die
operatie twee weekjes geleden gedaan en ben zeer
tevreden over het resultaat. 
Re: Da’s perfect ... , niet dat ik deze operatie van plan
was te gaan doen (heb zelf net een nieuwe), mooie han-
dleiding. 
Re: Hier heb ik echt veel aan. Ik was van plan dit na de
zomer zelf te doen, maar ik twijfelde een beetje of dat
wel raadzaam is. Nu weet ik dat dit wel te doen is. Ik
neem aan dat de zelfde procedure geldig is voor de
Europese 1500. Bedankt voor een mooie en duidelijke
uitleg.
Re: Prachtige uitleg. Deze klus heb ik afgelopen winter
gedaan. Ik had wel van te voren in elke veer een klein V-
tje gezaagd van ‘voorzijde’. Bij het in elkaar zetten de V-
tjes in een rij en het paste prima. Ik heb trouwens de
hele achterpartij eruit gehad. Zo’n beetje alle kruiskop-
pelingen en lagers vervangen daar.
Re: Ik begrijp dat in jouw verhaal een demper een
schokdemper is en geen uilaatdemper. Leuk dat je er V-
tjes ingezaagd hebt. Je kunt nu n.l. wachten op veer-
breuk terplaatse van die V-tjes.



Meijerink setje monteren
Ik wil even laten weten hoe het mij gelukt is om het zgn
Meyerink setje te plaatsen. Ik heb aan allebei de kanten
de wielen verwijderd en de schokbreker losgemaakt (aan
de onderkant). Van binnenuit, waar een luikje zit onder
de bekleding, de bladveer losgemaakt (4 bouten), daarna
de bladveer bij de wielen losgemaakt en dan kun je de
hele bladveer er uit halen. Zo kun je de bladveer makke-
lijk demonteren, schoonmaken, de teflon schijfjes plaat-
sen en alles weer opnieuw in elkaar zetten.
Re: Hoe kun je weten of deze teflon plaatjes aan ver-
vanging toe zijn? Standaard zitten deze plaatjes er niet
onder! 
Re: Heeft je Spit een doorgezakte achterveer, dan staan
je achterwielen niet meer recht onder de auto. Dan wordt
het tijd om zo’n setje te plaatsen. Een nieuwe bladveer
kan ook, maar die is vele malen duurder.
Re: Zoals je aangeeft, zitten er geen teflon schijven
tussen je bladveer, maar rubber schijven; deze slijten na
verloop van tijd; dit is heeel simpel te zien, je auto heeft
dan achter de zgn X-benen. Let maar es op op een
meeting, hoeveel Spitjes er rondrijden met X-wielen.

Montage Meijerink-setje
Ik ga morgen aan de gang om mijn bladveer weer een
beetje steviger te maken, maar ben het formulier kwijt
die bij de teflon plaatjes zat. Heeft iemand deze nog digi-
taal, zodat ik met mijn MK III aan de gang kan?
Re: Het is simpel. Beugeltjes onder de veer losmaken.
Dikke schroevendraaier tussen de bladen tikken, oud
rubber, -voor zover aanwezig- uithalen, teflon plaatje op
de plaats aanbrengen, schroevendraaier lossen en klaar
is Kees. Het is handig om voor de bovenste een beugelt-
je van stevig draad te maken om het plaatje op de plaats
te kunnen manoeuvreren. Tot slot weer de boutjes en
moertjes aanbrengen. Het wijst zichzelf.

Meijerinksetje
Ik heb een tijdje geleden een discussie op het forum
gevoerd over het Meijerinksetje. Ik vroeg mij af, of je het
kon monteren zonder de veer te demonteren. Een van
de Spitters zei toen, dat het goed ging met een
schroevendraaier tussen de bladen en het losmaken van
de veerbeugeltjes die de veren bij elkaar houden. Ik heb
het geprobeerd en het is eigenlijk een fluitje van een
cent, langer dan een uur neemt het niet in beslag. Nu
maar afwachten of het ook resultaat heeft.

Achterveer
Ik heb vorig jaar een nieuwe achterveer (verzwaard type)
gemonteerd en nu staan mijn achterwielen kaarsrecht
onder de auto, terwijl je bijna geen Spit ziet rijden waar
de wielen recht onder staan. Is het mogelijk dat ik er ver-
keerde veren onder heb, of is er maar een type.

Re: Wees blij dat je wielen eindelijk rechtop staan. Dit
spaart je uilaat bij drempels en geeft een betere weglig-
ging. Ik heb ook zo‘n verzwaarde veer gehad en
daarmee stonden de wielen keurig recht. Later, toen een
blad gebroken was, had de auto weer scheefstaande
wielen. Ik heb daarna een standaard-veer aangepast met
TEFLON schijven en ook hiermee staat de auto keurig
recht op zijn achterwielen. Overigens hoort de auto bijna
recht op de achterwielen te staan, waarbij de bovenzijde
van de wielen slechts een klein beetje naar binnen staat.
Re: Ik heb gehoord dat er in engeland ‘negative camber‘
veren verkrijgbaar zijn. Neem aan bij ‘Moss’.
Re: Ik heb destijds ook een nieuwe veer gekocht bij
Kees Reehorst (“niet zo`n slappe...”), met als gevolg dat
ik nu zelf een beetje positieve camber heb. Zou het
mogelijk zijn om van deze veer een blad af te halen, om
zodoende terug een beetje negatieve camber te behalen.
In bochten geeft positieve camber geen prettig gevoel.
Re: Ik heb al jaren een extra stevige bladveer erop zitten
en mijn achterwielen staan dus al jaren rechtop. En ik
moet zeggen dat het erg prettig rijdt. Het stoere van
schuine wielen ben je wel een beetje kwijt, maar daar
leer je wel mee leven denk ik. Er zijn meerdere typen
veren en je kunt de hoek van de wielen veranderen door
de boog van de veer aan te passen (moet je erg sterk
zijn en is niet aan te raden). De stuggere veer is iets
hoger, waardoor de wielen rechtop komen te staan.

Nogmaals de bladveer
Oke. Dit voorjaar moet het er van komen: de bladveer
opvijzelen voor nieuwe achterbanden. Ik ben op zoek
naar de bekende teflonschijven. Wie heeft ze en hoe
kom ik eraan? Tips voor (de-)montage en behandeling
bladveer (Hammerite?)
Re: Vorig jaar mei heb ik ook een ‘Meijerink’-setje
geplaatst, met verbluffend goed resultaat. Een fotover-
slag + beschrijving hiervan vind je op de TSC@hetnet-
club (http://auto.clubs.nl/spitfire) (geen www !) of ga naar
www.clubs.nl en dan zoeken op Spitfire. In het fotoalbum
restauratiefoto`s en onder nieuws vind je een uitvoerige
reportage cq beschrijving. 
Re: Henk Meyerink van de TAC, zie achter in de
clubkrant, maakt ze. Bladveer kun je gewoon onder de
auto uitschroeven, als je de bladen loshaalt moet je wel
m.b.v. een goede bankschroef de veren op spanning
houden en langzaam ontspannen.

Achterveer
Spitfire 1500 TC ’78. Omdat de achterkant nogal laag ligt
en de achterwielen behoorlijk schuin staan, heb ik
begrepen dat de achterveer vervangen moet worden.
Iemand enig idee wie hiervoor onderdelen kan leveren. 
Re: Bladveren zijn bij iedere onderdelen-handelaar te
verkrijgen, maar je kunt ook zelf je oude bladveer onder-
handen nemen met TEFLON schijven. 



Henk Meyerink (zie onder technische advies commissie)
kan je daar alles over vertellen. Deze oplossing van ca. f
50,- is zelfs beter dan een nieuwe bladveer van ca. f
300,-. 
Re: Iedere onderdelen-leverancier heeft een achterveer
voor je liggen. Er zijn ook speciale achterveren die sterk-
er zijn en dus de wielen beter ‘recht’ houden. Maar pas
op: ik zou eerst eens goed naar collega-Spitjes kijken of
je wielen niet gewoon in werkelijkheid zo schuin horen te
staan. Het lijkt namelijk soms veel erger dat het in feite
is, zeker als je niet goed vergeleken hebt met andere
Spitjes. Kom eens naar een meeting van de Triumph
Spitfire Club, zou ik 
zeggen. Weet je trouwens dat de Spit een groot deel van
zijn wegligging dankt aan die scheve achterwielen? Het
is best mogelijk dat jouw auto nog met diagonaal-banden
is geleverd (mijn Spit 1500 is uit 76 en ik heb nog een
originele band), maar daar zou ik niet meer aan begin-
nen (heel duur, moeilijk te krijgen en zeldzaam slechte
wegligging). Meest origineel zijn nu 155/13 banden. Let
erop dat je wat hogere banden kiest, dat ziet er het
meest origineel uit. Je ziet onder veel Spitjes Pirelli
P2000 bandjes die wel heel erg lekker aan de weg
kleven, maar eigenlijk te iel overkomen. Ik heb zelf
Tyfoon banden laten monteren, rijden goed en zien er
ook lekker origineel uit.
Re: Voor wat betreft de banden: Kijk eens naar Michelin
Classics. Deze banden zijn iets duurder, maar gemaakt
van een compound dat bestand is tegen langdurig stil-
staan. Hiermee voorkom je vervorming als de auto een
half jaar stilstaat. 
Zelf heb ik ze ook (175x70x13 op 5,5J aluminium
‘Automotive’ velgen, originele optie) en die rijden perfect.

Bladveer/Meijerink setje
Is het zinvol om een nieuwe bladveer te voorien van een
“Meijerink setje”. Heeft dit een langere levensduur als de
standaard opvullingen? Wordt de veer hoger door
toepasing van dit setje? Wat is de invloed op het rijcom-
fort? Is het nadelig als een veerpakket geverfd wordt,
tussen de veerbladen moet natuurlijk vet blijven.
Re: zie voor een uitvoerige fotoreportage in het fotoal-
bum van http://auto.clubs.nl/spitfire  Succes.
Re: op http://auto.clubs.nl/spitfire; fto-album restauratiefo-
to‘s meijerink01 t/m meijerink laatste, vind je een goede
foto reportage; voor een hobbyist is het toch nog wel
behoorlijk wat werk! Een beschrijving vind je bij
nieuws/nieuws
Re: Bedankt voor de tip maar een beschrijving heb ik
niet echt kunnen vinden. Heb ik misschien niet goed
gekeken?

Re: de beschrijving vind je onder nieuws in de map
nieuws onder meijerinksetje geplaatst; bovendien staat
onder de foto‘s ook een kort commentaar, maar hiervoor
moet je de foto‘s openen door in de linkerkolom de foton-

aam te dubblemuizen succes.
Re: Ja het is nuttig, aangezien de teflon schijven die
Henk gebruikt veel minder slijten dan het originele rub-
ber. De veer kan iets hoger worden, vanwege de maat
van de schijven. Je kunt dit even met Henk overleggen.
Meestal wordt het setje gebruikt om een iets ingezakte
veer te herstellen. Geen invloed op het rijcomfort. Verven
mag en smeren hoeft niet, teflon is zelfsmerend.
Re: het werkt goed, ik heb laatst ook een setje toegepast
en zowel het comfort als de wegligging zijn duidelijk ver-
beterd. Dit kwam waarschijnlijk, omdat er bij mij geen
sprake (meer) van rubber tussen mijn bladveren was. 
Re: Is er een methode om deze set in te bouwen zonder
het hele verenpakket te moeten uitbouwen. Dat is nl
nogal een hele klus. Of zie ik dat verkeerd. 
Re: Nee, die is er niet. Je moet namelijk de veer uit-
bouwen om de bladen los te kunnen maken. Zo moeilijk
is het uitbouwen van de veer trouwens niet: Veer aan de
wielophangingen losmaken, veer van het diff. losmaken
(via het luik achter de achterplaat in het interieur).
Draadeinden uit het differentieel draaien. En de bladveer
naar een kant eruit trekken. Klusje van 1/2 uur.
Re: Bedankt voor de oplossing, het zal wel meevallen als
ik het mag geloven. Voorlopig moeten natuurlijk de stoe-
len eruit en dan de bekleding aan de achterkant en
waarschijnlijk ook nog de kap, maar we hebben de hele
winter nog, dus we gaan aan de slag. 
Re: Laat de stoelen maar zitten (schuif ze zo ver
mogelijk naar voren en laat de kap ook zitten (alleen
omhoog doen). Die achterplaat gaat er zo ook wel uit.
Re: Het is wel mogelijk om de schijfjes tussen de bladen
te krijgen zonder je veer uit te bouwen. Zo kun je ook
snel zien hoeveel je er moet plaatsen om tot de gewen-
ste resultaat te komen. Wiel eraf, bout waarmee de veer
aan de ophanging vastzit losmaken, de stropjes die het
pakket op elkaar houden losmaken. Je kunt nu een dikke
schroevendraaier tussen de bladen steken en ze zo van
elkaar liften zodat je het schijfje kunt plaatsen.

AF/Withworth? Meyerinksetje
Bij het plaatsen van een zgn. ‘Meyerink’-setje tussen de
bladveer, loop ik tegen het probleem aan niet de goede
maat sleutels te hebben; ooit heb ik op een beurs eens
een setje kniesleutels gekocht in Withworthmaat; deze
wijkt af van de “normale” set ring- en steeksleutels die ik
heb. In het ‘Haynes’ handbook blz. 12 staat een
overzicht; mijn vragen: wat betekent wat? Waar komt het
vandaan?
en wat betekenen de afkortingen? Klopt het dat ik voor
het demonteren van de bladveer 5/8 en 11/16 (in AF)
nodig heb (en dus mis)? 
Re: Ik snap het probleem niet helemaal. Je hebt gewoon
een setje Engelse doppen/ringsleutels nodig. De maten
zijn aangegeven in “ (of inches) en een inch is ongeveer



25.4 mm. 1/8” is dus net iets meer dan 3 mm en reken
de rest zelf maar uit. Withworth en AF heeft met name
betrekking op de draad en niet op de sleutels. De Spit
heeft met name UNF draad, alleen bij de carburateurs
wordt wat UNC gebruikt. Withworth wordt voor zover ik
weet in een Spitfire niet gebruikt.
Een standaard set engelse sleutels moet voor een Spit
voldoen. en.. Ja. De bouten door de bladveer naar de
draagarmen hebben een boutkop 5/8 en een moer 11/16.
De bouten/moeren op het differentieel hebben de maat
9/16. Afhankelijk van de set die je hebt gekocht, kan het
zijn dat dergelijke grote maten er niet inzitten. Aan een
Bahco zal je hier niet veel hebben, aangezien er geen
ruimte is deze over de bout/moer te plaatsen. Je hebt
echt doppen nodig. 
Ps. Het ‘Meyerink’ -setje bestaat uit schijven voor je blad-
veer. De in en uitbouw van de veer is zuiver een Spitfire
constructie, daar heeft Henk niets mee te maken. Ps. Op
de laatste technische meeting hebben we zo`n setje
ingebouwd, zonder enig probleem.

Bladveren slap?
M‘n MK III staat erg laag doorgezakt op de achterwielen,
vergeleken met de voorwielen. Hoe kan ik dit het een-
voudigst verhelpen? Ik heb hier namelijk geen ervaring
mee.
Re: De bladveer is versleten. Henk Meyerink (TAC) heeft
een setje teflon schijven, waarmee je dit kunt verbeteren.
Deze zijn aangepast voor de Spitfire 1500. De MK III
heeft meer bladen en zal dus andere diktes nodig
hebben. Ik weet niet of hij dit al heeft uitgewerkt, ik denk
van wel.
Re: Waarschijnlijk zijn alleen de rubbers tussen je bladv-
eren vergaan. Afgelopen zomer heb ik ook het zgn
‘Meyerink’-setje geplaatst met een goed resultaat en een
betere wegligging. 

Hoogte v/a MK III
Spitfire MK III ’69. Naar mijn idee is de hoogte verhoud-
ing voor / achter niet juist. Voor lijkt de auto te hoog te
staan en achter te laag. Hoe kan ik bepalen of deze
hoogten goed of fout zijn? Wat kan er fout zijn? Wat is er
aan te doen?
Re: Waarschijnlijk is de bladveer achter doorgezakt. Bij
de club kan je een simpel setje krijgen, zodat je Spit
weer mooi horizontaal staat. Kosten zijn zo‘n ? 50,-. Klus
is niet moeilijk
Re: Achter kan inderdaad doorgezakt zijn. Ik heb achter
zelf een gereviseerde bladveer geplaatst, komt de weg-
ligging ten goede. Maar voor vind ik een MK III stan-
daard te hoog staan. Daar heb ik kortere sportveren van
‘Triumptune’ gemonteerd. Is een cm of 3 lager. Oogt veel
beter en stuurt aanmerkelijk strakker. Aan te bevelen!
Re: Triumph Tune-spullen kun je kopen bij Imparts in
Arnhem. Ze hebben een catalogus. Het is niet goedkoop,

wel goed. En inderdaad zinnig: die materialen zorgen wel
voor een goede wegligging. Als je niet zo ervaren bent
op Spitgebied, laat je dan eerst goed voorlichten over de
types veren en de manier waarop je deze moet de- en
monteren. Dat moet je volgens mijn herinnering met een
speciaal stuk gereedschap doen, ivm. het ‘openspringen‘
van de veer.
Re: het vervangen van de bladveer hoeft niet altijd nodig
te zijn: hiervoor kun je ook een zgn. ‘Meyerink’-setje
plaatsen, waardoor de bladveer weer doet wat hij/zij
moet doen, nl. de achterwielen rechtop houden. Het zgn.
‘Meijerink’-setje is te koop bij TAC lid, je raad het al,
Meijerink; montage is voor een enigszins technische
techneut, met twee linkerhanden, te doen! Het
‘Meyerink’-setje kost een paar tientjes, een nieuwe blad-
veer kost veeeel meer.

Rijhoogte achter
Ik heb een nieuwe versterkte achterveer op mijn Spitfire
1500 gezet. De achterkant is nu wel erg hoog, met een
beetje positieve wielvlucht zelfs. De wegliiging is zo niet
best meer. Ik dacht dat de vering zich nog wat moest
‘zetten’, maar na zes maanden heb ik daar weinig hoop
meer op. Nu verneem ik, dat je een lichtmetalen blok
onder de veer kunt doen, om de wagen achter wat te
verlagen.
Re: In de ‘racing’ wereld hoor je daar wel over. Maar
voor weggebruik denk ik dat je beter je nieuwe veer wat
kunt laten verbuigen. Natuurlijk klinkt dat wat tegen-
draads, als je net een nieuwe veer hebt gezet om de
wagen beter op de wielen te krijgen.
Ik heb het probleem aangepakt door gewoon opnieuw
gaten in de verticale dragers een inch lager te boren om
de gewenste rijhoogte achter te krijgen.

Scheef, bladveer?
Sinds kort heb ik een Spitfire 1500. Ik moet hem bin-
nenkort laten keuren (apk) maar de wagen hangt iets
scheef naar de bestuurderskant. De wielen staan ook
iets scheef (niet veel). Komt het scheef hangen ook door
een slechte bladveer? Kan een auto afgekeurd worden
als ie een slechte bladveer heeft?
Re: Je auto zal (hiervoor) waarschijnlijk niet worden
afgekeurd. Om het zekere voor het onzekere te nemen:
je kunt je auto 3 maand voor de verplichte datum al laten
keuren; bij onverwachte goedkeuring krijg je dan de
uiterlijke datum + 1 jaar (dus 15 maanden APK.) Bij
eventuele afkeur, heb je dan nog drie maand om rustig te
(laten) herstellen. De scheefstaande achterwielen, kun je
verhelpen door het plaatsen van het zgn ‘Meijerink’-setje. 
Re: Ik heb hetzelfde euvel. Het levert geen problemen op
bij de keuring. De enige problemen krijg je volgeladen en
met twee personen. Je moet dan erg uitkijken op bolle
wegen en wat langere kuilen. Je gaat dan tegen de
grond met de uitlaat of de sleepogen (US). 



Ik hoop komende winter ook een ‘Meijerink’-setje te mon-
teren.
Re: Ik heb de reportage op www.spitfire.nl bekeken,
echter het enige wat ik daar mis, is het telefoonnummer
van dhr Meijerink en wat zo‘n setje ongeveer kost. 
Re: Ik vind het niet passend om het telefoonnummer van
een TAC lid hier te vermelden; in principe zijn deze
bestemd voor de clubleden. Als je clublid bent, vind je
zijn telefoonnummer onder de TAC ledenlijst, inclusief de
tijden waarop je mag/kunt bellen. 

Lagerspeling achter
Ik heb het oude jankende diffrentieel eruit. Voordat ik de
nieuwe er in zet, heb ik de kruiskoppelingen gecon-
troleerd en wil ik de speling in de achterwiellagers con-
troleren. Ik vind een hoop informatie, maar niet hoeveel
speling je hier mag hebben en hoe je dat meet. Axiaal;
radiaal? Ik ben met name bezorgd over het lager wat
direct op de as loopt. 
Re: Axiale speling is niet erg, omdat er niet een lager is
wat die speling zou moeten opvangen. De radiale speling
is kritisch en moet echt minimaal blijven. Gewoonlijk
wordt voor naaldlagers 0,05 mm speling aangehouden.
Zodra je speling kunt voelen, ben je de grens voorbij. 
Ga er dan maar van uit dat de naalden op de as zijn
ingelopen. Je hebt dan een nieuwe as nodig. Overigens
moet je de as op rechtheid controleren en waar het lager
loopt moet hij echt glad zijn. Het is niet eenvoudig om de
flens van de as te krijgen zonder gebruik van het speci-
aal gereedschap. Pas op dat je hem niet verbuigt.
Re: Het naaldlager en de steekas zijn gewoonlijk wel in
orde. Het komt alleen veel voor dat de keerring vergaan
is en water en vuil kunnen binnenkomen en hun vernieti-
gend werk doen.

Langere aandrijfassen
Ik heb mijn MK II voorzien van langere aandrijfassen uit
een 1500. De wielbasis is hierdoor wat breder en de
banden steken iets buiten de carosserie. Weet iemand of
ik nu problemen kan verwachten bij de (kenteken) keur-
ing?
Re: Ik verwacht niet alleen problemen bij de ken-
tekenkeuring, maar ook bij de apk. De wielen mogen niet
meer dan 3 cm buiten de carosserie uitsteken, staat er in
het grote boek. Jammer. 

Achterwielnaaf
Achterwielnaaf wil niet los van de as. Is dit conisch en
met een spie bevestigd. Wie weet een oplossing voor
demontage.
Re: De enige veilige manier is met een speciale trekker
die op alle vier de wielmoerbouten bevestigd wordt, want
de as is inderdaad konisch en kan ongelooflijk vast zit-
ten. Gebruik je zo‘n trekker niet, dan is de kans dat je je
wielflens krom trekt zeer groot. Heb meerdere malen

meegemaakt dat wielflens + trekker drie meter ver door
mijn pakhuisje vlogen toen ze met een knal loskwamen
van de as. Garages die vroeger een Triumph-dealer-
schap hadden en nu wellicht nog steeds oudere auto‘s
“doen”, hebben deze “Churchill”-trekker vaak nog wel in
huis.

Wiellager
Mijn Spitfire heeft een “bobobobobobo” geluid rechts
achter. Hoe sneller ik rijd, hoe harder het geluid klinkt.
Het kan niet zijn dat de wiellagers of de kruiskoppelingen
defect zijn. De kruiskoppelingen (links en rechts) zijn
twee maanden geleden vervangen. Ik heb ze nog gecon-
troleerd en er zit geen speling op de koppelingen. Hoe
kan ik controleren of de wiellagers versleten zijn? Er zit
geen speling op het wiel. 

Achterwiellager doorsmeren
Achter op de wielen zit een boutje, waar beter een
smeernippel had kunnen zitten. Draai er eentje op en
pomp er wat vet in. Kijk of je dan nog het geluid hoort,
waarschijnlijk niet. Vervangen wanneer doorsmeren niet
meer helpt, het kan geen kwaad om met een dergelijk
geluid door te rijden als het de lager is. Een lager kost
ongeveer 50 piek, leuk klusje voor de winter. Laat maar
even weten of doorsmeren helpt tegen het piepen!
Anders brainstormen we even verder.
Re: Even een correctie op het verhaal: Het kan wel
kwaad als je met het geluid doorrijdt als het het lager is.
Het lager bestaat nemelijk uit twee delen: een groot
kogellager, hier kan weinig mee mis. Het andere deel is
een naaldlager dat direct op de as loopt. Dit is meestal
degene die vastloopt. Doet hij dat, dan vreet hij in de as,
en worden de kosten verhoogd met een nieuwe steekas
van ca. f 200,-. Dus, toch niet te lang wachten met
doorsmeren of vervangen.

Schokbrekers Koni - Spax of standaard
Er zaten (zitten nu nog) Koni‘s onder mijn Spit. Bevalt
goed. Ik weet niet hoe een ander merk is. Maar het is het
bekende liedje: hoeveel rijd je per jaar, wat kosten ze
meer dan standaard dempers en, merk je in een relatief
onconfortabele auto als een Spit het verschil? De weglig-
ging wordt strakker enz. Okee, dat klopt, maar dat is ook
al zo als je gewone nieuwe dempers plaatst. Ik zou mijn
geld liever besteden aan nieuwe bussen in de ophang-
ing, goede banden en 
veilige remmen. Upgrades op dat gebied dienen de
directe veiligheid. De eerder genoemde upgrades zijn
ook een verbetering t.o.v. de oorspronkelijke producten
door nieuwe materialen en productiemethoden. 
Re: Het ligt er een beetje aan wat je met je auto wilt:
Voor het gewoon rondtoeren door Nederland en over de
boulevards zijn ‘gewone‘ schokbrekers prima. Wil je een
sportief (sportiever) rijgedrag, dan zijn Koni of Spax een



uitkomst omdat de demping instelbaar is aan je eigen
wensen. Er is ook een hoogte verstelbare Spax versie,
maar die is eigenlijk bedoeld voor de fijnproever. Je kunt
er weliswaar de hoogte traploos mee instellen, maar met
een paar andere veren (die je bij verlaging toch al nodig
hebt) bereik je in stappen hetzelfde. De hoogte instelbare
schokbreker is bedoeld om de wegligging, met name
voor circuitwerk nauwkeurig te finetunen. Let er ook op
dat je met dergelijke schokbrekers toch nog een hoop
werk hebt om de hoogte te verstellen. Verder zijn Spax
iets makkelijker in te stellen dan Koni‘s. Maar Koni‘s zijn
weer ‘vaderlands product‘.
Re: Ik heb Spax gemonteerd, maar niet in rijhoogte
instelbaar. Wel is demping instelbaar. Ik koos voor Spax
i.p.v. Koni om de lagere prijs en niet voor standaard
omdat ik een betere (strakkere) wegligging wil.
Daarnaast heb ik hardere PU bussen, Triumphtune ver-
ing (laag genoeg!) dikke voorstabilisator en extra achter-
stabilisator. Bevalt prima.
Re: Mijn keuze is inmiddels gevallen op de Koni,s, mede
vanwege de prijs, (in de reguliere handel goedkoper als
bij de Spitfire specialisten).
Bij Triumphtune (Imparts) konden ze me weinig zeggen
over aangepaste vering (mogelijk verkeerde medewerker
gehad). Heb je voor mij meer specificaties over de door
jou gebruikte Triumphtune vering, of bestaat hier maar
een type van?
Re: Ik heb vóór ‘Road Lowered’ veren (lager en steviger;
330 lb/ins), Triumphtune bestelnr. TT4302. Er bestaat
ook een ‘Uprated Road’, ‘Race competition’ en ‘Standard’
veer. Achter heb ik een zogenaamde negatieve bladveer:
Iets verstevigd en geeft een 1 tot 3 graden negatieve
stand (zeg maar, een klein beetje X benen). Bestelnr.
TT4313 (oude veer inleveren geeft korting). Ik raad je
aan de Moss Triumptune Perfomance Manual te
bestellen (2,50 pond). Staat alles in. Ik bestel TT
onderdelen bij Moss in Engeland, goedkoper dan
Imparts.

Montage bladveer
Ik heb de kruiskoppeling van mijn rechterachteras ver-
vangen. Het demonteren is gelukt. Het lukt mij echter
niet om de bladveer weer te monteren. Ik krijg hem niet
meer op zijn plaats, zodat de bout door het oog past. In
het werkplaatshandboek staat hiervoor een speciaal
apparaat afgebeeld. Ik heb al wel de bevestigingsbouten
aan het differentieel losgedraaid, maar het lukt nog niet. 
Re: Ik neem aan dat de bladveer te laag uitkomt. De
oplossing is heel simpel: Zet een krik onder de bladveer
en krik hem zo ver naar boven, tot je de bout kunt mon-
teren. De auto is zwaar genoeg, zodat je die niet naar
boven drukt.

Wielen scheef bij achteruitrijden
Is het normaal, dat als je achteruitrijdt de wielen scheef

gaan staan? Zo nee, hoe kan ik dat verhelpen?
Re: Wat bedoel je met scheef. Ik kan me voorstellen dat,
als je achteruit gaat rijden, de auto iets uit de veren
komt, dus omhoog en dan gaan de wielen iets scheefs-
taan. Toen je de rubbers niet had gemonteerd, stonden
ze bij vooruit rijden naar binnen en bij achteruit rijden
goed rechtop. Ik zou zeggen dat er niets aan de hand is
dan.
Re: Bedoel je met scheef dat de auto als het ware de
bocht om gaat; dan zitten de begrenzingsstangen aan de
body waarschijnlijk niet goed vast, of zijn de rubbers
daarin versleten. Afgelopen winter heb ik ook de veerrub-
bers vernieuwd en ook de vulrubbers van de stangen
vernieuwd en heb niet kunnen ontdekken dat de Spit
anders achteruit reed dan voorheen.
Re: Ik weet niet, of er verband bestaat tussen het
vernieuwen van de teflonplaatjes en het fenomeen van
de scheve wielen. Als de aandrijfassen niet goed vastzit-
ten, hebben de achterwielen vooral bij achteruit rijden de
neiging om scheef te gaan staan, omdat de aandrijfas
dan uit zijn behuizing loopt. Krik je achterwielen eens op
en controleer, -door ze naar buiten te trekken-, of er spel-
ing op de aandrijfas zit. Kan je hem een centimeter of
meer heen en weer bewegen, dan zitten de aandrij-
fassen niet meer geborgd in de kruiskoppeling op het dif-
ferentieel. Dit hoort onwrikbaar vast te zitten met een
pen. Het zou wel erg toevallig zijn als dit bij allebij de
aandrijfassen tegelijk het geval zou zijn.

Kapot wiellager
Mijn Spitfire maakt rechtsachter een rommelend (bonk,
bonk) geluid. De deskundigen waren het erover eens,
dat het de wiellagers moesten zijn. De kruiskoppelingen
waren reeds vervangen. De wiellagers zijn nu ook ver-
vangen, maar het geluid is er nog steeds. Het enige wat
nu nog overblijft is het differentieel zelf, of het aslager in
het differentieel. Of zijn er nog andere zaken die defect
kunnen zijn? Wat kan ik het beste doen, om hier achter
te komen?
Re: Voordat je aan het diff. gaat beginnen, een paar vra-
gen: Onder welke omstandigheden hoor je het geluid:
vrijloop, bij het gasgeven, bij het wegrijden vanuit stil-
stand, of nadat je eerst achteruit bent gereden en daarna
weer vooruit?
Re: Wat is het merk kruiskoppeliningen dat er onder zit?
Als ervaringsdeskundige houd ik het bij voorkeur op
Hardy Spicer. Als je deze informatie nog doorgeeft is het
voor de echte technische deskundigen makkelijker om te
reageren.
Re: Het geluid is continue aanwezig, hoe harder ik rijd,
hoe harder het geluid. Het merk kruiskoppelingen weet ik
niet, maar kan dit dan veel schelen?
Re: Je kunt een paar zaken indicatief controleren: Krik
de achterwielen op, zet de bak in de vrij en draai de car-
danas. Let erop, of je de cardanas soepel kunt rond-



draaien, of dat je tikken, of een zwaar punt voelt. Hoor je
een tik, druk dan een schroevendraaier met de punt
tegen het dif en met de andere kant tegen je oor.
Komt het geluid duidelijk uit het dif? De lagers zijn nog
relatief makkelijk te vervangen, aan de tandwielen zou ik
niet beginnen.

Achterwielnaaf verwijderen
Vanwege versleten lagers, moet ik mijn achterwielnaaf
van de achteras verwijderen. Ik heb dit geprobeerd met
een poelietrekker, nadat ik de naaf warm gestookt heb
met een (hobby) brander. Hij wil er niet af. Volgens het
werkplaatshandboek moet dit met een bepaalde tool.
Wie weet waar ik dit kan laten doen of waar ik die tool
kan huren.
Re: Diverse leveranciers van onderdelen kunnen je hier-
bij helpen. Ik heb hetzelfde probleem gehad en waar ik
nieuwe lagers kocht heeft men toen de achterwielnaaf er
voor mij afgehaald. Je moet wel eerst bellen of hij de
trekker thuis heeft.

Achterwielophanging GT6
Ik heb gisteren mijn rechtse achterophanging van mijn
GT6 gemonteerd. Het gaat om een NON rotoflex. Als ik
aan de voorkant van het diff draai, draait het wiel niet
helemaal goed rond, er zit een kleine slag in. Wie kan
mij vertellen waar dit aan kan liggen. 
Re: Ik denk dat de ‘drive flange’ (nummer FAM 2004)
krom is. Met het demonteren van de achterflens is door
het gebruik van een verkeerde trekker de flens
kromgetrokken. Bij montage zit dan de remtrommel
scheef en heeft het hierop gemonteerde wiel een slinger-
effect. Flens recht persen is een bijna ondoenlijke zaak.
Het enigste wat je kunt doen, is vervangen.

Rotoflexrubbers GT6
Heb nieuwe rotoflex “donuts” gekocht i.v.m.
verdroogde/gescheurde rubbers. 
Wie kan mij vertellen en/of heeft ervaring met het ver-
vangen van deze rubbers. Hierbij moet de aandrijfas van
achterwiel door het rotoflex rubber heen? Opening van
rubber is namelijk aanzienlijk kleiner, dan de flens op de
as, die deel uitmaakt v/d aandrijfas. Heb geconstateerd,
dat nieuwe rubbers halverwege de 6 boutgaten in het
rubber een metalen ring gevulcaniseerd hebben zitten.
De “oude’ hadden dit niet en daardoor meer ruimte om
over as heen te krijgen.
Weet wel dat stalen band om een nieuw rubber moet bli-
jven zitten, totdat de bouten v/d aandrijfassen gemon-
teerd zijn, anders passen bouten niet meer!
Wie heeft hier een oplossing voor, of gebruikt speciaal
(hulp)gereedschap? Of heeft iemand (nieuwe of zgan)
rotoflex rubbers te koop zonder die stalen ringen?
Re: Heb inmiddels zelf de oplossing gevonden.
Beantwoord mijn eigen vraag, om met deze tip eventueel

weer anderen te kunnen helpen.
Je hebt in totaal 12 slangklemmen nodig (bijv. Praxis)
van 50-32mm.
Deze 12 slangklemmen plaats je op het rotoflexrubber,
tussen onderlinge boutgaten steeds 2 klemmen.
Slangklemmen zover aandraaien, dat opening van
rotoflexrubber groter wordt en over de buitenste aandrij-
fas met flens heenpast. Daar het bij mij een nieuw rubber
betrof, zat er een metalen band om het rubber heen.
Verwijder deze band, want hij springt toch los bij aan-
draaien slangklemmen (oppassen staat onder spanning!)
Na slangklemmen verwijderd te hebben, boutgaten van
rotoflexrubber oplijnen met boutgaten van buitenste aan-
drijfas, middels een grote lijmtang op het rubber te plaat-
sen. Dit gaat vrij goed.

Revisie Rotoflex as
Binnenkort ga ik beginnen met het reviseren van de
rotoflex assen van mijn GT6. Aangezien ik hierin nog
geen ervaring heb, ben ik op zoek naar wijze tips e.d. Ik
ben vooral benieuwd naar de manier waarop de nieuwe
rotoflex koppelingen over de as moeten gaan.
Re: Ik heb met hetzelfde gezeten en vroeg me nou echt
af, hoe die ‘donut’ rubbers over de as heen te krijgen?
Ben na enig zoeken op internet op de volgende tip ges-
tuit: Bevestig in totaal 12 slangklemmen, maat ± 40mm
en gekocht bij de bouwmarkt, om de donutrubbers heen.
2 slangklemmen tussen elke 2 boutgaten. Let op; met
schroef om slang aan te draaien naar buiten gericht!
Draai deze slangklemmen alle 12 geleidelijk aan. Door
het aandraaien van de slangklemmen vervormt het rub-
ber en wordt de opening van het rotflexrubber groter.
Draai de slangklemmen zover aan, dat het rotoflexrubber
over de as past. Na dit uitgevoerd te hebben, de slangk-
lemmen geleidelijk en afwisseld losdraaien, met als
gevolg; opening rotoflexrubber wordt weer kleiner. Ik heb
bij het eerste rotoflexrubber de stalen band die om het
rubber zit bij aankoop, laten zitten (Dit wordt ook vaak
sterk geadviseerd, omdat anders de boutgaten van het
rubber niet meer overeenkomen met dat van de rotoflex
assen). Echter, bij het aandraaien van de slangklemmen,
breekt op een gegeven moment de stalen band door ver-
vorming van het rubber. Bij vervanging van het tweede
rubber, heb ik deze stalen band direct verwijderd. Nu
natuurlijk de vraag, als de rubbers over de assen zitten,
hoe krijg je de gaten van rubber en rotoflex as opgelijnd
om de bouten te bevestigen?  
Volgende is het beste met 2 personen uit te voeren. Ik
heb twee zware stalen lijmklemmen op één rubber
geplaatst (oefening baart kunst!) en de lijmklemmen
zover aangedraaid, dat de gaten van rubber en as oplij-
nen. Bouten erdoor en aandraaien. Soms moest ik de
lijmklemmen verplaatsen om alle bouten te kunnen mon-
teren. Dit vereist enige tijd en een paar extra handen,
maar gaat vrij goed. Ik moet er wel bij zeggen, dat mijn



assen onder de auto uit waren, dat maakt het een stuk
werkbaarder.
Wellicht staat bovenstaande nog na te lezen op de vol-
gende Amerikaanse website waar ik het destijds vanaf
gehaald heb:
http://www.lotuselan.net/publish/rotoflex_installation.shtml
.
Re: Kan ik binnenkort aan de slag met het opnieuw mon-
teren van de assen. Ik wist dat jij de oplossing voor dit
probleem zou hebben. Je hebt het me ooit verteld, maar
helaas was ik de details alweer vergeten. Ik had je natu-
urlijk even kunnen bellen, echter ik vond het beter om
deze vraag nog eens te stellen op het forum. Misschien
dat er nog meer mensen mee geholpen zijn!

Schokbrekers
Zaterdag heb ik netjes de bladveer gefixed achter. Deze
functioneert weer optimaal. Wieltjes netjes rechtop en
vering 10x beter. Tot mijn ontsteltenis kwam ik er achter,
dat de schokbrekers een beejte aan gort zijn. Die doen
dus echt niets meer.
Ik wil nieuwe schokbrekers kopen, maar nu weet ik niet
welke schokbrekers ik nodig heb. Standaard is een beet-
je vaag. Welke lengte, dikte, welk type is het beste. Is
het verstandig om instelbare te kopen of maakt dat het
alleen maar duur? Die dingen van Spax, kun je die bij
een gewone dealer kopen en zo ja, welke dan? Ik heb
echt geen idee en kan die informatie zo niet vinden. Mijn
oude zitten onder de tectiel, dus beetje moeilijk lezen wat
erop staat.
Re: Het zelfde werk heb ik uitgevoerd. Net wat je zegt,
weer mooi op de wieltjes en een stuk hoger op.
De schokbrekers had ik een maand daarvoor al vervan-
gen. De gewone standaard schokbreker bij Nico Baas
besteld. De Spax enz. kun je daar ook wel bestellen,
maar die zijn wel tig maal duurder. Bij de mijne (MK IV)
werkt alles ondanks de goedkope standaard schokbreker
weer perfect.
Re: Tijdens mijn restauratie ook een vulsetje en stan-
daard schokbrekers gemonteerd. Rijdt als een trein ... .
Als je naar een Spitfire specialist gaat, kan hij de stan-
daard schokbrekers zo leveren (incl. rubbertjes).
SPAX is leuk, vooral voor meneer SPAX zelf. Volgens mij
komt het erop neer dat je ze een keer instelt en dan
nooit meer. Voordeel? Volgens mij niet. Als je wagen
goed is uitgelijnd, is het met standaardspul prima rijden.
Wie wil er nog minder dan 12cm boven de weg zitten?
Re: Vanochtend meteen naar een auto-onderdelen-deal-
er geweest en voila, jullie hadden dus gelijk. Gewoon
standaard schokdempertjes erin. 85 Eurotjes en klaar. 

A l t e r n a t i e f  r u b b e r b u s s e n

Polyurethaan / rubber bussen

Wie heeft er ervaring met de Nylon bussen in de wielo-
phanging en differentieel ophanging? Wordt de weglig-
ging echt een stuk beter. Is het het geld waard, of
gewoon de rubberbussen vervangen die versleten zijn
(en de goede bussen laten zitten).
Re: Dat is zeker de moeite en het geld waard. Ik heb het
zelf vorig jaar gedaan. Het is even werk, maar comfort
en wegligging verbeteren duidelijk van je auto.
Re: Eigenlijk is het een heel moeilijke vraag. Het antwo-
ord is nooit duidelijk, of je moet extra veel gaan sleute-
len. Je vervangt geen slechte bussen voor rubber-
bussen, om ze daarna te vervangen voor ‘nylon’ bussen,
om zo het verschil tussen rubber en nylon te meten. De
bussen van mijn voorwielophanging waren duidelijk aan
vervanging toe. Gekozen voor blauwe nylon bussen. Het
resultaat was, dat ik het idee had, dat ik in een andere
Spit reed! En dat alleen nog maar bij de voorwielophang-
ing.
Overigens schijnen er meerdere fabrikanten actief te zijn.
Sommigen maken weer onderscheid tussen hardheid en
comfort o.i.d.
Re: Bij vervanging van versleten bussen door de kunstof
bussen, krijg je temaken met twee aspecten. Ten eerste,
ben je de speling kwijt die je in je rubber handel had. En
ten tweede. Doordat de wagen niet meer “na ijlt” op zijn
correctie-bewegingen, krijg je een steviger gevoel in het
stuur. Het is wel zo, dat weg- en motorgeluiden veel
meer aan de carrosserie doorgegeven worden. Het ver-
vangen is even werk, maar doe het dan compleet.
Re: Gebruik de juiste naam, want als je nylonbussen
gaat toepassen, zal je auto kei-hard worden. Wat je naar
ik aanneem bedoelt, zijn polyurethaan bussen. 
Deze hebben twee voordelen: - betere wegligging, -
onverslijtbaar.
De blauwe bussen die worden bedoeld, zijn waarschijn-
lijk van Superflex. Polybush maakt ook bussen in ver-
schillende hardheden (comfort of sport). Als je eraan
begint, moet je goed bedenken welke bussen je wilt
doen. Alleen de draag- en reaktiearmen, is een begin,
maar ik zou minimaal stuurhuis en stabilisator meene-
men.
Re: Op dit moment ligt mijn Spit tot op het laatste boutje
uit elkaar, dus het bezwaar van moeilijk vervangen is niet
echt aan de orde. Wat meer de vraag was, of de meer-
prijs t.o.v. rubberbussen gerechtvaardigd is. Daar, vol-
gens mij, de meeste rubberbussen nog origineel zijn (dus
25 jaar oud), is het misschien beter om het meteen goed
aan te pakken ... . Kostenplaatje moet ik nog even
nakijken, maar ik begrijp uit jullie positieve reacties, dat
de keuze niet moeilijk is.

Poly bushes
Wie heeft ervaring met polybushes? Deze bussen zijn
vrij prijzig +/-140 pond (voor GT6)! Wel even de moeite
waard om rond te vragen dacht ik. Moeten de normale



rubbers “vaak” vervangen worden? En waar kan ik deze
polybush het beste kopen?
Re: Polybush of andere polyurethane componenten voor
de wielophanging, geven in het algemeen een (iets)
strakker en stugger weggedrag. De levensduur zou aan-
merkelijk langer zijn en deze componenten zouden
ongevoelig zijn voor invloeden van olie e.d. Zelf heb ik
polyurethane “rubbers” om de voorste stabilisatorstang
en ben daar zeer tevreden over. 
Re: Ik heb lang overwogen om tijdens mijn restauratie
ook alle rubbers te vervangen door polyurethane bussen.
Rondvragen leerde mij het volgende: Een strakkere weg-
ligging, minder slijtagegevoelig, maar je auto wordt zo
hard als een plank. Dus is de vraag eigenlijk: Wat ga je
doen met je Spit? Zo nu en dan toeren of intensief rallyri-
jden (en alles wat daar tussenin zit). Om het weinige
comfort wat de Spit standaard heeft te behouden, heb ik
besloten om het bij rubbers te houden.

Polyurethane bussen
Wat zijn de afmetingen van de flexibele bussen in de
wielophanging bij een ’78 Spitfire. Ik wil kijken inhoeverre
de benodigde maten te vinden zijn in het assortiment wat
in Amerika voorhanden is. Volgens mij zijn die veel goed-
koper.
Re: Er zijn twee maten, die voor de ophanging van de
stabilisator voor en de grotere voor de schoorstangen
achter.
Re: Ik heb enkele nieuwe bussen opgemeten. Die met
een stalen binnenwerk meten 0.625" buiten diameter,
0,425" binnendiameter en 1500" lang. De poly bush is 22
mm buitendia, 15 mm binnendia en 36 mm lang, maar
heeft aan weerszijden een flens van 26 x 3 mm, zodat
de 22mm er binnen valt en 30 mm lang is. Ben benieuwd
of je een goede koop vindt.

Ervaring met Polyurethaan bussen 
Ik denk nu met name even aan de achterophanging,
aangezien ik deze moet aanpakken. De bussen gaan
langer mee, maar zijn stugger. Is dit nu een voordeel
voor weggedrag, of juist een nadeel, aangezien de trillin-
gen zich wellicht verplaatsen naar delen van de auto
waar ik ze niet wil. 
Re: Door polyurethaan bussen te gebruiken, beperk je
de ruimte die rubber nog geeft aan de onderdelen die er
door verbonden worden. Dat heeft effect in de beweging
van je achterophanging. Door deze bussen is de achter-
wielophanging stijver. De auto voelt daardoor “nieuwer”
aan. Ze moeten ook langer meegaan. Ik heb daar nog
geen ervaring mee. Bij mij zijn sinds kort enige bussen
vervangen na, waarschijnlijk, 28 jaar.
Re: Ik heb alles met nieuw rubber vervangen. Rubber
veert wat meer, zodat er nog iets comfort overblijft.
Verder rijd ik recreatief, dus een “race” of “rally” weglig-
ging is voor mij niet nodig. Gezien het materiaal, kan ik

mij inderdaad voorstellen dat het duurzamer is. Maar wat
rijden we nu voor een afstanden en als we het nou eens
na 150.000 kilometer moeten vervangen? 
Re: Ik heb de rubberen bussen van mijn Spit MK III ver-
vangen door Polyurethaan bussen. De Spit rijdt veel
strakker. Zeker wanneer je over een slechte weg rijdt.
Een aanrader om te doen.  
Re: Ik verwacht niet 150.000 Km te rijden de komende 5
jaar... maar ik rij wel es wat rally’s. Het gaat me dan niet
zo zeer om scheuren, maar gewoon prettig rijden. Ik zal
mijn ervaring delen! Zijn er nog meer tips ter verbetering
van mijn achterwielophanging? Ik wil ondermeer een
1500 bladveer plaatsen.   
Re: Ik heb onlangs een ‘polybush’-setje gemonteerd.
Vanmiddag de eerste proefvlucht gemaakt met de GT6
en ik moet zeggen, het geheel voelt veel strakker aan.
Comfort was er toch al niet echt aanwezig, echter, ik heb
niet het gevoel dat het nog minder is geworden.
Overigens kun je de polybush setjes in verschillende gra-
daties krijgen. Ik heb de stugge (rood) gekozen, maar er
is ook een setje gelijk aan origineel. Tevens heb ik het
originele stuurhuis vervangen door een Spitfire exem-
plaar. Dit heeft een veel direktere overbrenging. (3.75
tegen 4.3) De auto stuurt nu weliswaar iets zwaarder,
maar ook veel strakker.

Bussen vernieuwen 
Ik ben bezig met het ‘overhalen’ van de achterophang-
ing. Je weet wel; alles demonteren, stralen en behande-
len met 2-componenten. Nu wil ik de rubberen bussen
gaan vervangen. Maar ik weet niet hoe ik ze eruit moet
halen. Met de pers heb ik al mijn radiusarm vernield. Hoe
haal ik ze uit mijn bladveer en uit mijn trunnion.
Re: De rubberbussen kun je heel makkelijk verwijderen
door ze met een brandertje aan te stekken, even laten
branden zodat alles lekker zacht wordt, dan tik je ze er
zo uit. Succes verzekerd!
Re: Ga ik doen. Maar in mijn trunnion zit een harder
materiaal (blauw of zoiets). Kan je dit ook verwarmen net
als het rubber!
Re: Dat is inderdaad een ander matriaal, namelijk nylon.
Doordat het metaal is gaan roesten, zet het metaal iets
uit. Net genoeg om het nylon ontzettend klem te laten
gaan zitten. Gewoon proberen met de brander.

W i e l e n  &  b a n d e n

Aanbevolen bandenmaat
Welke bandenmaat kan er maximaal op een Spitfire
gemonteerd worden, zonder dat er iets aan het plaatwerk
gedaan hoeft te worden. Nu zitten er 155 Michelins
onder. Deze zijn wat aan de gladde kant, met vochtig
weer. Graag zou ik er 160 of 165-ers opdoen. Kan dat?
En wel merk is goed.



Re: Ik weet niet wat de maximale bandenmaat is voor
een Spit, wat ik wel weet, is dat bredere banden en een
vochtig wegdek een slechte combinatie zijn. Als ik me
niet vergis, wordt het oppervlak waarmee je de weg raakt
groter en daarmee neemt de massa per cm2 af, waar-
door je vele malen sneller zult slippen en in het ergste
scenario, aquaplanen. Let maar eens op rally- en F1
auto’s. Als er natte omstandigheden zijn, wordt het
oppervlak dat de weg raakt gereduceerd (en dus de
massa per cm2 opgevoerd), door of meer profiel (afvo-
eren van water) of smallere banden toe te passen
(gewone winterbanden zijn in de regel ook minstens één
maat smaller dan normale banden). Conclusie: alleen op
een droge weg heb je wat aan bredere banden. Je zou
wel kunnen kijken of er een andere band te krijgen is,
waarvan het loopvlak van een zachtere compound
gemaakt is, waardoor de rolweerstand (en dus ook de
grip) toeneemt. Pirelli staat erom bekend, dat ze banden
met een relatief zacht loopvlak produceren. Nadeel hier-
van is echter wel, dat ze sneller slijten dan bv Michelins.
Je zou ook kunnen overwegen om specifieke regenban-
den aan te schaffen. Laat je hier eens over voorlichten
bij verschillende goede bandencentra.
Re: Houd er beslist rekening mee, dat de Spitfifre een
erg lichte auto is (vooral op de achteras) en zeer snel zal
gaan aquaplanen. Ik heb een aantal jaren terug een
Renault 5 GT Turbo gehad, hier zaten 185 serie
Uniroyals onder, met zeker nog 6 mm profiel, maar hier-
mee kon op de natte snelweg (spoorvorming) beslist niet
harder gereden worden dan 90. Na het monteren van 4
Pirelli P6000’s, kon ik zondermeer 150 rijden in dezelfde
omstandigheden. Ik ben het ermee eens: bredere ban-
den zorgen niet onder alle omstandigheden voor betere
grip! Bredere banden (zeker in combinatie met een lichte
auto), kunnen zelfs averechts werken.
Re: Vorig jaar zijn de rubbers van de voorwielophanging
van mijn Spit vervangen. Een openbaring. Als nieuw!
Misschien moet je je daar ook eens op richten, hoewel ik
besef dat dat natuurlijk niets met vochtig weer te maken
heeft. Maar vaak gaat het alleen al om het (veilige)
gevoel.
Re: Ik ben het inderdaad ook eens met het commentaar
maar... . Als eerste rijd ik mijn auto vooral met droog
weer. Tevens nog even comentaar op het druk/wrijving
verhaal. Er zit bij banden een omslagpunt in de breedte
maat/druk. Een bredere band geeft meer oppervlak rub-
ber dat het asfalt raakt, dus ook meer wrijvingsweer-
stand, de druk neemt weliswaar af, maar dat heeft min-
der invloed op de wrijving dan vaak wordt gedacht. 10%
meer druk geeft GEEN 10% meer wrijving, terwijl 10%
extra oppervlak WEL (bijna) 10% meer wrijving geeft, tot
een bepaald punt, dat inderdaad de massa een deel
gaat meespelen. (Dit punt ligt niet bij 165 brede banden).
Logischerwijs is het namelijk zo, dat een vrachtwagen
ook kan slippen, ondanks de kN’s druk die er op de ban-

den staan. 
Bij nat weer is het de verminderde druk een iets groter
probleem omdat de auto de banden door de natte film
die op het asfaltbitumen blijft staan, heen moet drukken.
Dit gaat puur op druk. Ik geloof niet dat 165 daar zo’n
verschil in maakt. Mijn broer rijdt een Punto (50kg
zwaarder dan Spit) met 200-55 x 16 Pirelli’s en heeft
geen problemen bij nat weer. Kortom, ik wil nogsteeds
een maat breder op mijn Spit... .
Re: Om van 155/80 banden naar een maat breder te
gaan, kom je op 175/70 banden uit. De breedte/hoogte-
verhouding is dan hetzelfde en de rolomtrek eveneens,
zodat je geen afwijking in je teller gaat krijgen. Dus niet
naar 165 breed, maar naar 175. Ik heb onlangs voor toch
maar gewoon 155/80 laten monteren en zal achter
mogelijk bij vervanging op 175/70 overgaan.
Re: Onder mijn GT6 zitten 185/70/13 banden. De vorige
eigenaar had deze op nieuwe Minilites gemonteerd. Als
ik de omtrek uitreken, komt het erop neer dat de omtrek
met zo’n 2,5 centimeter is toegenomen, hetgeen een
tellerafwijking geeft van ca. 3% (de teller geeft dus 3% te
weinig aan). Ik vind dit verwaarloosbaar, omdat ik een
mijlenteller in mijn GT6 heb en derhalve nooit goed af te
lezen is, hoe hard ik precies rijd. Helaas passen de voor-
wielen normaal gesproken precies langs het schutbord.
Bij mij schuren ze tegen het schutbord aan, als ik scherp
stuur door een kuil of over een bult. Monteer deze ban-
den dus niet voor op je auto.
Re: Op een Spit 1500 zitten standaard 155SR(80) ban-
den. Deze kun je probleemloos vervangen door
175SR70 banden. Met 5,5" brede lichtmetalen velgen,
kun je ook 185SR60 (of 65) toepassen. Ik rijd met
175SR70 banden op standaard 4,5" stalen velgen, zon-
der enig probleem. Wil je 165 banden, dan zal de
hoogtefactor ca. 75 moeten bedragen. Ik weet niet of die
verkrijgbaar zijn.
Re: Kogel is door de kerk. Ik heb voor 155/80 en achter
175/70 en inderdaad de 175 passen probleemloos op
4.5 inch velgen. Niet eens heel erg ballonbanden. Oh ja,
165/75 bestaan wel, maar kosten een fortuin (geen
gangbare bandenmaat). Ik heb gekozen voor Pirelli
P3000 banden, vanwege de (bocht)grip. Slijten waarschi-
jnlijk wel iets harder, maar ach, de banden zijn eerder
oud dan versleten met 4500km per jaar.

Banden
Welke banden kan ik het beste onder mijn MK III
leggen? Ik rij voornamelijk alleen in de zomer. Volgens
het ‘Triumph’ boek zou het 145SR x 13 in. moeten zijn.
Klopt dit nog en mogen ze iets breder zijn?
Re: Het klopt dat volgens specs 145 SR 13 banden op
een MK III horen. Op een MK IV/1500 liggen 155 SR 13
banden. Je kunt zonder enig probleem 165/70 SR 13
banden monteren, standaard 155 SR 13 kan ook, maar
dan gaat je kilometerteller een paar procent afwijken.



(maar zo nauwkeurig is die toch al niet). Met lichtmetalen
velgen (5.5" breed) kun je gaan tot 185/60 ST (TR)13.
Let wel op dat met brede banden het sturen (met name
bij inparkeren) zwaarder gaat. Bij de door mij gebruikte
175/70 SR 13 is dat nog geen probleem. Over het alge-
meen zijn brede banden gunstig als je het vermogen van
de auto maximaal wilt benutten, brede banden zijn
gevoeliger voor aquaplaning en veel mensen vinden dat
brede banden er beter uitzien.

Banden
Voordat ik vier nieuwe banden voor m‘n Spitfire MK III ga
aanschaffen, een vraagje. Op de originele velgen wil ik
voor 155/70/13 (laten) monteren en achter
175/70/13.(waarschijnlijk Dunlops of Avons). Motivatie:
voor 155 stuurt lichter als 175‘ers en het lijkt me wel
aardig staan. Kan iemand me uitleggen waarom dit een
‘foute‘ keuze zou zijn?
Re: Tja persoonlijk zou ik alle vier de banden gelijk
houden, maar als je in breedte gaat spelen, moet je ook
een beetje spelen met het tweede getal (“hoogte” van de
band). Dit is namelijk een percentage van de breedte,
dus de 155/70/13 is een “kleiner wiel” dan de 175/70/13.
Je zou dan beter kunnen denken aan een 175/65/13.
Maar ik denk dat een goede bandenboer je dit allemaal
precies kan vertellen. Tevens vind ik 175 als breedte aan
de voorkant van de Spit helemaal niet overdreven zwaar
sturen.
Re: Ik kan het voor een groot gedeelte ermee eens zijn.
Ik denk echter dat de hoogte / breedte-verhouding voor
voorbanden 155/80/13 is en voor achter zou dit
175/70/13 kunnen zijn. Succes met het maken van je
keuze. 
Re: Ik heb de volgende ervaring. Het betrof een Golf
type 1. Bij het overstappen naar 175/70 SR 13 stuurde
hij lichter. De verklaring die men gaf, was als volgt:
Doordat de band breder is, heeft hij meer cm2 op het
wegdek. Hierdoor is de druk per cm2 kleiner. Afhankelijk
van merk band en rubbersamenstelling kan het dus ook
lichter sturen opleveren. Bovendien waren die banden, ik
ging toen over van Conti naar Michelin, veel koersvaster.
In het sturen leverde het dus veel meer op dan ik had
verwacht.

Welke banden?
Hierbij de vraag welke banden moeten/kunnen onder de
Spit MK IV? Want ik had ergens gelezen over radiaal en
diagonaal banden, hoe zit dat nu? en deze zouden niet
te combineren zijn?
Re: Onder een MK IV horen 155SR13 radiaalbanden.
Diagonaalbanden zijn van voor die tijd. Diagonaalbanden
en radiaalbanden moet je niet door elkaar gebruiken,
vanwege verschillende wegligging. Bredere banden,
eventueel in combinatie met lm-velgen kunnen ook.
Re: ik heb gekozen voor de banden maat 155SR13,

zoals je zei, met zachte wangen, voor een druk van 1.8
en achter 2.2. Dit geeft voor mij een perfecte wegliging.

Bandenkeuze
Ik ga nieuwe banden kopen, nou heb ik laatst gelezen
dat voor de Spitfire beter zo’n profiel kan gebruiken ), in
plaats van zo’n profiel ]. Ik zit te denken aan 175 70 13
banden, maar weet iemand welk merk dit soort banden
heeft en of die goed rijden. 
Re: Ik heb zelf ook bredere banden op de Spit gehad
met als resultaat dat de auto ging rollen over de wangen
van de banden. Het is dan net alsof de auto uitbreekt,
terwijl er eigenlijk nog “niets” aan de hand is. Ik zweer bij
Vredestein Sprint, 155mm breed op de standaard velgen.
Mijn auto heeft 74PK aan de achterwielen en het stuurt
absoluut TOP zo.

Tubeless
M’n MK II is aan nieuwe banden toe. Mag ik tubless ban-
den monteren i.p.v. de gewone banden met binnenband?
Re: Volgens mijn bandenleverancier Profile is het ver-
standig binnenbanden te laten monteren omdat er aan
de velg een rand zit waardoor tubeless mogelijk gaat
lekken.

Banden
Ik ben aan nieuwe banden toe en Pirelli’s spreken me
wel aan. De kleinste maat die ze hebben is 175/70/13.
Kan dat op een Spitfire?
Re: Ik rijd sinds drie jaar 175/70 Michelins op standaard
4.5" velgen, zonder problemen. Eerst met verlaagde
voorvering konden ze de spatbordranden raken, maar
met standaard veren, geen probleem. Ik heb de teller
afgestemd en ze staan geweldig.
Re: Met die maat heb je toch een grotere omtrek en kom
je in de knel met je vrije ruimte, overbrengingsverhouding
en teller. Neem 175/60 of 165/60 13" op 5.5' velgen met
een correcte velgdiepte om vrij te lopen van het boven-
ste draaipunt van de fusee en achter de schoorstangen.
Ze hebben de zelfde omtrek als 155/13 standaard ban-
den, maar 50% meer loopvlakbreedte. Waarom Pirelli’s;
Yokohama A520 geven een veel betere grip op onze
lichte wagentjes en kun je krijgen in de maat die we
nodig hebben.
Re: Heb Pirelli P4000 175/50 13 banden gekocht. Staan
prachtig en de tellerafwijking is te veronachtzamen. Dank
jullie voor je reacties.
Re: Ik heb Good Year Eagle’s P205 60R 13. Ze lopen
niet aan en zien er fantastisch uit met die witte beletter-
ing. Ze liggen om de standaard velgen met ‘SS’ trim rin-
gen.
Re: Standaard 155 (80) banden hebben een ‘hoogte’ van
155 x 0,8 = 124 mm. Banden 175 / 70 een hoogte van
175 x 0,7 = 122,5 mm. Nagenoeg hetzelfde. Eventueel
185/65 = 120,25 mm, kan gebruikt worden.



Wielmaat 
Wie weet exact de wielmaten van een Spitfire; dus de
steek, de offset en dat soort dingen (in mm?). 
Re: offset: 35 mm. Hier staan nog wat gegevens
http://www.ameritech.net/users/kevba/triumph_.html 
Hopelijk staat het goede erbij.

Banden 
M’n Spit MK IV ’74 heeft 4 Vredestein banden 165/70
SR13-76S en een reseveband: 165SR13. Nu moet ik 2
banden( voor) vervangen. ***/70 staat voor de hoogte
van de band. Is het beter dat dit voor alle 4 hetzelfde is?
Welk type band hoort orgineel op een MK IV? Met de
weinige hobby kilometers, zou het ook met goedkope
onbekende merken goed kunnen? 
Re: Standaard zitten er onder een Spit 155/80 (13 inch
velg). Het is altijd een breedte/hoogte verhouding van de
band. Op de standaard velgen zouden 175/70 banden
passen. Dit betekent dat de banden 2 cm breder zijn en
met dezelfde omtrek, dus een verhouding tot de hoogte
die in 70 wordt uitgedrukt. De banden onder jouw Spit
zitten hier tussenin. Het makkelijkste zou dezelfde maat
aanschaffen zijn, 165/70 dus, maar die zijn misschien
minder makkelijk verkrijgbaar. Ik weet niet of je het ver-
schil in maat zou merken als je vóór een set 175/70 ban-
den zou monteren.
Re: Twee banden moet ik vervangen. Logisch ga ik dan
voor dezelfde maat. = 165/70 SR 13. Bij Kwik Fit liep een
monteur rond, die in het verleden jaren voor MG en
Triumph gewerkt had. Hij was ook bekend met de
Spitfire. Hij adviseerde mij een band, merk onbekend, die
in west Eurpa gemaakt wordt en in Polen gecoverd
wordt.(geen gebruikte coverbandjes) Kosten net E 50,00
per stuk, all in. Klinkt niet verkeerd. Wat moet ik hier-
mee? Graag mening. 
Dan nog een vraag over bandenspanning. Hoe hoog
moet dat nou eigenlijk zijn? Volgens Haynes’: voor 1.4
en achter 1.8 bar. Zelf vind ik dan nogal slap. Dus doe ik
al enige tijd voor 1.8 en achter 1.6 bar. Maar wat is nu
goed bij 165/70sr13 banden? Bepaalt de bandenfab-
rikant dit, of de autofabrikant?
Re: Met alle respect voor Kwik Fit en de mooie verhalen
van hun monteur zou ik zijn  “advies” nooit volgen. Onder
mijn Spit heb ik Vredestein Sprint 155 R13 78T. Begin dit
jaar wilde ik twee banden hebben. Kwik Fit vroeg 55
euro per band. Datzelfde was ook bij andere bekende
bandenleveranciers gevraagd (soms meer). Ik dus achter
de computer en www.autobandenmarkt.nl ingetikt. En ja
hoor, dezelfde band voor 33.90 euro per stuk inclusief
btw. en verzendkosten. Let op; geen coverband
(remould), maar gewoon nieuw. Levertijd 3 tot 5 werkda-
gen. Voor een tientje (euro) heb ik die twee er bij mijn
reguliere garage laten opzetten en balanceren. Let op, je
hebt de binnenbanden nodig, ondanks het feit dat de

banden zelf tubeless zijn. De velgen van de Spitfire (de
rand daarvan) zijn niet echt geschikt voor rijden zonder
binnenband. Bij bochten zou het kunnen voorkomen dat
er lucht ontsnapt uit de rand. Het is maar dat je het weet.
Nieuwsgierig geworden door jouw vraag, heb ik gekeken
voor jouw bandenmaat op autobandenmarkt.nl Ik kon wel
165/70 R13 vinden, voor minder geld en van bekende
merken zoals Dunlop sp30 (38,40 euro) of Pirelli p3000
(43,30 euro). Dit zijn nieuwe banden en geen ‘covers’ uit
Polen of zo. Ik kon echter geen SR13 vinden. Weet jij
zeker dat het een SR is?. Bovendien de auto kan maxi-
maal 161 km/u rijden. Zulke snelheden maken wij toch
nooit met onze geliefde Spit. Kijk maar op autobanden-
markt.nl en vermaak je.
Re: De druk in de banden, hangt af van het type, de
maat van de band en het gewicht dat de as er op
veroorzaakt. Het lijkt vreemd, maar oude, lichtere auto’s
hebben derhalve een veel lagere druk dan moderne,
zwaardere auto’s. De juiste druk wordt bepaald door de
situatie waarop het gehele profiel van de band met
gelijke druk op het wegdek drukt. Als de druk op de band
verhoogd wordt, door belading o.i.d., dan moet je de
druk aanpassen, dus verhogen. Tegenwoordig worden
daarvoor ook de waarden gegeven. Je kunt met iets
hogere druk rijden, bijv. 0,2 bar meer, met iets minder
comfort tot gevolg, maar met betere grip. De fabrikant
zoekt ook de combinatie ideale druk en comfort. Als hij in
de bochten gaat dribbelen, dan zijn de banden te hard.
Dan rijdt je alleen op het middenste deel van de band en
slijt hij ook daar het hardst. Conclusie: breng de banden
op de spanning die voorgeschreven is!

Bandenspanning 
Wat is de correcte spanning voor de banden onder de
Spitfire 1500? De spanning die in Haynes manual staat
(blz. 266) leekt mij te laag (1,4 bar voor en 1,8 bar
achter). Ik heb het geprobeerd, maar de auto stuurt
zwaar op lage snelheden (onder de 15 km.p.u.) met
deze spanning. En, voordat men mij gaat vertellen het
ophangsysteem te gaan bekijken, die is wel in topcondi-
tie. Als ik de banden (175 R13 van Vredestien) naar 2,1
bar oppomp is het sturen veel prettiger. De vraag is of
dat goed is voor de banden. 
Re: De bandenspanning die opgegeven wordt is een
compromis tussen de hardheid die nodig is voor: com-
fort, veilig weggedrag, mate van slijtage van de banden.
ad 1. dit is een lastig punt, want een zachte band veert
comfortabeler maar stuurt te zwaar en andersom stuitert
hij. Over comfort valt te twisten. ad 2. Belangrijk is dat
het profiel van de band over de volle breedte op het
wegdek ligt en overal, in het midden en aan de randen
met gelijke druk. Hierdoor heeft hij grip over de volle
breedte. Regenwater wordt dan goed weggevoerd. Een
te zachte band vervormt bij hoge snelheden te veel,
waardoor hij op het middenvlak gaat rijden (mid-



delpuntvliedende kracht). ad 3. Een te harde band slijt in
het midden. Een te zachte band slijt aan de buitenran-
den. Bovendien komt daar het verschijnsel van onder ad
2 bij. Ga er vanuit dat de fabrikant de spanning goed
opgeeft. Hij heeft er uitgebreid mee getest. Verhoog of
verlaag de spanning met mate naar eigen wensen. Wil je
lichter sturen? Dan iets meer druk, maar overdrijf niet.
Ook een andere bandenmaat gebruiken dan
voorgeschreven kan invloed hebben. Bij correcte ban-
denspanning hoeft dan de band niet precies mooi op het
wegdek te liggen. Vooral niet als de band breder is dan
de velg eigenlijk kan hebben. Rijvaardigheidstrainers
leren vaak dat voor de beste grip je de spanning met ca
0,2 bar kan verhogen. In de handleiding voor een MK IV
wordt opgegeven: voor: 1,47 kg/cm2 en achter 1,83
kg/cm2. Ik rijd zelf een 1500 op 155x13 met voor 1,6 en
achter, afhankelijk van belading 1.8 tot 2.00. Ik hoop dat
je hier wat aan hebt. 
Re: Ik heb onlangs bij Profile Tyrecenter 4 nieuwe ban-
den laten monteren (Vredestein Sprint 155/80/13) en
daar werd mij de volgende bandenspanning geadviseerd:
voor 2.1 en achter 2.0. Volgens hen zou een moderne
band een hogere spanning moeten hebben.  
Re: Pas op: de spanning die Triumph destijds opgaf, was
bedoeld voor DIAGONAALbanden, omdat Triumphs des-
tijds standaard op diagonaalbanden werden geleverd.
Daarvan is de structuur veel harder, waardoor een lagere
spanning moet worden geadviseerd. Maar we rijden al
drie decennia op RADIAALbanden. Voor en achter is een
spanning van rond de 2.0 bar so wie so prima en 1.4 is
echt levensgevaarlijk laag. Hoe krijg je hem de bocht om
als je een beetje vaart maakt? Als je bang bent dat de
banden zullen springen, wat ik me bij 2.1 bar nauwelijks
kan voorstellen, denk ik dat je moet kijken wat de maxi-
male bandenspanning is voor jouw Vredesteins. Dat
staat aan de zijkant aangegeven. En kijk ook eens op
http://www.agris.be/nl/mechan/banden/diagon.html
Re: De radiaalbanden uit de jaren 70 zijn structureel
dezelfde banden als tegenwoordig. Ik praat ook over nor-
male RADIAALBANDEN. Voor diagonaal banden geeft
Triumph nog andere waarden, namelijk 1,5 voor en 1,4
achter. Ook de jaren 70 liggen binnen de door jou
genoemde 3 decennia. Ik rijd nu zo’n 35 jaar rond in
auto’s en de bandenspanning van auto’s van nu zijn
niets anders dan van toen. Er is echter wel een groot
verschil. De auto’s zijn nu veel zwaarder. We praten over
een Spit van goed 800 kg i.p.v. een golfje van bijna
1300. Dat heeft ongelooflijke consequenties voor het
weggedrag. Als je een Spit onbeladen op banden laat rij-
den met een druk van 2 of hoger, dan dribbel je bij korte
rillen in de weg er gewoon vanaf. Natuurlijk, op een
gladde asfaltweg loopt dat erg mooi en zuinig, maar niet
op een klinkerweg. En dat zijn toch de mooiste wegget-
jes om te rijden? Bovendien wordt de temperatuur van
de banden al hoger dan in het verleden, omdat we veel

harder kunnen, waardoor de banden toch al wat harder
worden. Vraag bij een bandenhandelaar maar om een
tabel, dan zie je dat lichte auto’s een lagere bandendruk
hebben. 
Re: Ik zef rij ook op 175 R13 banden. De spanning heb
ik altijd rond de 1.9 a 2.0. Na 7000 km’s laatste jaar, is er
nog geen spoor van slijtage te vinden. Het zal natuurlijk
nooit sturen als een auto met stuurbekrachtiging, het is
natuurlijk ook wat zwaarder als je begint met rollen en
meteen wilt sturen, maar daar wen je toch wel aan.
Oftewel: probeer gewoon bij 1.9 te beginnen en kijk zelf
eens hoe die rijdt en stuurt. 
Re: Bedankt allemaal. Zo te lezen zijn de meningen
hierover verschillend. Dit heeft te maken denk ik met het
verschil in de bandenmaat. Mijn voorkeur gaat
momenteel naar de mening en ervaring van 7000 kilome-
ter zonder sporen van slijtage, dat is overtuigend te noe-
men. Ik zal het als volgt aanpakken: Morgen zal ik de
kilometerstand opnemen en de profielen van alle vier
banden ook opmeten en noteren. De achterste banden
zijn nieuwe Vredestein sprint. Voor heb ik ook dezelfde
merk/type met goed profiel. Ik zal de spanning verlagen
naar 1,9 voor en 2.0 achter, daarna de slijtage goed in
de gaten houden en op dit forum hierover rapporteren.  
Re: Als eerste: Auto ontwerpers creeren een automobiel
en bandenfabrikanten doen hetzelfde voor banden. In
principe geldt; hoe kleiner (lees smaller) de band, des te
hoger de druk. Voor een racefiets is de optimale druk
600kPa(6 Bar). Een Caterpillar Shovel, 3 ton laadvermo-
gen heeft een bandenspanning van 70kPa(0,7 Bar).
Origineel zit er op een Spitfire een wielmaat van
13"(inch) x 135(=breedte 135mm). Standaard 4,5J.
Maximaal kan hier 155 op gemonteerd worden. Voor het
type band nemen de autoconstucteurs contact op met de
bandenontwerpers en volgen dit advies altijd op. Als
tweede: Wanneer jij een 175(brede) band op een stan-
daardvelg gemonteerd hebt, komen er toch wel wat prob-
lemen om de hoek. Je velg is te smal voor je band, dus
deze kan in snel genomen bochten zo van je velg afschi-
eten. Vraag eens advies bij de bandenfabrikant met ver-
melding van alle gegevens. Ik denk dat je je haren te
berge rijzen van schrik. In elk geval, ik zou nooit meer bij
de bandenleverancier, waar jij je banden hebt gekocht,
banden kopen. Want die heeft m.i. geen verstand van
banden. Voor wat betreft je ophangsysteem?. Dit is wel
heel iets anders als je stuursyteem.  
Re: Bedankt voor jouw uitgebreide reactie. Allereerst wil
ik mijn excuus aanbieden voor mijn tikfout die een deel
van jouw reactie heeft veroorzaakt. De banden die ik heb
zijn 155 13R en geen 175. De werkplaats-handleiding
(Nederlands) voor de 1500 geeft duidelijk aan op blz.
04.3 dat de bandenmaat is 155SR x 13 banden met
dwarsweefsel. Hoe jij aan 13" x 135 komt weet ik dus
niet. Dat deel van jouw reactie is dus bij deze vervallen.
Wat jouw tweede opmerking betreft, het is mij duidelijk



dat het ophangsysteem iets anders als het stuursysteem,
maar ik had het over zwaar sturen en dat heeft volgens
mij ook te maken met een vastgeroeste draaitap (trun-
nion) aan een kant en een versleten kogelgewricht
(balljoint) aan de andere kant. Als je ophangsysteem niet
in orde is, dan hoef je volgens mij geen geniaal te zijn
om te beseffen dat dat ook jouw stuur zal beinvloeden.  
Re: Da’s het leuke, de meningen verschillen altijd natu-
urlijk. Het ligt er vaak maar net aan wat degenen voor
ervaringen hebben met bv bandenspanning, type band,
bandenmerk, B kwaliteit of A kwaliteit, snelheid van
nemen van bochten, rijgedrag; actief / toerend. Noem
maar op. Het heeft allemaal invloed op je mening: De
vrager zal de spanning verlagen naar 1,9 voor en 2.0
achter, daarna de slijtage goed in de gaten houden en
op dit forum hierover rapporteren. Ik denk dat je hier niet
realistische resultaten zal krijgen, daar je achterwielaan-
drijving hebt en daar dus een andere sluitage krijgt dan
je voorbanden waar je eigenlijk alleen maar slijtage hebt
door bochten te maken. Het werkt denk ik beter als je
alle banden tot 2.0 pompt en dan bij houden of het mid-
den harder slijt dan bv op 5 cm uit het midden. Zo ja,
spanning op 1.9, zo nee laten staan op 2.0. en dit kan je
dan natuurlijk bekijken bij voorbanden en achterbanden
apart.

Maat banden 
Ik heb 5j stalen velgen voor onder mijn ’77 spit gekocht,
hier zitten nog 185/70/13 banden om, maar deze slijten
aan tegen de wielkasten. Welke maat is wel goed voor
deze velg, het liefst zo breed mogelijk.
Re: Bij banden in de maat 175/70/13 heb ik van anderen
nog geen problemen gehoord. Op wat voor maat velgen
deze dan zitten, weet ik niet. Zijn het alleen je achterwie-
len en -banden die aanlopen, of heb je bij insturen voor
ook problemen?
Re: Ik heb de banden alleen achter geprobeerd. De
185/70 banden zijn gewoon veel te groot. De omtrek is
188 cm terwijl een 155/70 band een omtrek heeft van
179 cm. Misschien is het ook in combinatie met de 5j
velgen, dat de 185/70 banden te breed worden. Met een
185/60 band heb je ongeveer dezelfde omtrek als een
155/70 band.  
Re: Toch wil ik nog vragen of er iemand is die met deze
velgen (5j) rijdt en met wat voor maat banden. Volgens
mij zaten deze velgen vanaf 1979 of 80 standaard onder
de Spitfire. 
Re: Onder mijn Spit zitten ook 5j velgen met daarop
175/70-13 banden. Dit past goed en komt ook goed
overeen met de originele 155-13 banden voor wat betreft
de omtrek.

Banden Spitfire 1500 
Nou, vandaag stilgestaan met lekke band, moeten
nieuwe op, wie weet goeie banden van welk merk vs

redelijke prijs? Ik heb nu 175/70R13 banden en dat wil
graag weer terug.
Re: Nog een vraag, ik begrijp uit een oud artikel dat
155/70 banden top rijden. Ik snap dat rollen over de wan-
gen wel, maar kan iemand zijn ervaring met beide types
daarin delen (dus 155 banden en 175 banden).
Re: Ik had rondom 155, maar ik vond dat ik te veel last
van overstuur had. Daarna 155 voor en 175 achter, over-
stuur opgelost. Toen ben ik gaan restaureren, en nu met
155 voor en 175 achter, vind ik dat ik te veel onderstuur
heb. Dus ga ik 175 rondom er op maken. Het verschil
kan zitten in het feit dat alle bussen bij mij door PU zijn
vervangen, en SPAX schokdempers. Maar het blijft
proberen wat je lekker vindt. Rij je altijd rustig, dan is
4x155 prima. Heb je een wat sportievere rijstijl, dan moet
je misschien verder kijken. Ik rij trouwens al jaren met
Pirelli’s. Slijt wat harder, maar de grip is fenomenaal. 
Re: Ik heb rondom 175/70R13. Zaten er op toen ik de
Spit kocht. Kijk op www.anwb.nl  en zoek zomerbanden,
dan krijg je onderaan een testoverzicht van alle banden
in de maat 175. Wat de één fijn vindt, hoeft de ander niet
fijn te vinden. De één wil een stille band en de ander wil
op Zandvoort rijden. 

Bredere velgen onder Spitfire 1500 ’75 Superlite 
Aan het orienteren voor andere velgen onder de Spit. Nu
is de keus op ‘Superlite’ velgen gevallen. Bij de maat
5,5J is de velg bijna gelijk aan de ‘Minilite’ velg. De
Superlite velg (binnengedeelte velg zit dan diep naar bin-
nen) het is de 7J x 13. Is er een mogelijkheid deze maat
onder mijn Spit te krijgen? (ivm evt aanloopproblemen
voorkant). 
Re: Advies: niet doen. Toen ik mijn Spit kocht, lag er voor
185 en achter 205 op. Er is niet mee te rijden; glibber en
glij + je komt niet door de APK. Nu met 155 lekker
scheuren. Ok, het ziet er niet zo mooi uit.
Re: Bedankt. De 7 inch laat ik dan voor wat ze zijn. Heb
je betreffende problemen ook bij 6 inch? 
Re: Op een late 1500 zit 5.5 inch, dus dat maakt niet zo
veel uit. Belangrijk is de bandenmaat. Standaard is 155.
Er zijn mensen die rijden met 185. Ik denk dat je er
ergens tussen moet gaan zitten. En de ene band, is de
andere niet. Ik rij op 155 Kwikfit huismerk. Maar, als je er
Michelin onder legt, zijn de rijeigenschappen weer
anders. 
Re: Ik heb ‘Revolution’ velgen. Voor heb ik 185/60 en
achter 205/60. Van het slippen en schuiven, begrijp ik
niet zo veel. Je moet natuurlijk wel loopvlak hebben op
de banden? En apk? Wat heeft dat met de maat te
maken? Ze moeten natuurlijk deugdelijk zijn bevestigd
en niet buiten de wielkasten uitsteken. Ik heb een hele
strenge apk keurmeester, maar daar heeft hij nog nooit
ook maar een opmerking over gemaakt. Het blijft een
kwestie van smaak maar je moet het niet overdrijven.



Schoonmaken spaakvelgen? 
Wie weet er een goede methode c.q. middel om de
spaakvelgen schoon te maken? 
Re: Da’s nou typisch een klusje voor regenachtige
zondagmiddagen. Bijhouden is eigenlijk het belangrijkste.
Zoals je wellicht hebt gemerkt, worden de voorwielen
veel eerder vuil dan de achterwielen. Dit komt vooral ook
door remstof. Wanneer je toe bent aan nieuwe rem-
blokken is het slim om zogenaamde Green Stuff rem-
blokken, bijvoorbeeld EBC te monteren (verkrijgbaar bij
o.a. CCEE). Deze blokken produceren veel minder rem-
stof en geven bovendien een verbetering van de
remkracht. Wat ik zelf doe, is eens per jaar wielen van
de auto halen en eerst grondig wassen met een lang-
harige borstel en een sopje, zodat alle zand en modder
zoveel mogelijk verwijderd zijn. Daarna met een fijn
borsteltje tussen de spaken door poetsen of met een
klein strookje poetsdoek tussen de spaken door vlechten
en heen en weer halen om op alle onmogelijke plekjes te
kunnen komen. Aggressieve reinigingsmiddelen heb ik
nog niet hoeven gebruiken. Voor mijn dagelijkse auto
gebruik ik die overigens wel, maar dan valt de effectiviteit
me eigenlijk tegen, terwijl je toch al snel 10 euro betaalt
voor een flacon.

Sierringen 
Ik heb een 1500 TC ’77, met de normale standaard 13
inch geperste stalen velgen en ben op zoek naar
roestvrij-stalen sierringen.  
Re: Let op: ze zijn verschillend voor 4.5 en 5.5 inch vel-
gen. (uit ervaring). Bij Ruud Sipkema zou je ze moeten
kunnen krijgen.
Re: Na wat zoeken in de links begrijp ik, dat je Sipkema
van r.s.i.Carparts bedoelt.

Spaakvelgen 
Ik heb 14 inch spaakvelgen, kunnen deze onder mijn
Spitfire? 
Re: Je hebt een verloopstuk nodig, om van de 4 bouten
waar nu het wiel mee vast zit naar de wielnaaf voor die
vleugelmoer. Of heb je spaakwielen met normale
bouten? De normale aansluiting met 4 bouten heeft een
steek van 95.2 mm. Zie de internet pagina’s bij diverse
leveranciers. Verder heb je nog de breedte van de wie-
len. Misschien komen ze tegen de wielkast aan. Met
passen en meten zul je er zelf achter moeten komen.
Re: Dus, wie heeft ervaring met 14 inch spaakvelgen
onder zijn Spitfire, voordat ik zelf begin te knoeien en het
wil achteraf niet.
Re: Wat je vooral moet controleren, is of de offset goed
is. Dus, of de velgen wel de zelfde uitlijning (‘diepte’)
hebben als de originele. Anders komt het wiel te ver naar
binnen of naar buiten. Als dat goed is (wel meten
inclusief adapters), dan moet je banden kopen met de
zelfde omtrek. Ik weet niet of je bekend bent met het

banden-maten-systeem? En als je ze dan niet te breed
neemt (niet meer dan (175 á 185)), dan zal het geen
probleem opleveren. Bedenk wel, hoe breder de banden,
hoe zwaarder het sturen is en hoe lager de top-snelheid.
Alleen bochtgedrag en rechtelijn-acelleratie (achterban-
den) verbetert.
Re: Nog even een nuttige site:
http://www.chris-
longhurst.com/carbibles/index.html?menu.html&tyre_bibl
e.html 
Re: De bandenmaat weet ik nu, voor mijn 14 inch
spaakvelgen, dat is 185/65/13, dit is bijna dezelfde
omtrek als een 13 inch. Nu nog de adapters, kan ik
adapters van een 13 inch gebruiken voor mijn 14 inch
velgen?
Re: Volgens mij maakt het voor een adapter niet veel uit,
hoe groot de velgmaat is, alleen gaat het om dikte van
de adaptor, diameter en steek (of de adaptor wel op je 4
bouten past) Dus, eh, monteren maar... . Let wel goed op
dat de banden -niet- tegen de voorste ‘quarter valances’
aan kunnen komen met max. stuuruitlag. Even testen.
Met belasting (dus niet op de krik). 
Re: Op 14" velgen passen geen 185/65/13 banden, want
de 13 staat voor 13". Er zijn wel omrekentabellen, waarin
je voor elke wielmaat de bijbehorende band van de
goede maat kunt vinden.
Re: Ik bedoel185/65/14 banden om 14 inch velgen.
Re: Ik had onder mijn GT6 13" minilites i.c.m. 185/70/13
banden. Bij scherp sturen, liepen de voorbanden echter
wel aan tegen het schutbord, gezien de omtrek van de
185/65/14 nog wat groter is, is de kans op aanlopende
wielen groot. Via de volgende link kun je precies zien
welke omtrek bij welke bandenmaat hoort:
http://www.fznederland.com/bandentabel/Bandenwijzertfr
ame.html  
Re: Ik rijd al mijn gehele Triumphloopbaan met 14"
Revolutions en 185/60R14 banden. Eerst op de Spit en
nu onder de GT6. Aan de achterkant heb ik geen proble-
men, aan de voorkant komt het wiel met inveren ooit
tegen de spatbordrand. Dit mede omdat de auto aan de
voorkant verlaagd is. Dit probleem had ik op de Spitfire
ook. Geen problemen met insturen overigens. Alvorens
de wielen te gaan monteren (en eventueel dure adapters
te kopen) zou ik eerst de ET-(offset)-maat van de velgen
controleren. Overigens bezit ik sinds kort mijn online
dagboek, waarin ik probeer bij te houden wat er gebeurt
op Triumphgebied. Geheel en al in het Engels,
aangezien ik ook lid ben van een Britse club. Kijk op
www.dutchtriumph.blogspot.com
Re: Ik ben op zoek naar 72 spaaks velgen voor mijn
Spitfire.  
Re: Ruud Sipkema verkoopt ze.
Re: spaakvelgen 
De Haan Wheels in Schijndel is hiervoor ook een goed
adres, ik denk ook zeker niet duur. Het is ook één van de



weinigen in Nederland, welke nog kan richten en
dergelijke, dus zeker het proberen waard. 
Re: Het zou best eens zo kunnen zijn dat onze Ruud ze
daar ook haalt. Hij zei mij eens, dat hij bij hem in de
buurt iemand had zitten die ook spaakt en richt.

Richten van Spaakwielen? 
Ik heb verchroomde spaakwielen onder mijn Spitje en
mijn stuur begint te trillen bij snelheid boven de 90 km
per uur. Balanceren heb ik al laten doen, was niets mee
mis. Het betreffende bedrijf zei, dat ik de wielen moest
laten richten. Echter ze konden me niet zeggen waar dit
moest gebeuren. 
Re: In ons clubblad nummer 3 van mei-juni 2004 op
bladzijde 22 tot en met 25 wordt alles uit de doeken
gedaan over onderhoud en richten van spaakwielen door
onze TAC-medewerker Henk Meijerink.

APK afkeur met wielvleugelmoeren 
Mijn MK III met spaakwielen en vleugelmoeren is zojuist
afgekeurd vanwege de uitstekende delen van de centrale
wielmoeren. Mag hij afgekeurd worden met deze
moeren, zo nee, waar kan ik ergens in de APK regels
vinden dat deze moeren geoorloofd zijn. 
Re: Zover ik weet, zijn vleugelmoeren verboden als ze
buiten de velgrand uitsteken. Een tip. Probeer gewoon
vier stalen velgen te lenen voor de APK en dan afmelden
en thuis de wielen weer wisselen. 
Re: Vervangen door moeren zonder vleugels. Eventueel
een (tweedehands)setje alleen voor tijdens de APK.
Re: Als de vleugelmoeren niet meer dan 30mm buiten de
carosserie komen, dan moet de Spit gewoon
goedgekeurd worden. Persoonlijk heb ik er geen ervaring
mee. De remedie is inderdaad, zoals aangegeven: ga
naar een APK station dat die platte wielmoeren heeft.
Die zet ze er even op, of legt ze erbij en keurt de auto
goed op dat punt. Dit is op de Technische Meeting in
Olst uitgebreid aan de orde geweest.
Re: Dat gedonder met die vleugelmoeren heb ik ook
steeds. Ze mogen 3cm uitsteken, maar de vraag is altijd
‘waar meet je dat’, vanaf bovenkant spatbord of vanaf de
zijkant van het spatbord ter hoogte van de vleugelmoer,
dat scheelt wel een paar cm. Ik leen daarom maar een
set platte moeren, om van het gezeur af te zijn.
Re: Je meet het vanuit de uiterste rand van je spatbord.
Dan loodrecht naar beneden. Het mag dus niet meer dan
3 cm uit die lijn steken. Vleugelmoeren worden aange-
merkt als ‘scherp uitstekende delen’. Een even dikke
moer, daar doen ze blijkbaar niet moeilijk over.
Re: Nee, het gaat om het “scherp uitsteken”, waarbij er
Europees gedefinieerd is, wat “scherp” mag heten. In de
praktijk weet niemand echter waar het op aankomt; dus
de neiging is groot alles maar ‘scherp’ te noemen.
Re: Kijk eens op bladzijde 25 van ‘The Spitfire’ 3 mei-juni
2004. Daarin heeft Piet Julicher beschreven aan welke

regels (veiligheid!) vleugelmoeren moeten voldoen.
Voorafgaand staat een stuk over Onderhoud en richten
van Spaakwielen van de hand van Henk Meijerink.

Standaard velgen schilderen 
Hoe kan ik het beste mijn verroeste originele velgen
terug in nieuwstaat krijgen? Welke kleur lak zit er stan-
daard op? 
Re: Bij voorkeur (laten) stralen, eventueel schooperen en
poedercoaten. Geeft een duurzame en bijna als nieuw,
resultaat. Kleur naar keuze. 
Re: De kleur zou moeten zijn RAL 9006 zover ik weet. Ik
heb het zelf niet getest. Stralen en poedercoaten kost
ongeveer 100 euro voor 4 velgen. In Boxtel. Weet
iemand een beter / goedkoper adres. Ik moet mijn velgen
ook nog laten doen. 
Re: Bij poedercoaten ontstaat wel een probleem met de
open naad tussen de velg waar de band op ligt en het
vertikale gedeelte waar de bouten aan vast zitten. De
lucht die hierin zit, zal tijdens het bakken van de poeder-
coat uitzetten, waardoor belletjes, scheuren kunnen
ontstaan. Later dichtmaken met transparante coating is
een oplossing. Het RAL kleurnummer is inderdaad de
juiste.

Kleur stalen wielen
Ik heb een Spit 1500 ’80. Wat is de orginele kleur van de
grijze stalen velgen?
Re: Volgens mij kan je ze het beste laten zandstralen en
zilvergrijs poedercoaten. Kleurnummers weet ik helaas
niet.
Re: RAL 9006

Verschillende steek wielbouten
Heb Wolfrace velgen 13inch 6J 4x100 uit 1974 gekocht,
omdat ik deze mooi vind staan onder mijn Spitfire 1500
’79. Het is dan ook om te janken als je ze wilt passen en
het blijkt dat je i.p.v. 4x100 een maat hebt van 98. Is er
iemand die advies kan geven, hoe je deze wielen toch
passend kunt maken?
Re: Helaas... . Ik denk dat je het beste kunt proberen om
ze weer te verkopen en je winst op te strijken. Verkopen
kan via markt op deze site (en/of via marktplaats.nl of
dergelijke sites). Volgens mij is 4 x 100 standaard VW en
Opel; wel is de ET waarde (afstand remschijf/flens-velg)
van belang. Ik zag dit op marktplaats:
http://www.marktplaats.nl/markt/autodiversen/ban-
den/88378.htm?zoek=98
Dat zou de oplossing kunnen zijn.
Re: Ik heb er ook 4*100 velgen onder gezet, zonder aan-
passingen. Het past namelijk net niet en alle bouten zit-
ten scheef. Dit is geen aanrader. Nu het eronder zit, rijdt
het prima, maar uiteraard heb je kans dat je de wielen
beschadigt en de bouten en evt zelfs meer ongemak kri-
jgt. Daarom zoek ik nog steeds een setje passende



14inch standaard stalen velgen met steek 98 (dit ivm
spaakwieldoppen). Welke automerken hebben steek 98?
Volgens mij o.a. Fiat Kan ik dus (mits ET waarde ok) Fiat
velgen monteren?

Wielboutcirkel en velgdiepte
Wat is de correcte wielboutcirkel van een Spitfire wiel en
wat is de velgdiepte (verxschillend voor en achter?),
wanneer je beredere bandengaatgebruiken. Ik lees veel
discussie over de breedst mogelijke bandenmaat, maar
weinig stelligheid. Komt dat doordat maar weinigen willen
vasthouden aan de oorspronkelijke omtrek van de band?
Zou bijvoorbeeld een 195/60/14 band op een 14/6 inch
wiel met een correcte velgdiepte op een MK III passen
zonder aan te lopen?

Langere studs
Wie kan er mij vertellen of er langere ‘studs’ beschikbaar
zijn voor de Triumph MK IV/1500. Studs zijn de schroef-
draaduiteinden die door de remtrommel naar buiten
steken en waar je je wiel overheen moet schuiven om
deze vast te schroeven. Ik heb n.l. een setje ‘Borani’
spaakvelgen gekocht, waarbij ik deze langere studs goed
kan gebruiken om deze velgen gemonteerd te krijgen.
Wellicht zijn er bij het merk Triumph (of andere BL pro-
ducten) types bekend met deze langere studs. Ik zou me
kunnen voorstellen dat b.v. een GT 6 of een Vitesse ze
gebruiken.
Re: Je kan de vraag natuurlijk ook omkeren; zijn er
moeren die een langer stuk draad hebben. Daar kan ik ja
op antwoorden, omdat ik wielen heb van het merk
‘Revolution’ en daar heb ik moeren voor die wel 5cm
lang draad hebben. Als deze dan ook nog passen door
de gaten van je nieuwe wielen, ben je klaar. Ik hoop dat
dit een oplossing is. 
Re: Als ik je goed begrijp, zitten er aan de moeren die jij
voor je ‘Revolution’ wielen gebruikt uiteinden die door het
schroefgat van je wiel heengaan en tenslotte uitmonden
in een tapstoelopende verdikking met een 6 kantig
uiteinde. Zoiets zou voor mij ook een oplossing kunnen
zijn. Zijn deze moeren ook van het merk ‘Revolution’, of
van een ander merk en type? Als je me deze gegevens
zou kunnen verstrekken kan ik via een velgenhandel
wellicht deze moeren bestellen. 
Re: Inderdaad zo is het. Ik moet even opzoeken waar ik
die vandaan heb gehaald. Ik weet bijna zeker uit
Engeland, maar ik meld me weer. 
Re: Ik heb het adres. Ik heb per fax besteld en afgerek-
end met credit card. De fa. is: mini sport ltd. thompson
street, padiham, lancashire, bb12 7ap, england. fax
nr.01282-772043. Ik heb op 30/11/99 32 pond betaald
voor 16 stuks. Het bestelnr. is revms 1182. Ze horen
natuurlijk bij mijn wielen, maar je kunt natuurlijk het gat in
de wielen aanpassen en eventueel het stuk draad van de
moer iets afdraaien. Als je meer wilt weten hoor ik het

wel. 

Brede velgen
Ik wil graag mijn velgen verbreden. Standaard sportvel-
gen van een 1500 TC. Het doel is het monteren van 195
banden of wellicht 205. Kan dit en hoeveel moet ik mijn
velg dan verbreden. Naar binnen of buiten. Wie kan mij
helpen.
Re: Op mijn Spit heb ik geexperimenteerd met bredere
banden (tot 175 breed op de standaard velg), het resul-
taat was dat de auto een gevoel gaf dat ie achter wou
uitbreken, doordat hij in de lengterichting ging rollen.
Daarna standaard maar ‘Avon’ banden geprobeerd, maar
hetzelfde resultaat. Nu heb ik ‘Vredestein’ Sprint banden
van de standaard maat (155) en nu stuurt de auto voortr-
effelijk. Mijn auto heeft 75pk aan de achterwielen (BCCP
test) en rijdt hier uitstekend mee. Ook op de snelweg is
140KM/U met 1 hand aan het stuur gewoon mogelijk!
Mijn advies is, gebruik Vredestein Sprint van de originele
afmeting en je auto is TOP.
Re: Wat zijn standaard sportvelgen? Op een vroege
1500 liggen 4.5" velgen, op een late 1500 liggen 5" vel-
gen en sportvelgen zijn meestal 5.5" breed. Alles bij een
diameter van 13". Kwa banden zou ik niet breder gaan
dan 185, aangezien je anders in je wielkasten moet gaan
zagen. Deze banden passen op 5.5" sportvelgen. Als je
zelf wilt gaan verbreden, moet je opmeten waar ruimte
is. Om de stabiliteit van de auto niet aan te tasten kun je
het best even veel naar binnen als naar buiten verbre-
den. Lichtmetalen sportvelgen kopen lijkt me nog beter,
dan loop je zelf geen risico betreffende de maatvoering.
Als ze niet passen, breng je ze gewoon weer terug.
Re: Je hebt gelijk, maar sportvelgen zijn tamelijk duur.
Velgen verbreden slechts 50 piek per velg. Als je ze ook
nog eens laat stralen en spuiten slechts 600 piek voor 4.
Onder mijn Spit zitten 5j velgen, zoals hij standaard
geleverd werd in 1979. Op zich heb ik veel ruimte. Voor
staat de Spit hoog en achter heb ik een bladveer van
Kees Reehorst, dus daar ook plenty ruimte. Overigens
worden de velgen alleen naar buiten verbreed. Het liefst
wil ik 195 monteren.
Re: Nieuw zijn sportvelgen duur, 2e hands valt het wel
mee. Kijk bijvoorbeeld eens op het ISW of nog liever in
Engeland op Stafford. Ik heb daar een set van 5 velgen
gekocht voor 75 pond. Als je die laat stralen en spuiten
of poedercoaten ben je voor ca. fl. 600 ook klaar. Verder
is het je eigen keuze. Overigens wordt op 5.5" velgen
aangraden niet breder dan 185 te gaan (in Duitsland
zelfs met TUV gutachten).
Re: Ik rij zelf met een Spit 1500 op 14" ‘Revolutions’. De 
bandenmaat is 185/60r14. De auto is verlaagd, maar ik
heb nooit problemen met aanraken. Alleen als je met
parkeren of draaien erg kort indraait, kan het wel eens
problemen geven. En met zeer extreme regen heb ik
snel last van aquaplaning. 



Maar dat mag de pret niet drukken! Meestal schijnt de
zon als we Spitten!

Vervangingsvelgen
Welke velgen passen er op een Spitfire ’74. Of zijn er
nog standaard te koop. Ik wil niet de algemeen gebruikte
‘Panasport’ velgen.
Re: Ik rijd met ‘Dolomite’ Sprint lichtmetalen velgen met
185/65/13 banden. Maar, je moet de speciale wielmoe-
tren gebruiken en een hoekje van de bovenste ‘wish-
bone’ afzagen en de schoorstangen achter aanpassen
om de wielen vrij te laten lopen.

Minilites
Ik wil Minilite velgen op mijn 1500 leggen. Is 13 x 5,5 de
breedste beschikbare en passende maat? Welke banden
kan je daarop leggen? Maximaal 175 of kan het nog iets
breder? Wat is de “steek” die de velgen moeten hebben?
Waar kan je die het beste kopen? Iemand iets in de aan-
bieding?
Re: Niet doen! Toen ik mijn Spit kocht, zat er onder 195
voor en 205 achter. Het werd een dweil. Nu netjes met
155, perfect. Maar je moet het zelf weten.
Re: Ik zou er 13 inch 175/70 op monteren. Ik heb zelf
185/60 14 inch en dat rijdt beter dan de 155/80 13 inch
orginele. Geen gedweil ook (jammer...).  Ik heb wel het
setje tussen de achterveren gemonteerd, omdat de wie-
len anders aanliepen bij een flinke drempel. Maar dat
kwam omdat ze scheef stonden en had dus niks met
wielen of banden te maken.
Re: Ik zoek nog een setje 14 inch wielen in de juiste
steek. Volgens mij is de steek 95 mm en dat zit op geen
enkele gangbare auto die je evt. op de sloop kan vinden.
Ik werd ooit aangeraden om ET18 te kopen bij 13*5.5
minilites.

Spaakvelgen
Wie weet een adres voor mooie stalen spaaakvelgen
voor spit 1500
Re: Haans Wheels, ik ben het adres kwijt, maar wellicht
kun je het via “goudengids” vinden. De bekende
onderdelenhandelaren hebben ze ook. Zowel gespoten
als verchroomd. Mooi, maar wel duur. Tevens zijn ze
onderhoudsgevoelig i.v.m. losse spaken.

Adapter voor spaakvelgen
Ik ben aan het overwegen om spaakvelgen onder mijn
Spitfire te zetten. Mijn vraag is nu, wat zijn de ver-
schillen? Oke, oke, chroom of geverfd, met centrale wiel-
moer of niet. Maar ik bedoel meer 72 spaaks of 60 of ??
Waar moet ik op letten met uitbalanceren? Zijn wielen
met centrale wielmoer universeel (passen wielen van
een MG als de wielmaat overeenkomt?) Kunnen wielen
rechtgetrokken worden zoals een fietswiel? 
Re: Ik heb geen antwoord op al je vragen, maar kan je

wel aan meer informatie helpen: in de onderdelencatalo-
gus van Moss International (in NL. verkrijgbaar bij
Imparts in Arhem) wordt een apart hoofdstuk besteed
aan spaakvelgen. Afgezien van het feit dat ze die dingen
daar ook verkopen, kun je er ook op papier je voordeel
mee doen.

Toch spaakwielen
Ik heb nu wielen van een MK IV op mijn MK III zitten en
zou wel graag spaakwielen in de toekomst willen
hebben. Zijn daarvoor veel veranderingen nodig, of heb
je gewoon adapters nodig die erop gezet worden?
Re: Bij spaakwielen heb je 2 kampen. Wel doen / niet
doen. Spaakwielen vragen veel aandacht en onderhoud
en kosten nog al wat. Mijn hofleverancier, Ruud, raadt
het eigenlijk af, maar als je ze wilt hebben, zegt hij, dat
hij de beste heeft. Hij laat ze zelf bij een spaakbedrijf
maken en zegt dat ze over 5 jaar nog niet roesten. Ligt
er natuurlijk aan, of je veel (dus dagelijks) rijdt, of alleen
bij prachtig mooi droog weer. Volgens mij heb je alleen
een adaptor nodig (4x). Ik wil ze zelf ook eigenlijk wel
hebben maar heb daar het
geld niet voor (over) Wie weet komt dat nog wel eens.
Persoonlijk is ook niet elke kleur body geschikt. 
Welke body-kleur is niet geschikt? Op zich al een inter-
essant onderwerp voor spaakwielliefhebbers.
Re: Ik heb spaakwieldoppen. Ja ik weet dat de meesten
nu stoppen met lezen, maar ‘t bevalt best goed. Ziet er
op ‘t eerste gezicht goed uit (stuk beter dan orginele wie-
len) vind ik en de meesten tot nu toe. En verder geen
onderhoud. De gewone wielen +Spitfire doppen+, die
sierchromen randen, bewaar ik natuurlijk wel. Het enige
probleem met deze wieldoppen is, dat ze op velgen zit-
ten die eigenlijk niet precies passen (iets andere steek).
Ook zijn ze iets groter (14 inch), maar dat is gecom-
penseerd in de bandenmaat. Tenslotte steken de wield-
oppen ietsje uit, dus moeten bij een APK keuring er af.
Re: Ik zoek nog een setje goede 14 inch wielen. Weet
iemand precies de steek van een Spit en welke wielen
evt zouden passen (bv Rover 100 of zo?).

Spaakvelgen
Vandaag de banden om laten zetten op spaakvelgen, lijkt
erg mooi, echter, bij het optrekken en afremmen komt er
een bonkend geluid van af de achterwielen.
Wat kan hier de oorzaak van zijn? Speling ? Moet er ook
nog vet aan de groeven van de adaptors?
Re: Zijn de spaakwielen en de adapters nieuw, of
gebruikt? Als de adaptors en wielen gebruikt gekocht
zijn, zit er, of speling op de splines, of de schuine
borgkanten zijn niet schoon. Ook kunnen de wielbouten
te lang zijn, zodat de adaptors tegen deze bouten liggen,
inplaats van tegen het montagevlak. Controleer dit goed,
want, een wiel kan harder lopen dan de Spit als het niet
meer aan de wagen vastzit.



Losse spaak
Mijn spaakwiel heeft een losse spaak! Is dit op een een-
voudige manier te herstellen? Bovendien heeft op kleine
gedeelten van een wiel het chroom losgelaten. Hierdoor
bladdert er steeds meer chroom af. Is dit op een een-
voudige manier te herstellen (spuitbus, plaatselijk
opnieuw verchromen) of moet ik het gehele wiel opnieuw
laten verchromen?
Re: Ik denk dat over dit onderwerp bijna alles in een
recente ‘The Spitfire’ is beschreven, dus, wordt lid en die
maar eerst goed doorlezen.

Thuiskomertje
De achterbak van mijn auto wordt voor een groot deel
ingenomen door het reservewiel. Ik heb mijn brede band
al vervangen door een standaard band om een beetje
ruimte te krijgen. Verder ben ik op zoek geweest naar
een thuiskomertje. Ik heb echter geen wiel kunnen vin-
den die de goede steek heeft tussen de wielbouten. Op
buitendiameter heb ik ze nog niet gecontroleerd. De
huidige Rover modellen hebben ‘normale‘ reservewielen.
Ik weet dat je ook een spuitbus vulstof kunt kopen, maar
dan kun je nadat je naar huis bent gereden de band
weggooien. (Ik heb overigens ook nog nooit een lekke
band gehad). Weet iemand welke thuiskomer van welke
auto past op de Spitfire?

Thuiskomertje MGF?
Op een andere Spitfire site heb ik gelezen dat wielen van
een MG-F ook op een Spitfire zouden moeten passen.
Nu heb ik een hele tijd geleden een discussie gezien
over een kleiner reservewiel voor de Spit. Nu vroeg ik mij
dus af of een MG-F een klein thuiskomertje heeft? en of
die past op een Spit? en natuurlijk een ook zeer belan-
grijke vraag, is het wiel dan wel kleiner dan wat nu bij
ons in de kofferbak ligt? Heeft hier iemand ervaring mee,
of heeft iemand een MG-F? Ik ben zeer benieuwd naar
de maten.
Re: Probeer de Rover dealer Damen en Kroes uit Boxtel,
zij hebben zowel de MGF als Spitfires in de showroom
staan.

Thuiskomertje?
Ben eigenlijk op zoek naar een thuiskomertje. Aangezien
het mooie reservewiel van mijn Spit een groot gedeelte
van mijn kofferbak in beslag neemt. Ik weet niet welke
auto een klein thuiskomertje heeft wat op een Spitfire
zou passen?
Re: Ik was degene die het al een keer gevraagd had.
Rover blijkt nooit thuiskomertjes te hebben gemaakt en
thuiskomertjes van van andere merken (ik heb
Volkswagen en Peugeot opgemeten) blijken v.w.b. hartaf-
stand niet te voldoen. Er is wellicht nog de mogelijkheid
om het wiel van een ander merk opnieuw te boren, zodat

het wel past. Ik vind het risico echter te groot om dat te
doen.
Afgelopen zomer ben ik echter naar Stafford geweest
zonder reservewiel. Ik had wel een spuitbus ban-
dreparatiemateriaal en een set reparatiemateriaal voor
grotere gaten en een pomp. Bij elkaar was dit een klein
volume. Ik heb geen lekke band gehad, dus het voldeed
prima. Daarna heb ik toch dat reservewiel weer
teruggelegd.
Re: je kan een velg gebruiken van een vroege Spit of
Herald die slechts 3,5 duim breed is, met daarop een
135 band gemonteerd, ongeveer 40% plaatswinst en
minder snelheidgebonden dan een thuiskomertje
Re: Als motorrijder, doe ik het altijd zonder reservewiel.
Sommige sportwagens (Ferrari) worden zonder
reservewiel verkocht. Oplossing: Klein spuitbusje ban-
denreparatie meenemen: Repareert gaatje en brengt
band op spanning. Het is echter wel raadzaam na
gebruik ervan naar een bandenhandel te gaan om het
definitief te laten repararen. Als je met binnenband rijdt,
kan die vlot vervangen worden. Rij je tubeless, dan tref
je veel rommel aan op binnenzijde velg en band en wordt
definitief repareren moeilijk.



Hoofdstuk 10

M E E R  V E R M O G E N

A l g e m e e n

Achterblijvend motorvermogen 
Mijn Spitfire is bij de garage geweest om de ontsteking
en de carburateurs af te stellen. Deze zijn allemaal goed
afgesteld, echter het motorvermogen bijft achter met
optrekken. Wat kan hier aan de hand zijn? 
Re: Het kan zijn dat hij nu wat armer afgesteld staat om
te voldoen aan de APK. Remedie: beide crabs een slagje
rijker zetten en zien of het resultaat geeft. Zo ja, nog een
keer, zo nee, dan terug.

O p v o e r e n

Meer vermogen Amerikaanse specificatie
Ik heb een Spitfire MK IV ’72 uit Amerika. Wegens de
strenge Amerikaanse emissienormen heeft deze uitvoer-
ing maar 48 bhp. Ik heb plannen om met de auto naar
het buitenland te gaan voor vakantie. Ik zou graag iets
meer vermogen willen hebben, zonder dat aan de origi-
naliteit van mijn Spitfire veel moet veranderen. Welke
mogelijkheden heb ik en is het verstandig om dit te
doen? Overigens de Spit heeft maar een carburateur.
Re: Ik heb een Spit 1500 ex US Calefornie. Om dit prob-
leem op te lossen heb ik de carburateur vervangen door
2 SU’s, inclusief het spruitstuk (uiteraard). Aangezien dit
niet kan zonder ook het uitlaatspruitsuk en aansluiting
van de uitlaat te vervangen, is dit ook gebeurd.
Bovendien heb ik alle emissiezaken er afgehaald, zoals
luchtinjectie e.d. De vacuum-verlating, ipv -vervroeging,
zoals op de Europa modellen, heb ik verwijderd en het
onstekingsmoment op 8 a 10 gr. voor BDP gezet. Nadeel
is nog, dat de overbrenging korter is. Dat kan je moeilijk
opvangen, anders dan door een overdrive of ander diff.
Recent ben ik overgegaan naar K&N luchtfilters. Ik heb
het gevoel dat ik twee keer zoveel vermogen heb als
eerst. Maar dat is natuurlijk subjectief. Binnenkort hoop ik
een complete andere (Engelse) motor te gaan monteren.
Re: Ik zal een lijstje geven, in volgorde van zinvolheid: -
Begin de luchtinjectie te verwijderen, of minstens buiten
werking te stellen. Deze geeft enkel schonere uitlaat-
gassen, ten koste van vermogen en verbruik. - Bekijk
eens je motornummer. Als dit eindigt met LE (in plaats
van HE), heb je te maken met een lage compressiemotor
en zal je vermogen beperkt blijven. - Het aanpassen van
de vacuum-vertraging voor een -vervroeging heeft
waarschijnlijk geen zin, aangezien dit bij de lage com-
pressie hoort. - Stap over op SU carburateurs en
afhankelijk van wat je later wilt, 1,25" standaard of 1,5"

van de Spit 1500. - Verbeter het ‘ademen’ door K&N
luchtfilters en een spaghetti uitlaatspruitstuk. - Breng de
compressie op niveau (door hoge compressiezuigers te
plaatsen) - Pas de luchtstroom in de cylinderkop aan
(gasflowen) - Plaats een snellere nokkenas.
Bij een MK IV motor moet je zonder al te ingrijpende
aanpassingen op ca. 85 PK kunnen uitkomen. 
Re: Het losnemen van de verlating van de onsteking
heeft wel degelijk zin. Bij weinig toeren heeft de centrifu-
gaalvervroeging nog weinig effect, als je dan veel gas
geeft, werkt de vertraging al wel en krijg je na-onsteking.
Ongeacht het motortype, kan dit nooit goed zijn. Het was
het eerste dat ik aan de auto gewijzigd heb om hem
beter te laten presteren. Het effect was opzienbarend. 
Volgens mij heeft e.e.a. niet te maken met het type van
de motor, maar met het pricipe dat veel gasgeven op
deze manier afgestraft wordt met minder vermogen,
waardoor de gasvoet voor optimaal effect zeer
voorzichtig moet zijn. Dit bevordert dus het rustige rijden.

Goedkoop meer vermogen
Ik kocht een Spitfire en vraag me af of je goedkoop meer
vermogen kan krijgen.
Re: Stop er een Ford tweeliter blok met transmissie in.
Die zijn er in 120 pk en je rijdt als de weerga.

Re: De Spit heeft een vermogen van 70 bhp. Dat kun je
opvoeren door een spaghetti uitlaatspruitstuk te mon-
teren met pijpen met grotere doorsnee en verder een
semi-sport uitlaatsysteem. Met elctronische ontsteking en
‘Splitfire’ bougies moet je dan 6 bhp meer kunnen verkrij-
gen. Een electrisch gestuurde, electrische ventilator lev-
ert boven in het toerengebied nog een 3 bhp op.
Haal je 0.85" van de kop af, kun je 10:1 compressie
bereiken en met een 290 graden nokkenas met grotere
lichthoogte, zit er misschien nog 10 bhp in. Onderhand
moet je dan wel de wegligging en met name de berem-
ming op punt zetten om daar velig mee de weg op te
kunnen. Daarna kom je aan het wegwerken van gewicht,
om de vermogens / gewichts - verhouding te verbeteren.
Haal je bagageruimte leeg!

Tuning een Triumph (1500)
Ik bouw een nieuwe motor voor mijn Spit 1500 ’79. Ik
ben op zoek naar mogelijkheden om lekker, vlotjes 100
bhp eruit te halen. Ik zit nu achter een ‘Maniflow’
spaghetti spruitstuk aan en heb een vroeg model SU
HS2 dubbele carburateur met inlaatspruitstuk te pakken.
Een set met platte zuigers heb ik in bestelling, die, denk
ik, een compressie van 9:1 geven. Plan is om er een
‘Crane’ electronische ontsteking in te zetten. 
Gaat dat de goede kant op? Wat voor nokkenas zou ik
daarbij gebruiken. Ik wil gelagerde tuimelaars gebruiken
met een 1,55:1 verhouding voor meer kleplichthoogte.
Een nieuwe tuimelaaras erin. Vraag me af, of ik de



gewone afstandsveertjes gebruik of afstandsbussen miet
gebruiken om bij 6500 rpm de tuimelaars in het gareel te
houden.
Re: De 1500 heeft een krukas die maar van mindere
kwaliteit metaal is en wellicht 6500 rpm niet verdraagt. Je
kunt dan ook maar het best gaan voor een lagetoeren-
motor met hoog koppel. Met de gelagerde 1.55 tuime-
laars kun je volstaan met een standaard nokkenas met
een korte openingstijd, zoals die van de MK III
(25/65/65/25).
Slijp genoeg materiaal van de kop af om een inhoud van
de verbrandingskamer van 38 cc te krijgen, met 2 cc in
de koppakking kom je aan 10:1 compressie. Laat klepze-
tels voor ‘ongelood’ aanbrengen. Het vliegwiel een kilo
lichter maken en samen met de krukas balanceren. Laat
eerst even de krukas op scheurtjes controleren. Beter
dan later onnodig met brokken te zitten. Stel de carbura-
teurs af op een rollenbank, met zwaardere demperveren
en rijkere naalden. Ik ken het ‘Maniflow’ spruitstuk niet,
maar wanneer dat een goed ontworpen spruitstuk is! Zo
moet je aan 88 bhp kunnen komen en 95 ft/lb koppel. Of
je nu afstandsbussen of gewoon veren gebruikt bij de
tuimelaars, maakt weinig uit.
Je zou de cylinders kunnen laten opboren tot 3.040"
(75,71 mm) en de +0.40" lichtgewicht zuigers van de
TR6 gebruiken. Je moet dan 3 mm van de kop van het
blok laten afslijpen en de boringen voor de pakking laten
aanpassen om de zuigers vrij te houden. Je krijgt dan
1575 cc en ongeveer 95 bhp. Je moet in verband met de
grotere boring uitrekenen hoe diep de verbrand-
ingskamers moeten worden om 10:1 compressie te krij-
gen.
Ben je op zoek naar 125 bhp, dan moet je een licht-
gewicht krukas laten draaien ‘uit een stuk’ geschikt
metaal en gesmede zuigers nemen om 7500 + toeren te
kunnen draaien. Houd in gedachten dat de standaard
HC 1500 70 bhp levert. Net zoveel als de eerdere 1296
cc FD motor. Om aan 100 bhp te komen moet je nogal
toeren maken.
De andere benadering is; gewicht verliezen, afslanken
dus. Alle ‘luxe’ eruit. Kunststof carrosseriedelen, licht-
gewicht wielen en banden, lichtmetalen koppelingshuis,
enzovoort.

‘Redline’
Tot waar gaat het bruikbare toerenbereik van een ’74
Spitfire 1500 motor. Ik kom tot de 4800. Is dat gewoon,
of is mijn teller niet goed?
Re: Ik weethet niet. In mijn 1500 zit een toerenteller met
een rood vlakje vanaf 5000 tot 7000 rpm. Maar kan het
zijn dat in jouw wagen een rood waarschuwingslampje zit
wat aangaat bij het bereiken van de ‘redline’. In elk geval
moet je meer toeren kunnen maken.
Re: Mijn teller loopt ook tot 6000, maar wat ik wil
zeggen; bij 75 - 80 miles/hour, lopen de toeren tussen de

4500 / 4800 op de meter. Zo te horen, draait de motor
dan echt hard. Alsof hij aan zijn top zit. Is dat gewoon?
Als ik stilsta en even flink gas geef loopt de motor
zomaar 5000 rpm.
Re: Al dat geluid komt van de ventilator. Tenminste als
het een ‘vaste’ ventilator is. De ‘viscose’ gekoppelde ven-
tilatoren kwamen later pas op de 1500. Ik rijd soms 5500
rpm op de snelweg; 1560 km/u (ongeveer 95 mph). Je
wilt niet weten wat je dan te horen krijgt, zelfs met een
visco fan.
Re : Ik bouw nu een opgevoerde motor voor mijn Spitfire.
Hoewel de motor die er nu inligt het fijn doet, vond ik een
ander blok en dat ben ik aan het opvoeren. Ik gebruik de
9:1 compressie zuigers van ’76 en een 280 nokkenas,
grotere kleppen, bronzen klepgeleiders en zo. Iemand
die kan zeggen wat ik daarvan verwachten mag?
Re: Ik heb een aantal 4 en 6 cylinder Triumph wedstrijd-
motoren gebouwd voor het circuit en de weg. De sleutel
ligt in verlichting van het vliegwiel en het hele draaiende
gedeelte professioneel te balanceren. Zelfs een 1500
rammeldoos kan dan relatief stil zijn bij 6500 rpm. Er kan
wel 4 kg van het vliegwiel af, wat je 0 - 60 mph tijd 2 a 3
seconden bekort. Gebruik de standaard ‘late’ MK IV
inlaat en ‘Moss’ 1,25 racing uitlaat. Neem bronzen
klepgeleiders, maar laat ze ruimen als ze ingeperst zijn,
want het is bekend dat ze op bedrijfstemperatuur nauwer
worden. Er zijn er al heel wat stuk gedraaid. Ik gebruik
geen klepsteel oliekeerringen en ik heb geen verbruik.
(Castrol 10/60 RS). Op een 1500 zal de 280 nokkenas
zich gedragen zoals een 289 op een 1300 blok, met
ongeveer 90 bhp bij twin 1,5" SU’s, en 85 ft/lb koppel.
Gebruik een spagehtti uitlaatspruitstuk en semi-sport uit-
laatpijpen. De 9:1 zuigers zijn ok, maar wanneer je over
98+ octaan benzine beschikt kun je de kop afslijpen tot
10:1 (-0,35") en de ontsteking op max 30 graad
vervroeging zetten. Zo is de 95 bhp haalbaar.
De gereedgekomen motor na inlopen op een rollenbank
uittesten om de goede naalden en demperveren in de
carbs te krijgen. Gebruik een electrische ventilator om
het geluid te drukken. Een goede aanbeveling is de
nokkenas ophanging te laten lijn - boren en er lager-
schalen van een Land rover in te laten zetten, zodat je
de forse nokkenaslijn heel houdt.

Aluminium vliegwiel
Is een ‘verlicht’ ijzeren vliegwiel goed genoeg voor
dagelijks weggebruik, of is een lichtmetalen vliegwiel te
prefereren.
Re: Punt is, dat je toch een stalen wrijfvlak voor de kop-
peling in het lichtmetalen vliegwiel moet aanbrengen. Als
je dat laat doen, eindig je met vrijwel hetzelfde gewicht
als het standaard vliegwiel. In de racerij zijn ze content
met een tot 4 kg afgedraaid vliegwiel, dat is 2,2 kg winst.
Daarmee kun je 3 seconden besparen op de 0-60 mph.



MK III prestaties
Ik wil een MK III motor klaarmaken om de MK II te ver-
vangen, die ik nu heb. Die motor loopt best fijn, maar
gebruikt wat veel olie. Dus, ik wil de MK III die ik kon
kopen opknappen. Ik wil optimale prestaties bereiken,
zonder gekke dingen uit te halen. De motor moet wel
betrouwbaar blijven en gladjes lopen met gemakkelijk
verkrijgbare onderdelen. Mijn gedachten gaan uit naar
een spaghetti uitlaatspruitstuk, om een bertere ademhal-
ing te krijgen. Moet ik dan ook iets aan de inlaatkant
doen, zoals carburateurs, polijsten van de inlaatpoorten
en/of filters. Iemand deed de aanbeveling een FH kop te
plaatsen in verband met de grotere kleppen. Gaat het
dan om een MK IV kop? Kan ik met het bovenstaande
iets bereiken wat de moeite waard is? Wat is mijn vermo-
genswinst? Ik heb eeb overdrive, dus meer koppel bij
lage toeren heeft effect.
Re: Het hier beschreven verhaal is misschien iets over-
dreven voor jou. Ik heb van hem een motor gekocht die
zelfs nog verder gaat dan bovengenoemde specificaties
(Webers etc.) Wat in elk geval zinvol is: Spaghetti spruit-
stuk, open (K&N) luchtfilters, MK IV kop met grotere
kleppen, luchtkanalen gladslijpen en het gehele draaiend
gedeelte laten balanceren, vliegwiel afdraaien voor
snellere acceleratie. Een andere nokkenas geeft meer
vermogen, maar met name op hogere toerentallen. Bij
meer compressie. Een 285/289 nokkenas (fast road)
gaat nog net, bij grotere hoek wordt het een toerenmon-
ster.

Re: Gebruik een MK IV kop met grotere kleppen, laat
er 0.085" afslijpen om 10.5:1 compressie te krijgen voor
meer koppel, doe er bronzen klepgeleiders in en overtuig
je ervan dat ze ‘warm’ geruimd zijn om vastlopen te
voorkomen. Gebruik een ‘Triumphtune’ 285 of 289
nokkenas, zet er standaard TT ‘race profile’ uitlaatklep-
pen in, laat aan de rugzijde je inlaatkleppen wat
afdraaien voor minder gewicht en betere ‘flow’, laat de
inlaatklepzitting en toeloop wat opruimen en maak de zit-
ting ‘dun’. Blijf verder van de inlaatpoorten af om snel-
heid in de gasstroom te houden. Alleen, maak de over-
gang tussen spruitstuk en inlaatpoort glad. Het spruitstuk
moet er ‘recht’ voor zitten. Neem een spaghetti uitlaat-
spruitstuk en een ruim bemeten ‘semi-sport’ uitaaltsys-
teem. Je kunt vanaf d emotor de uitlaat omwikkelen met
warmte isolerend materiaal. Pak je gewone 1,25" SU
carbs, maar met rijke naalden en een stijvere demper-
veer. Neem een electronische ontsteking en ‘Splitfire’
bougies 7,8 of 9, afhankelijk hoe hard je wilt gaan.
We hebben drie Spits gebouwd, alle boven 88 DIN bhp
(niet SAE) die meer dan 105 mph lopen. Om tot stilstand
t ekomen, gebruik je ‘Mintex Comp’ remblokken en schi-
jven met gaatjes erin. Pak de GT6 stabilisator voor met
‘Urethane’ bussen. Vervang de ophanging van de stuur-
inrichting door lichtmetalen bussen. ‘Spax’ dempers, MK
IV achterveer; 185x60x13 Yokohama’s A509 op 5.5" vel-

gen. Zo wil hij stoppen en bochten nemen. Voor de koel-
ing, zet er een Citroen Visa radiateur in met electrische
ventilator. Wil je nog harder kunnen, neem dan een kun-
ststof motorkap en bagageklep.
Re: Betreffende “wrap the manifold”: dit betekent het
inpakken van het bovenste gedeelte van het uitlaatspruit-
stuk met hittebestendige en isolerende tape. Duur spul,
maar het werkt wel. De onderdelen kun je in Nederland
wel krijgen (met name Imparts etc) in Engeland is MOSS
het best gespecialiseerd, maar de verzendkosten zijn
wat hoog.
Re: Ik begrijp alleen niet helemaal waarom je het uitlaat-
spruitstuk zou moeten inpakken. Is dat als hitteschild
voor de carbs? Mijn Huidige MK II blok heeft ook een
spaghetti spruitstuk. Niks ingepakt. Waar zou ik het vlieg-
wiel kunnen laten afdraaien? Wat denk je dat jouw sug-
gesties ongeveer zullen kosten (285/289 nokkenas, K&N
filters, spaghetti, MK IV kop, vliegwiel afdraaien en de
boel balanceren)? Wat moet ik van deze ingreep qua
vermogen- en koppelverbetering verwachten? Moet is
overigens ook een ‘meer open‘ uitlaatdemper hebben, of
is de originele OK? Ik heb namelijk een gruwelijke hekel
aan van die dikke kachelpijpen onder de auto. 
Re: Dat inpakken van het spruitstuk geeft een andere
warmeteverdeling en daardoor gunstiger onderdruk in
het spruitstuk. Dit levert je wat meer luchtflow door de
motor. Ik heb mij laten vertellen dat een gereviseerd en
gebalanceerd shortblok (zonder kop) ca fl. 1800,- kost
(bij AMT, zie clubkrant voor adres) een dergelijk
revisiebedrijf kan ook je vliegwiel afdraaien. Een kop met
stage-2 specificatie kost ca. f 1400, zie TSSC offertes,
een nokkenas, zowel standaard als snel is ca. 300,-. Een
spruitstuk gaat voor diverse prijzen, omdat er rvs en wel-
roestende uitvoeringen zijn. Een meer open uitlaatdem-
per helpt natuurlijk ook mee, maar je hebt sport en semi
sport. Semi sport moet voldoende zijn. Wat het allemaal
oplevert kan ik je niet vertellen, maar volgens Peter Hill
ca. 85 PK en 10-20% koppeltoename. Hier betaal je dan
wel voor.

MK III US motor, FE specificatie
Ik heb een Spit MK III motor met amerikaanse specifi-
catie. Ik vraag me af, hoe ver ik hiermee afzit van de 75
bhp die voor de Europese versie wordt opgegeven.
Zitten hier de lage-compressie-zuigers in en nog meer,
vermogen vragende aanpassingen?
Re: Je hebt kans dat er ‘Stromberg’ carburateur(s) op
zit(ten) met een code die eindigt op een E van emissie.
Die zijn beperkt nastelbaar. Het kan ook nog zijn dat er
een ‘tamme’ nokkenas in zit.

Minder vermogen US specificatie
Hoe zit dat. Welke onderdelen moet je mijden om vol-
doende compressie te krijgen. Ik wil een ‘Amerikaanse’
kop gebruiken wegens de ‘loodvrije’ specificatie.



Re: Aanvankelijk werd de CR teruggebracht door zuigers
met een ‘dome’ in de bodem. Later werden de verbrand-
ingskamers in de kop vergroot om minder compressie te
krijgen. Je moet ook nog rekening houden met de
strengheid vande eisen die bvb in Californie veel verder
gingen dan in de andere Staten van Amerika. Weet dus
wat je doet!

Goede prestaties
Hoe kun je een Spitfire voor op de weg tot betere presta-
ties aanzetten. Een ruimbemeten uitlaatspruitstuk,
zuigers met hoge compressie, grotere kleppen en inlaat
stroomlijnen? Zeg het eens.
Re: Neem een FD of GE 1300 blok, haal 3 kg van het
vliegwiel af, neem een late MK IV kop met grote kleppen,
een electronische ontsteking die vette vonken geeft, een
spaghetti uitlaatspruitstuk, semi-sport uitlaatpijpen,
sterkere demperveren en rijkere naalden in de SU carbu-
rateurs, TT ‘road 89’ 290 graden nokkenas, glasfiber
motorkap en bagagedeksel, GT6 1" stabilisator voor, 5.5"
velgen met Yokohama A032 banden, lichtmetalen kop-
pelingshuis van een Herald en een lichtmetalen radiateur
van een Citroen Visa = Renault 5. Leeg je koffer en
handschoenenkastje, enz. Zo kom je aan een hoogto-
erige 90 bhp bij 5250 rpm, lichte auto die 0-60 mph doet
in 8 seconden en geweldig de bocht door wil met 1,25"
carburateurs. Grotere carbs geven minder trekkracht bij
lagere toeren.

Acht poorten kop op een 1147 cc blok
Als het ter sprake komt, hoor je beweren dat er wel kop-
pen voor de 1147 motor op de markt geweest zijn met
acht poorten. Elke klep zijn eigen poort, geeft een gelijk-
matiger gasstroom, wat resulteert in meer vermogen en
koppel. Maar zo’n kop ben ik nog nooit tegengekomen.
In dit verband is ook sprake van aanpassing van een
1296 kop voor een 1147 blok. Probleem is, dat het
patroon waarin de kopbouten in het kleine blok staan
anders is dan in het grote. Sommige zouden dwars door
een inlaatpoort gaan.
Ik vraag me af of je de kopbouten in het 1147 blok in het
patroon van de 1296 kop kunt aanbrengen. Gewoon de
benodigde gaten boren, draadsnijden, tapeinden erin en
de overgebleven gaten afpluggen.
Re: Poeh, gedurfde benadering zeg. Je moet de tapein-
den wel helemaal in het massieve metaal van het
blokaanbrengen en daarbij geen waterkanalen door-
boren. Punt is ook, dat de middellijnen van de vier cylin-
ders in de twee blokken niet op de zelfde plaats liggen.
Je moet dan, of, de verbrandingskamer in de kop aan-
passen opde cylinderboring, of, de cylinderboringaan-
passen door excentrisch een (de grootste) overmaat te
boren, of beide misschien, waarbij je ook zijdelings het
big end oog van de drijfstangen met de helft van de
excenter -per cylinder- moet afslijpen en aan de andere

zijde wellicht een vulring aanbrengen. En dannog, waar
haal je een passende koppakking vandaan?
Je kunt 100 bhp uit je 1147 blok halen bij 6750 rpm, een
zespoort kop, twin SU2’s of enkele 40dcoe, met een 300
nokkenas, late 1500 TT kleppen, nauwkeurig gestroomli-
jnde poorten, 11,5:1 compressie, vertakt TT uitlaatspruit-
stuk, krukas en vliegwiel lichter gemaakt en gebal-
anceerd. Neem sterkere demperveren en rijkere naalden
in de carbs. Een 8 poort kop met twin Weber’s en een
320 graden nokkenas kan 10 bhp meer leveren. De licht-
metalen koppen die op de ‘Le Mans’ fabriekswagens
werden gebruikt leverden 120 bhp DIN. Een goede FD
1296 motor met bovengenoemde aanpassingen zal
zeker zoveel vermogen leveren, een stuk goedkoper,
betrouwbaarder en er zijn gemakkelijk onderdelen verkri-
jgbaar voor het geval je wat nodig hebt.
Re: Nou, de reacties hebben me aardig tot rede
gebracht. Ik ben zuinig op mijn 1147 MK II en fratsen
doe ik wel met een 1300.

Verbeter de doorstroming
Ik las een zeer gedetailleerd artikel over het stroomlijnen
van de in- en uiitlaatpoorten van zescylinder Triumph
motoren. Ik heb een MK II 1147 Spit en een MK III 1296
Spit. Kan iemand me aangeven waar ik betrouwbare
informatie bij elkaar vind om de ademhaling van deze
motoren te stroomlijnen? Je komt nogal eens tegen-
spraak tegen bij verschillend ebronnen. Bijvoorbeeld over
het glad polijsten van poorten. De een zegt dat dit drin-
gend nodig is, de ander verklaart enige ruwheid als
vereiste om een goede menging van het gas te krijgen.
Op gladde oppervlakte hecht de benzine juist.
Re: Wat heb je gelezen? Ik heb een GT6 en ben erg
benieuwd.
Re: Ik las de vertaling van een artikel van Chris Witor in
het Engelse ‘2000 register’ magazine in het Nederlandse
‘Triumph Tribune’ van de CTH uit ’95.
Re: Interessant materiaal. Maar, hoe herken ik een MK
IV kop in vergelijking meteen 1296 kop. Ik wil zo’n late
kop laten afslijpen om compressie te krijgen, de poorten
wil ik wat op laten ruimen en niet te glad. Nieuwe klepzit-
tingen voor ongelood een spaghetti uitlaatspruitstuk
eraan. De aansluiting van de spruitstukken op de poorten
uitlijnen en de goede combinatie van naalden en dem-
perveren opzoeken voor vermogen en koppel. Krukas en
vleigwiel laat ik voor wat ze zijn. Ik hoef geen racemon-
ster. Ik hoop zo 80 - 85 bhp te verkrijgen.
Re: Wat je opnoemt hebben we gedaan met een MK IV
met FD motor. Op de rollenbank halen we 85 bhp eruit,
met 1,25" carbs. Je moet er wel toe overgaan je krukas
en vliegwiel te laten balanceren, ook al wil je er geen
gewicht af halen. Je wint er zoveel mee in het hogere
toerengebied! We betaalden er 25 a 30 pond voor. Pas
op, dat je een late MK IV 1296 kop met 1.4375" inlaatk-
leppen te pakken krijgt en niet een 1500.



Re: Maar, wat heb je in te brengen over uitlaatspruit-
stukken. Ik rijd een 1500 Spit. Die heeft niet de gladde,
lange pijpen aan de uitlaatpoorten hangen zoals eerdere
types hadden. Is het rendabel al je geld aan de inlaat te
besteden? Of moet je daar ook aan de uitlaatkant wat
tegenoverstellen.
Re: Ja, een uitlaatspruitstuk, opgebouwd uit meer, lan-
gere pijpen geeft toch een 8 bhp meer vermogen in
vergelijking met het bekrompen gietijzeren stuk.
Re: Het lijkt wel de zoektocht naar de ‘Heilige Graal”. Ik
heb meer dan een dozijn koppen klaargemaakt voor een
1296. De laatste was het beste en levert 115 bhp met
110ftlb, gemeten op een ‘Sun” rollenbank. Ja. Ik weet dat
heel velen veel hoegere getallen claimen, maar in
heuvelklims en op de weg komt de ware aard tevoorschi-
jn bij degeen die de beste prestatie levert. De competitie
verschijnt daar in vele vormen, nietwaar? Toch wel lekker
als je daar met je Spit verschijnt met 1300 motor en je
maakt de blitz tegenover GT6 en TR6 rijders die een ver-
mogen aanbesteed hebben. Het moeilijkst hebben we
het nog met de 1300 Mini Coopers. Een goede Leyland
A series motor kan 120 + bhp leveren met een vijfpoort
kop. In de zestiger jaren is een giga vermogen besteed
in de ontwikkeling van de verbrandingskamer van deze
motoren. Dat werpt nog steeds zijn vruchten af.
De enige echte verbetering  aan een Triumph 1296 is het
gebruik van een FD blok met kleine krukaslagers, een
late KMK IV kop met grote kleppen, een 11:1 CR door de
kop .085" af te slijpen en een ‘Kent’ 300 graden nokke-
nas met grote lichthoogte te gebruiken voor op de weg,
of om te racen een 320 graden ‘Piper Cam’ nokkenas.
Maak alle draaiende delen zo licht mogelijk om het ben-
odigde vermogen om op toeren te komen en toeren te
verliezen zo gering mogelijk te houden.
De poorten moet je alleen ontdoen van onregelmatighe-
den in het gietsel, het in de poort uitstekende deel van
de klepgeleider kun je puntig laten toelopen, de klepzit-
tingen moeten dun zijn en de juiste hoek hebben, als het
kan in drie facetten, de overgang van poortwand naar
klepzittinggeleidelijk laten verlopen, de klepranden ook
dun graag en onder de juiste hoek. Laat de uitlaatkant
voor wat die is, concentreer jke op een ononderbroken
soepele gasstroom tot over de klepzitting, waarbij je de
binnenbocht in de poort zoveel mogelijk verruimd. Zoveel
mengsel als je binnen kunt krijgen en verbrand, vindt zijn
weg naar buiten wel. Gebruik je vinger om te voelen hoe
de inlaatpoort verloopt en wat de gasstroom daar
tegenkomt. Wie niet vies is van zijn vrouw, voelt wat ik
bedoel. De aansluiting van de spruitstukken op de
poorten moet zonder enige overgang zijn. Zo ook van de
carburateurs op het spruitstuk. Ik heb alle boeken die er
over dit onderwerp zijn gekocht en stukgelezen, inclusief
‘Vizzard’s “a” engine boek, ‘G.Thomas’s 1986 Triumph
Tuning Manual, ‘Works’ tuning, enz. Geen van hen geeft
werkelijk in detail waar je wezen moet en wat je moet

doen. Zelf uitproberen! Maar, waar zitten de koelwa-
terkanalen! Uitbesteden kan ook, maar dat kost veel
geld.

Stage III cylinderkop
Ik ben bezig met de revisie van mijn motor. Nu zie ik
cylinderkoppen in verschillende soorten. Is een zoge-
noemde ‘stage III’ (of 2 of whatever) cylinderkop een
bijgewerkte standaard kop is, of dat dit een speciale
uitvoering is? Als het een aangepaste standaard kop is,
heeft er iemand tips hoe en wat dan te verbouwen?
Tevens, of zo`n verbeterde kop veel nut heeft en wat het
meeste resultaat oplevert?
Re: Een stage 2 of 3 is inderdaad een aangepaste stan-
daard kop. Met name de luchtflow is verbeterd: Alle
obstakels uit de kanalen geslepen en de vorm aangepast
op optimale flow. Tevens zijn grotere en of betere klep-
pen gemonteerd en zwaardere klepveren (sluit sneller),
ook wordt vaak de smering van de klepgeleiders verbe-
terd. Bij Stage III worden de kanalen ook nog gepolijst
voor minimale wrijving van lucht met de wanden. Dit lev-
ert nog betere flow, echter wel ten koste van het ver-
bruik. Stage II is voor normaal gebruik een goede aan-
passing. Dit dan wel gecombineerd met open luchtfilters
(bv. K&N), spaghetti uitlaatspruitstuk en sportuitlaat,
anders heb je niets aan deze verbeterde flow. Je moet
ook je koeling optimaliseren en minimaal een oliekoeler
plaatsen.
Ikzelf heb het nog niet aangedurfd om de slijptol in de
kop te zetten, maar je kunt ze ook kopen, b.v. via de
TSSC. Als je toch de kop onder handen hebt, kan je bij
het vlakken van de kop ook nog een stuk extra
wegvlakken, waardoor je hogere compressie met bijbe-
horende toename van het vermogen krijgt. Een snelle
nokkenas erbij en je carburateurnaalden op een rollen-
bank laten optimaliseren en je weet niet wat je overkomt.

1500 motor opvoeren
Hoe kan ik het best mijn Spitfire ’78 wat meer pit geven.
Een BMW motor erin gaat me wat ver. Ik wil het bij de
1500 houden. Wat meer vermogen, snelheid en lekker
lopen en betrouwbaarheid, daar gaat het me om. De car-
burateurs heb ik onderhanden gehad en op 65.000 km is
de motor van oversize zuigers voorzien en nokke-
naslagers.
Re: De krukas van de 1500 heeft een te grote slag en
gewicht om echt toeren te kunnen maken. Als je geen
ander blok wilt, zul je het daar mee moeten doen. Je
kunt dan een spaghetti uitlaatspruitstuk gebruiken en
semi-sport uitlaatpijpen. Zet er een goed luchtfilter op.
Probeer een echte vette vonk te krijgen met een electro-
nische ontsteking en ‘sport’ bobine. Een 260 of 270
graden nokkenas met grotere lichthoogte geeft betere
admehaling in het middentoerengebied (2500 5000). Je
kunt je compressie verhogen; .080" van de kop af levert



10:1 op. Als de kop er dan toch af is, kun je vanaf die
kant de inlaatpoort wat opruimen vanaf de klepzitting
naar de poortingang toe. Gebruik wat rijkere naalden en
stijvere demperveren. Een electrische ventilator spaart je
3 bhp op toeren. Een kilo aan de rand van je vliegwiel
afdraaien, maakt je motor gevoeliger op het gas. En elke
5000 km nieuwe contactpunten zal je plezier doen. Nou,
doe je best.

Verbrandingskamers
Het lukt me niet om meer dan 115 bhp uit mijn FD motor
te toveren. Als ik dan zie wat ze met andere 1300
motoren weten te presteren, word ik toch wat
teleurgesteld. Ik kijk dan naar de vormgeving van de ver-
brandingskamers van deze motoren en raak in vertwijfel-
ing. Ik kom er niet meer uit. Waar zit hem de kneep?

Motor vermogen oppeppen
Ik wil graag het vermogen van mijn 1500 TC oppeppen.
Zijn hier speciale setjes voor. Hete nokkenas etc.
Re: Er zijn geen opvoersetjes te koop, aangezien een
goede motor-tuning een gebalanceerde afweging is van
onderdelen en bewerkingen. Natuurlijk zijn er snelle
nokkenassen, maar de cylinderkop is veel belangrijker.
Deze moet handmatig bewerkt en verbeterd worden.
Daarna balancering van het volledige draaiende
gedeelte, open luchtfilters, spaghetti-sportuitlaat, elektro-
nische ontsteking, tot Weber carburateurs als je wilt. Dus
afhankelijk van je wensen, kun je zelf een milde tuning
doen of een uitgebreide tuning laten doen.
Re: Mijn eerste, goedkoopste en leukste stap was: K&N
luchtfilers, aangepaste SU naalden plus veren en sportu-
itlaat met 4 in 2 in 1 spruitstuk. Veel meer trekkracht en
pittig geluidje. Laat je wel door je leverancier adviseren
over naalden, of maak gebruik van de diensten van een
rollenbank. Dat geld komt er altijd uit!

Cylinderkop
Ik haal de cylinderkop eraf om ‘loodvrije’ kleppen te laten
monteren. Mooie gelegenheid om te proberen wat meer
vermogen te krijgen. Grotere kleppen misschien. Ik heb
al een Spaghetti uitlaatspruitstuk, dikkere uitlaatpijpen en
de carburateurs zijn opgepept en van K&N filters
voorzien.
Re: Het meest economisch is de uitlaatklepzittingen te
laten voorzien van inlegzittingen en de uitmonding van
de inlaatpoorten te laten uitslijpen om een vrijere
gasstroom naar de klepzitting te krijgen. De achterkant
van de inlaatklepschotels kun je hol laten afslijpen tot je
een dunnere rand hebt van 1,5 mm breed die volledig op
de zitting sluit. De klepzitting moet nauwkeurig geslepen
worden, zodat er een zo geleidelijk mogelijke overgang
van poort naar verbrandingskamer ontstaat. Zonder ran-
den of scherpe hoeken.
Ik koop ‘Triumph Tune’ SS prestatie uitlaatkleppen die

uitermate dunne schotels hebben en geschikt zijn voor
loodvrij gebruik. We nemen ook TT bronzen klepgelei-
ders. We hebben zo al heel wat 1296 FD motoren
aangepakt en uitgerust met spaghetti uitlaatspruitstuk en
K&N filters, maar ook de kop ,085" afgeslpen om 10:1
compressie te krijgen. Vliegwiel afgedraaid en met de
krukas gebalanceerd. En dan op de dynometer rollen-
bank voor naalden en demperveren, zodat je 85 bhp kri-
jgt. We hebben 1.50" inlaatkleppen geprobeerd in onze
FD racer om de 115 bhp te halen, maar kregen eerst niet
meer dan 100, totdat we ook de wanden van de ver-
brandingskamer slepen om beter aansluiting op de
poorten te krijgen. Voor een gewone gebruiksmotor zou
dat wel heel ver gaan.
Met een 275 nokkenas en een compessie van 10:1 moet
je toch 90 + bhp uit een 1500 of een 1296 FD motor kun-
nen halen met wat je van plan bent. Neem geen FH
1296. Belangrijk is de koeling aan te pakken, want een-
derde van het verbrandingsresultaat moet daarlangs zijn
uitweg vinden. Als dat niet goed gaat, kom je tot stil-
stand. Gooi in elk geval de plastic ventilator in de vulles-
bak.

Inhoud is vermogen
Er wordt veel van gedachten gewisseld over verbetering
van de ademhaling van een motor en verhoging van de
compressie. Waarom denken we niet eerst aan grotere
boringen. Als ik me niet vergis, neemt daarmee vanzelf
de compressie toe, zonder de kop af te slijpen.
Wat is de grootste zuiger die in de Spitfire 1300 of 1500
motor past en wat is er op tegen die te gebruiken?
Re: Ik heb standaard +060 zuigers, die 9 cc per cylinder
meer geven, dus 1332 cc tesamen. Nu overweeg ik GM
Nova zuigers te gebruiken, dat zou + .100 betekenen,
maar de afstand van de zuigerpen tot de zuigerbodem is
0.25" minder, dus moet ik het blok zoveel afslijpen. Ik
probeer zo dicht mogelijk bij 1400 cc te komen, om
beneden de limiet voor de motorsport klasse te blijven.
Wanneer de boring meer dan + 060" gaat, moet die bor-
ing excentrisch gebeuren, om voldoende metaal tussen
cylinder 2 en 3 te behouden. Gesmede zuigers kosten
per vier duizend pond, dat gaat me boven de macht.
Door de krukas excentrisch af te draaien, kanik 3 tot 4
mm slag winnen, maar met een FD krukas lijkt me dat te
riskant.
Een groter slagvolume is dus niet zo erg voor de hand
liggend.

Grotere motor
Ik wil wel weten of het mogelijk is een grotere motor,
zoals uit de TR7 in een Spit 1500 te zetten.
Re: Je komt van alles tegen. Op de Stafford Showground
zag ik een Ford Zetec 1600I, die levert 180 bhp met een
supercharger. Om dat op straat te krijgen was een
achtereind van een Corvette gekanibaliseerd. Ik zag ook



eens een Alfa met dubbele nokkenas. Zag er goed uit.
Maar, heb je wel eens over een Dolomite Sprint gedacht.
Dat is aantrekkelijker dan de GT zescylinder of TR
zescylinder, die nogal wat gewicht voorin aanbrengen.
Re: Je moet dan wel rekenen op heel wat werk. Er zijn
toch nog veel andere alternatieven. Denk eens aan een
lichtmetalen V6 bijvoorbeeld.
Re: Als je uitgaat van een Spit, vraag ik je toch, wat doe
je de auto allemaal aan! De beste oplossing is toch een
MK IV 1300 motor en die lekker opvoeren. Kost een paar
centen, maar het doet recht aan het voertuigje. Je hebt
een lichte motor met lekker vermogen en door de lichte
bouw, blaas je velen voorbij.
Alternatief is een GT6 of Vitesse zescylinder tweeliter.
Goed, maar gewichtig. Of anders een Dolomite tweeliter
Sprint V16. In de Dolomite, die belangrijk zwaarder is
dan de Spit, halen ze er 0-60 mph beneden de 9 secon-
den mee! Met wat opvoeren kom je aan 6-7 seconden.
Dan is er nog de 2,5 ltr TR5/6 motor. Ook 0-60 in 8,2
seconden in een zwaardere auto. (Er is een 150 bhp
uitvoering). Maar, het is wel een lomperd om aan boord
te hebben.
Re: Luister: gebruik een FD of GE motor met kleine
diameter krukaslagers als uitgangspunt. Laat alles bal-
anceren, maak de auto lichter met een kunststof
motorkap, kofferdeksel en deuren. Gebruik een lichtmet-
alen Herald 1200 koppelingshuis (scheelt 7 kg), gebruik
een FH kop met grote kleppen. 85 bhp, met 0-60 in 8,5
seconden. Zo heb ik verscheidene spits gebouwd met
een gelast spruitstuk met lange pijpen en standaard
1,25" carburateurs. Ze doen het allemaal goed en
hebben weinig moeite met wat voor andere wagens met
motoren beneden de twee liter. En zuinig en een genot
om te rijden.

Supercharger
Iemand vertelde me een ‘Shorrock’ supercharger op zijn
Spitfire MK III te hebben gehad die hem 40% meer ver-
mogen door het hele toerengebied opleverde, met een
overigens standaard motor. Nieuwsgierig geworden heb
ik alles afgestroopt om informatie te verkrijgen, maar
nop.
Re: ‘Shorrock’ en ‘Rootes’ maakten superchargers in
diverse maten met spullen erbij om deze te monteren op
allerlei motoren. Ze zogen aan door enkele 1,75 of 2" SU
carburateurs. De aandrijving kwam via een dubbele V-
snaar over een aangepaste krukaspoelie. Meestal moest
er ruimte gemaakt worden onder de motorkap. Maar het
uitlaatsysteem bleef -anders dan bij een turbo-, onge-
moeid. Ze waren lawaaiig en verhoogden het verbruik
met de helft. Met wat geluk tik je een installatie op de
kop.

Turbo Spitfire
Ik heb mijn Spitfire 1500 omgebouwd en voorzien van

een turbo. Zijn er nog meer Spitfire bezitters die hiermee
ervaring hebben.
Re: Kun je wat meer uit de doeken doen en hoe bevalt
het? 
Re: Helaas heb ik geen ervaring op dit gebied maar ik
denk dat meerdere met mij zeer geinteresserd zijn in wat
je nu precies veranderd hebt? Wat voor turbo? Welke
carburateurs je dan gebruikt? Gewoon, wat je hebt ver-
vangen? En natuurlijk, wat het resultaat is. Vermogen,
benzineverbruik, trekkracht, verdere opvallende zaken?
Dus, mischien zou je het een beetje kunnen toelichten.

U i t l a a t

Uitlaat
Op de brug was mooi te zien dat er slijtage was aan de
chassisbalken, op de plek waar de uitlaat hangt. Zoek nu
nog een mogelijkheid om hier eventueel een stuk rubber
tussen te hangen. Liefst iets wat hitte bestendig is uiter-
aard.

Uitlaatspruitstuk
Het uitlaatspruitstuk, kun je daar vermogen winnen, of
alleen meer geluid.
Re: Het is zeker dat een goed vormgegeven uitlaatspruit-
stuk met lange ingaande pijpen die op ideale afstanden
samenvoegen de weerstand in de uitlaat aanmerkelijk
kunnen terugbrengen. Daarmee komt de verbrand-
ingskamer die de uitlaatgasstroom uitbraakt ook dichter
bij je oor en kun je die beter horen. Dat is zeker.
Wanneer dat samengaat met een semi-sport uitlaatsys-
teem kun je aardig vermogen winnen.

Spaghetti
Het spreekt wel tot de verbeelding, zo’n ‘slierten’ uitlaat-
spruitstuk, maar ik hoorde dat door de opeenhoping van
hitte in zo’n roestvrijstalen buizensysteem er toch
energie verloren gaat. Hoe zit dat?
Re: Ouwe wijvenpraat! In de racerij wikkelen ze de uit-
laat in met isolatiemateriaal om zo lang mogelijk het uit-
laatgas op temperatuur te houden, zodat het zo snel
mogelijk doorstroomt. Afkoeling laat het gas krimpen,
waardoor de gang er uit gaat voordat het de pijp uit is.
Het komt er op aan hoe de pijpen aansluiten op de
poorten en hoe ze samenkomen om tenslotte onder de
auto uit te komen. Elke overgang moet zo vloeiend
mogelijk zijn. Een vermogenswinst van 8 bhp is niet uit-
zonderlijk.

Spruitstuk gescheurd
Bij wat onderhoudswerk aan mijn MK III, ontdekte ik een
scheurtje in het uitlaatspruitstuk. Bij nadere inspectie
blijkt de spruit van cylinder 1 voor de helft gescheurd,
echter er is nog geen spoortje van lekkage te zien. Is het
mogelijk om het spruitstuk goed te lassen, of is dit een



slechte keuze en is vervangen noodzakelijk?
Re: Niet lassen, jammer van je geld. Altijd vervangen, al
is het door een gebruikt spruitstuk.

Uitlaatspruitstuk gescheurd
Het standaard uitlaatspruitstuk van mijn MK III is
gescheurd en moet vervangen worden. Wat brengt het
mij, om dan meteen een spaghetti spruitstuk te monteren
i.p.v. standaard. Wat zijn de verschillen / voordelen? Past
op een spaghetti spruitstuk nog de standaard uitlaat, of
is die niet meer te gebruiken? Ik heb een standaard uit-
laat met een enkelvoudige sport einddemper.
Re: Voordat ik een antwoord op je vragen geef: Een
‘spaghetti’-spruitstuk heeft zeker ook invloed op de
keuze van de naalden en demperveren in de carb. Weet
je precies wat je wilt met je Spit? BCCP kan je daarbij
adviseren! Trekkracht bij +/- 3000 rpm.? Of meer pk’s bij
veel toeren? Het ligt aan jouw naaldkeuze. In ieder geval
zou ik een combinatie van luchtfilter, carb.naalden, dem-
perveren, spruitstuk en uitlaat goed afwegen voor het
beste resultaat. Misschien dat je hier zelfs kunt stellen
dat het totaalresultaat meer is dan de som van de ver-
schillende delen. Als je het goed voor elkaar hebt, is je
Spit een stuk sneller zonder dat je de motor uit elkaar
hebt gehaald!
Er zijn verschillende leveranciers in NL en het buitenland
die snel spul verkopen. Triumph Tune(= Imparts), CCEE
(= Marco) of TSSC in GB. Ze hebben allemaal goede
redenen om voor hun product te kiezen en leveren ook
goede adviezen. Maar ik zou niet combineren. Blijf bij
een leverancier die uitgebalanceerd spul levert.
(Als laatste iets wat mij in het verleden nogal bezig heeft
gehouden toen ik met mijn Spit dezelfde route aflegde
die jij nu gaat: hoe remt’ie? Ben je tevreden? En ben je
dat ook als je Spit een stuk sneller is?. In het geval van
mijn Spit was er zeker reden tot verbetering. Dat merkte
ik al na de eerste proefrit met het snelle spul aan het
motorblok!).
Re: Het ligt eraan welk spruitstuk je gebruikt. Het spruit-
stuk van Bell is een directe vervanging van het originele
spruitstuk en de downpipe. De spruitstukken van
Triumph Tune zijn langer en hebben een grotere diame-
ter. (deze zijn ook pas te maken door een verloopstuk en
het inkorten van de middenpijp.)
Triumph Tune kan ze leveren in gewoon en roestvrij
staal. De te verwachten vermogenswinst is ca. 5 pk, mits
met de juiste naalden en demperveren.

Ophangpunt uitlaatdemper 
Hoe kan je het beste een beugeltje monteren dat kan
dienen als ophangpunt van de uitlaatdemper.
Re: Over welke type auto heb je het en wat voor een
soort uitlaat is het? En waar wil je de ophanging
hebben? Hier is zo niets op te zeggen.
Re: Betreft een MK III, zit nu een standaard uitlaat onder,

maar wil hier een sportuitlaat (dubbele dempers)
onderzetten.
Re: Sportuitlaat wordt vastgemaakt aan de achterzijde
met rubberstrips die gewoon in de handel zijn. Aan de
voorkant zit hij gewoon vast aan het motorblok met de
spaghetti-pijpen en verder onderweg naar achteren ner-
gens meer.

Uitlaat systeem? 
Ik ben op zoek naar een sportuitlaat voor mijn Spit ’78.
Welke moet ik nemen om zoveel en zo laag mogelijk
kabaal te krijgen? Er zit nu een zelf gefabriceerd sys-
teem onder (1 einddemper en 4 pijpen) staat wel grap-
pig, maar ik heb niet dat doffe geluid wat ik wel eens bij
een ander heb gehoord, er zijn er meerdere, maar welke
raden jullie aan en zouden ze er eventueel ook gebruikt
zijn of wordt dat een onbegonnen zoektocht? 
Re: Je moet niet denken dat je van de Spit een Honda
CRX of Golfje met van die dikke uitlaten kunt maken of
zo. Niet dus. Voor de Triumph Spitfire, zoals de eerbied-
waardige naam luidt, is een sportuitlaat beschikbaar. Die
heeft 2 pijpen (en dempers) die dan precies onder de
nummerplaat zitten. Komt zoveel herrie uit, dat als je met
140/150 km/h over de Duitse Autobahn jast, dat je na 20
minuten het graag weer wat rustiger aandoet. Alle
Triumph dealers hebben ze. Misschien ook wel gebruikt.
Er zijn steeds weer ‘spijtoptanten’.
Re: Ik heb een RVS sportuitlaat die veel lijkt op de stan-
daard, alleen met 2 pijpen i.p.v. 1. Deze geeft een
behoorlijk donker geluid, maar niet de dB’s zoals dat
dubbele systeem. Maar het bevalt me prima en zorgt
voor een redelijk “standaard” uiterlijk met het voordeel
van een meer free-flow systeem. Het is uiteindelijk een
kwestie van smaak. 
Re: De sportuitlaten die aangeboden worden zijn er in
veel verschillende versies. * Een sportdemper overdwars
(zoals de standaard demper). * Twee dempers in leng-
terichting, eventueel nog met een gemeenschappelijke
demper richting motorblok. Ook hier zit bij dezelfde ver-
sie weer verschil. Bij de ene kijk je gewoon door de dem-
per heen bij de andere zit er wel een echte demper in.
Gewoon eens in een sportief Spitje meerijden. Mijn
ervaring is inderdaad dat je na een uurtje rijden een
goed gevoel krijgt voor het “extra” geluid. Voor mij een
reden om voorlopig de standaard demper gewoon “op” te
rijden. 
Re: Dat het geen Golf wordt, ben ik inderdaad blij mee
om te horen. Echter, inderdaad, sommige hebben een
donkerder geluid dan andere. 
Re: Oke, en waar kan ik die volgens jou het beste
bestellen en moet je dan altijd gaan voor een volledig
systeem of zou het spruitstuk niet nodig zijn? 
Re: Vraag het maar aan de andere clubleden, mijn uitlaat
op een 1500 blok klinkt als een racewagen. Het is inder-
daad een Bell RVS met twee pijpjes aan de rechterkant



achter onder de auto uitkomend. Een gebrul van hier tot
ginder. Het nadeel is echter dat je met 30 km/u in de
bebouwde kom al gemaand wordt door andere wegge-
bruikers (voetgangers) om het wat rustiger aan te doen.
Men denkt dus (door het geluid) dat ik veel harder rijd
dan ik in werkelijkheid doe. Bijkomend manko is, dat je
bijrijder de informatie die hij of zij je wil toespelen even
een moment moet uitzoeken waarop je niet al te hard
meer optrekt, anders versta je er echt geen klap van.
Mannen schijnen dit soort uitlaatgeluid ook veel mooier
te vinden dan vrouwen, dus bezint eer ge begint.
Re: Onder mijn Spitfire zit ook zo’n RVS uitlaat met twee
dempers. Ik moet zeggen dat deze heel mooi onder de
auto uitziet. Maar, je voelt hem al aankomen, als ik vanu-
it stilstand gas geef, maakt hij zo’n geluid, dat het klinkt
alsof een Spitfire vliegtuig aan het opstijgen is. Leuk aan
de ene kant, want iedereen kijkt (jij wilt toch gezien wor-
den) maar na 20 minuten op de snelweg heb jij er al
genoeg van. Volgens mij gebeurt dat al bij 100 km/u. Aan
de radio/cassettespeler heb je dan ook niets en een
beschaafde conversatie met je passagier is niet haal-
baar. Ik heb een ander merk uitlaat (Falcon) ‘made’ in
‘good old England’.
Re: Maar wat adviseren jullie nou eigenlijk? Wel of niet
doen en op de snelweg kom ik toch al nooit met mijn
Spitje en met nooit bedoel ik echt nooit.
Re: Persoonlijk zou ik NIET een sportuitlaat nemen. Ook
binnendoor rijden en optrekken vanaf stilstand levert veel
kabaal op, wat na een tijdje gaat irriteren. Wil je jezelf
overtuigen, ga naar het ISW en vraag of je een tochtje
mee mag rijden in een Spitfire met sportuitlaat. Niet een
paar minuten, maar het liefst een half uur of meer. Ieder
bouwt zijn Spitje af zoals hij zelf wil. Je zult dus altijd
voor en tegenstanders vinden van dit soort onderwerpen.
De praktijkervaring is uiteindelijk de beste ervaring ... .
Re: Jongens jongens, wat is dat nou voor ge-emmer
over een radio en irritant geluid, wij hebben een auto
waarin je zoveel mogelijk ZONDER DAK rijdt. Ik per-
soonlijk heb geen radio nodig, d’r zit bij mij een “double
S” (SS) RVS uitlaat met “spaghetti” spruitstuk onder.
Mooiere muziek bestaat niet! Het is toch heerlijk met de
kop in de wind, lekker door te trekken tot het blokje van
genoegen begint te snerpen en bij het afremmen op de
motor zo’n beetje begint te mopperen van ongenoegen.
(Nou niet allemaal gaan reageren, gewoon goed onder-
houden / warmrijden / repareren wat kapot gaat en niet
zeuren). Wij rijden regelmatig lange afstand rally’s met
Spit en vinden het heerlijk om boven het motorgeweld uit
de pacenotes te moeten schreeuwen, ‘t is maar net wat
je leuk vindt!
Re: Misschien nog een zinvolle aanvulling. De systemen,
zoals die door Bell geleverd worden, twee einddempers,
zijn ook verkrijgbaar met een demper in de tussenpijp.
Deze is namelijk in Duitsland verplicht voor de TUV. Kies
eventueel voor een merk dat die tussendemper ook kan

leveren. Vind je dat het teveel lawaai is, dan kan je altijd
nog je tussenpijp vervangen door een demper en is niet
al je dure geld weg. Voor informatie moet je maar eens
in de catalogi van de diverse handelaren kijken.
Re: Wat betreft een laag geluid uit je uitlaat! Hiervoor
moet je de motor op de juiste manier afstellen en je hebt
het. Voor veel lawaai heb je inderdaad een sportuitlaat
nodig. Levert ook extra vermogen. 0,5 tot 1 kW  bij maxi-
maal toerental. Vind je die te duur, maak vlak voor je
orininele demper een gatje van 3 mm doorsnee in je uit-
laatpijp. Te wienig dbA? Vergroot het telkens met een
marge van een halve mm. Dit is een techniek van ruim
40 jaar terug. Erg goedkoop en bespaart je vele euro’s.
Maar in deze moderne tijd waar alles snel en duur moet
zijn, zal deze wel achterhaald zijn. Voor de APK moet de
pijp weer ‘gasdicht’ zijn, tenzij het om een waterafvoer-
gaatje gaat.

Uitlaat ophanging 
Ik heb een MK IV 1300. Mijn uitlaatophanging breekt
steeds af (rubber). Nu wil ik hem star ophangen (met
behulp van een hoek profiel). Kan dit, ik heb geen zin om
elke maand het rubber te vernieuwen. De uitlaat wordt
alleen maar gedragen bij de demper (2 stuks rubber).
Hoort er ergens langs de pijp ook nog een ophanging? 
Re: Er zijn ook nog types, waarbij de uitlaat achteraan de
versnellingsbak ook nog is opgehangen en even daar-
voor aan bij de achterplaat van het motorblok. Dit is/zijn
een strarre verbinding(en). Vanwege de verschillen in
beweging tussen uitlaat en chassis, moet het helemaal
achteraan een rubberverbinding zijn. Een vaste, gaat ten
koste van je uitlaat. Bovendien worden de trillingen dan
doorgegeven. 
Re: Bij m’n MK IV 1300 zit een bevestiging bij de ver-
snellingsbak en bij het differentieel. En dan die 2 rubbers
achteraan. Nooit geen problemen mee gehad en is vol-
gens mij zo orgineel. Vastzetten zonder rubbers achter-
aan is veel te star, geeft resonanties en breekt na ver-
loop van tijd af.
Re: Ik heb bij mij een beugel gemonteerd bij de ver-
snellingsbak. Deze is star. Reden is dat de bak en motor
en uitlaat tot daar, bij elkaar horen. In mijn geval heb ik
vervolgens nog een flexophanging ter hoogte van de
achteras. Aan het eind hangt de demper in rubbers. Ik
heb dit al enkele jaren zo en tot heden geen problemen.
In mijn geval betreft het overigens wel een MK III.
Re: Je kan voor de rubbers aan de achterdemper
gewapend plaatrubber van 10 mm of meer gebruiken.
Hier zit een stoffen wapening in en scheurt niet uit! Dit
rubber is verkrijgbaar bij een technische handelson-
derneming of automaterialenhandel en kost niets tot
bijna niets. Schut Soest heeft ze liggen. Als je dicht bij
een onderdelenboer zit is het beter daar een rubberje te
halen (wel kijken of hier wapening in zit, onderdelen-



boeren willen ook nog al eens hobbyen).
Re: Heb genoeg kennis vergaard. Bedankt. Heb de
onderdelen (ophanging) besteld bij Ruud S. te E. Is een
goeie onderdelenboer!

GT6, uitlaatgassen in interieur 
Op de snelweg is het (vooral bij warm weer, raampje
open) niet uit te houden boven de 100 km/h, door de uit-
laatgassen die binnenkomen. Uitlaat is dubbele RVS en
van voor tot achter gasdicht. Het lijkt wel alsof het door
de zijruiten naar binnenkomt.
Re: Ik heb een MK II en die heeft het zelfde probleem. Ik
heb het idee dat de lucht uit het motorcompartiment
komt. Ik ga eens proberen om alle kabeldoorvoeren en
gaten in het schutbord goed dicht te maken. Of dat helpt,
weet ik niet, ik probeer maar wat. Misschien een idee
voor je?  
Re: Het lijkt me, dat de uitlaat de uitlaatgassen naar de
achterbumper van de auto moet voeren. Uit een dicht
systeem, kan er tussentijds dus geen uitlaatgas ontsnap-
pen. Zitten er geen gaatjes of slechte afdichtingen in je
uitlaatsysteem? 
Re: De werveling achter de auto is er waarschijnlijk de
oorzaak van dat er verbrandingsgassen naarbinnen
komen. Dit is echter afhankelijk van de snelheid. Hoe
korter de achteroverbouw, hoe eerder je er last van hebt.
Zorg er voor dat je vanaf de voorzijde voldoende venti-
latie hebt. Als de achterruiten openstaan, kan het zijn dat
er een vacuum achter ontstaat, waardoor de lucht
naarbinnen komt. Als je met de achterruiten dicht rijdt en
met het zijraam open, mag het niet meer gebeuren. Dan
weet je wat de oorzaak is.
Re: Ik had ook al zo’n idee, dat er een vacuum ontstaat,
waardoor de uitlaatgassen over het dak, ofzo, naar bin-
nen werden gezogen, echter om de achterraampjes te
sluiten, heb ik niet aan gedacht. Ik zat eerder te denken
aan uitlaten verlengen of zelfs een soort diffuser te
maken, waardoor er misschien sneller lucht aan de
achterkant van de auto zou komen.  
Re: Ik heb het gas probleem ook wel. Het is bij mij
duidelijk, de uitlaatgassen die van achter het voertuig
naar voren komen. Het heeft met de aerodynamica van
de voertuig te maken, gekoppeld aan de uitlaatpositie.
Als de pijpuitgang te dicht bij de bumper is, wordt het
een probleem. Zit de pijp net onder de bumper? Of
eindigt die net voor de bumper? Verlagen of verlengen
van de pijp zou moeten helpen. Met alleen de grote zijra-
men open, zal het nog gebeuren als je er niets aan doet.
Ik zelf heb een Spit die geen kleine ramen heeft en bij
mij is het ook.  
Re: In de handel vind je van die ‘chrome’ sierstukjes voor
op de uitlaateinden. Probeer hiermee eens enkele cen-
timeters lengte te winnen. Als dat helpt, heb je de oploss-
ing leren kennen. 

Sportuitlaat
Mijn Spit MK IV moet binnenkort door de APK. Daarvoor
moet de oude originele uitlaat worden vervangen. Ik zou
graag hiervoor in de plaats een dubbele RVS sportuitlaat
willen aanschaffen. Nu heb ik al op internet rond
gekeken, maar aan ieder systeem kleven zo z’n voor- en
nadelen. Ik zoek een sportuitlaat die lekker geluid pro-
duceert, maar niet overdreven. Het standaard spruitstuk
zou ik graag willen behouden, vanwege kostenbesparing.
Wie zou mij hierover advies kunnen geven op basis van
eigen ervaringen?
Re: Er zijn verschillende uitlaten in de handel, die
gewoon op je eigen spruitstuk passen. Wil je info over
deze uitlaten, moet je gewoon bellen met div zaken als
Nico Baas, Kees Reehorst, edg.  
Mocht je dan nog geen goed gevoel hebben, bel dan
met leden van de TAC, die kunnen je vast wel verder
helpen en hebben veel meer ervaring op dit gebied.
Re: Ik heb een rvs uitlaat van Reehorst erop zitten (merk
Double S). Deze heeft twee dempers parallel zitten. Hij
maakt wel vrij wat lawaai, bij 100 km/u kun je elkaar in
de auto niet meer verstaan. De kwaliteit staal van deze
uitlaat is redelijk, de pasvorm is goed. Je kunt de
kwaliteit trouwens testen door te kijken of een magneet
erop blijft plakken. Bij de goede kwaliteit (304- roest min-
der snel, maar wel scheurgevoeliger) plakt de magneet
er niet op, bij de wat mindere kwaliteit (409- minder
roestbestendig, maar minder scheurgevoelig) plakt hij er
wel op. Bij de uitlaat van Reehorst plakt hij wel. De uit-
laat zit er nu ongeveer 5 jaar op en ziet er nu wel een
beetje roestig uit, maar kan nog wel een paar jaar mee.
Nico Baas heeft geloof ik een sportuitlaat van Bell,
betere kwaliteit maar wel wat duurder. Je kunt deze uit-
laat ook krijgen met een tussendemper erop voor wat
minder geluid, hoeveel minder weet ik niet - hier heb ik
geen ervaring mee.
p.s. Als je toch nog besluit het uitlaatspruitstuk ook te
vervangen voor een rvs spaghetti uitlaatspruitstuk, zou ik
de Bell nemen, omdat de pasvorm van het uitlaatspruit-
stuk van het merk Double S slecht is (heb die twee keer
teruggestuurd, voordat ik er een had die wel paste).

Uitlaat
Ik wil een nieuwe uitlaat monteren. Mijn voorkeur gaat uit
naar een dubbele rvs uitlaat met twee gescheiden pijpen
aan de achterzijde van de auto. De meeste dubbele uit-
laten zijn van het zogenaamde big-bore type. Dit houdt
in, dat je ze moet monteren met het bijbehorende
spaghetti-spruitstuk, of met het oorspronkelijke spruit-
stuk, de downpipe, een deel van de middenpijp en een
verloopstuk.
Re: Dubbele uitlaten hebben een ‘sporty sound’, maar er
zijn stillere en luidruchtigere versies op de markt. De
uitvoering met ronde dempers is het stilst.
Een dubbele uitlaat geeft wat meer vermogen, maar dat



komt pas echt tot uiting met een spaghetti spruitstuk en
K&N luchtfilters. Dubbele uitlaten kunnen geleverd wor-
den in RVS en ‘gewoon’ staal. Die laatste kan dus
roesten, maar is aanmerkelijk goedkoper. Je kunt ook
een enkele demper met dubbele eindpijp nemen. De
‘free flow’ -versie hiervan, heeft ook een ‘sporty sound’
en je hoeft dan geen aanpassingen te maken ten beho-
eve van de ophanging. Heel wat mogelijkheden dus. Als
het nu gaat om advies: ikzelf rijd met de enkele demper
en twee eindpijpen. Deze maakt naar mijn oordeel teveel
lawaai. Als ik nog een keer zou kiezen, koos ik voor de
dubbele uitvoering met ronde dempers.
Re: Ik heb een spaghetti voorstuk en twee ronde dem-
pers. Het geluid kan je eigenlijk zelf instellen, door de
hoeveelheid gas die je geeft. Als je bij het stoplicht het
eerste weg wilt zijn, dan hoor je hem best aardig, maar
als je heel beheerst wegrijdt, dan is het een leuk sportief
geluid. Ik heb wel een opgevoerde motor, met twee
dubbele Webers en K&N filters, dus dat zal in de geluid-
sproductie ook wel wat schelen, maar ik vind twee potten
aan het einde het mooist.
Re: Ik had op mijn 1500 in eerste instantie alleen de
dubbele einddemper gemonteerd. Leuk geluid, ziet er
mooi uit (vind ik), maar geen prestatieverbetering. Je
moet zo’n ding ook altijd passend maken, want de car-
rosserie van een Spit is niet bedoeld voor dubbele uitlat-
en. Bovendien voelde ik me een beetje een Johnny met
een tien jaar oude Golf C 55kw, die er met een volstrekt
verkeerde, veel te dikke uitlaat een GTi van probeert te
maken: pure nep ... . Toen heb ik alsnog een spaghetti
spruitstuk gemonteerd. Hels karwei, want inmiddels was
het RVS op het gewone, al roestige staal van de down-
pipe in gaan vreten en dat krijg je dus niet meer los.
Maar het resultaat was ongelooflijk: veel meer kracht
onderin en de motor had merkbaar meer plezier in
toeren maken. Ik heb veel Spitters in mijn 1500 laten rij-
den en die vonden het na die ingreep allemaal een heer-
lijke auto. Precies dat, wat nog een beetje ontbreekt aan
het standaard 1500 blok: een beetje karakter.
Gevoelsmatig nam de herrie ook wat af, wat te verklaren
is door de ongeforceerde ademing. Onder de kap ziet
het er bovendien erg fraai uit: vier van die dikke pasta-
slierten. Aan de carburatie heb ik overigens niets
gedaan, als je dat wel doet, bijv. met K&N luchtfilters,
moet e.e.a. zeker weer worden aangepast (andere
naalden, demperveren, opnieuw synchroniseren). Wat
mij betreft dus zeker aan te raden, mits van voor tot
achter. Maar voor RVS zou ik niet meer kiezen, dat is
toch wel erg duur en zo hard roest het nu ook weer niet,
tenzij je van plan bent uitsluitend in de regen te rijden.

RVS uitlaat
Op mijn 1500 heb ik een RVS uitlaat welke zich in
tweeen splitst om in twee pijpen uit te komen. Er zitten
geen dempers tussen, de ‘einddempers’ zijn gewoon

holle bussen. Ik vind het nogal een genante vertoning,
als ik gas geef lijkt het geluid veel op dat van een Alfa-
Romeo Spider. Heeft iemand misschien een tussendem-
per in de aanbieding.
Re: Ik ben bang dat je niet helemaal goed geïnformeerd
bent bij de aanschaf van je uitlaat. Het type dat jij noemt,
is heel gangbaar; heel veel Spitfire-rijders monteren een
dergelijke uitlaat (kom maar eens kijken op het ISW).
Maar ... , het is een zgn. sport-uitlaat, wat betekent dat
de bedoeling is dat je auto er harder van gaat lopen door
een makkelijker doorstroming. In de praktijk merk je dat
eigenlijk alleen als je ook een zgn. spaghetti-spruitstuk
monteert en niet het standaard spruitstuk laat zitten. Dat
zal hier niet het geval zijn. Maar, spaghetti-spruitstuk of
niet, de “herrie” is een bekend en meestal ook bedoeld
bij-effect. Voor velen klinkt het als muziek in de oren,
voor anderen (meestal niet-Spitfire rijders langs de weg
of in de kerk ...) bepaald niet. Het geluid van de Spider
lijkt erop, maar een kenner haalt een Spitfire er toch
blind uit, die heeft toch een andere roffel. Maar inder-
daad: zeker net zo hard!
Er zijn geen achteraf in te bouwen dempers voor. Je zult
dan echt (weer) een andere demper moeten kopen,
namelijk de standaard-pot, die niet in het midden, maar
helemaal rechtsachter uitkomt in één pijp. Die is overi-
gens ook in RVS leverbaar.
Als je de Jaguar-look met de dubbele pijp leuk vindt, is
een oplossing wellicht om dempers op maat te laten
maken, bijvoorbeeld bij www.uitlaten.com, maar dat is
wel prijzig. Zij kunnen het geluidsniveau ook goed tunen,
hoewel het er in de praktijk op neer komt dat het zo hard
en diep mogelijk moet zijn ... .
Wellicht dat je het verlies kunt beperken door je huidige
uitlaat te verkopen, die is namelijk erg populair. Hij zal er
echter erg lastig af te halen zijn als je nog de gewone
downpipe hebt gebruikt (RVS vreet in op gewoon staal
en komt muurvast te zitten).

Jaguar uitlaatdempers op de Spit
Ik heb de kans om twee nieuwe inox dempers van een
Jaguar E-type, type S1 4.2 te kopen (een koopje). Nu
vroeg ik me af, of iemand zo’n aanpassing van het uitlaat
systeem heeft gedaan, of geprobeerd. Ik zou vooraan
alles ongewijzigd laten en pas een Y-stuk plaasten op
het laatste. Y-stuk en andere buizen zou ik uit ‘gewoon
staal’ maken van autowrakken. Wat puzzelen en lassen
voor een leuk en sportief resultaatje, of een hersenbreker
voor het paswerk? Zou ik nadien de motor moeten laten
afstellen? Eigenlijk is het iets vergelijkbaar met de nor-
male 2-demper sportuitlaat, maar dan natuurlijk stukken
goedkoper.
Re: Een motor heeft tegendruk nodig om mooi te lopen.
Daarvoor heeft ieder type zijn eigen uitlaat. Dit steekt
echter niet zo nauw. Ik heb recent een RVS systeem
onder mijn Spit gemonteerd. Dit is een dikkere pijp dan



het origineel en vertakt zich in 2, waarachter de twee
potten zitten. Dat zijn gewoon open potten met absobsie-
materiaal. De weerstand is derhalve zeer beperkt. Dat is
ook hoorbaar. Hij maakt aanzienlijk meer geluid dan de
originele. Men heeft mij wel verteld dat in combinatie met
een spaghetti spruitstuk dit tot grotere kans op verbrande
kleppen kan leiden. Misschien heeeft iemand hier ervar-
ing mee?
Re: Het lijkt me dat je de gok moet wagen en ze er
gewoon onder moet hangen, zien hoe het gaat en rijdt
en klinkt. Geen angst voor verbrande kleppen bij wat
minder tegendruk. Gewoon op de testbank je emissie op
6.5 tot 7,5 zetten (iets rijker dus), in plaats van de 3,5-4,5
volgens APK norm. Wel pas nadat hij afgemeld is ... .
Het voordeel van een SU carburateur is, dat het mengsel
over het gehele toerenbereik dan wat rijker staat. Dit
houdt de temperatuur van je cylinderkop ook beter bin-
nen de perken. Twee voordelen dus. Hij vervuilt ons
milieu wel wat meer, maar hoeveel km’s maken we nu?
Re: Dat waren er dit jaar toch mooi al zo’n 8000. Was jij
je cylinderwanden altijd met onverbrande restdelen van
je rijke benzinemengsel? Je emissie op 7,5 zetten, ipv op
3,5, is niet iets rijker, maar erg veel rijker. Bovendien rij-
den we met z’n allen aardig wat km’s, maar het is inder-
daad niets vergeleken bij het opstijgen van een Jumbo
747. Overigens heeft Julicher natuurlijk gelijk wat betreft
het wegspoelen van de zo noodzakelijke smeerolie van
de zuiger en cylinderwanden. 
Re: Terugzetten voor de A{PK naar de lage norm hoeft
alleen maar als je Spit van na 1 jan. 1974 is. Daarvoor,
gelden geen normen. Ik heb tot nu toe geen nadelen
kunnen ontdekken van mijn sportuitlaat met spaghetti
delen en het geluid valt best mee, als je natuurlijk niet al
te veel branie wilt hebben. Ik zou wel alle pijpen van rvs
maken, want wat heeft het nu voor zin om mooie rvs pot-
ten te hebben en de rest weer van dat lelijke ijzer.

Motorgeluid downloaden
Weet iemand waar ik een motorgeluid van deze auto kan
downloaden, want ik hoorde dat hij sportief klinkt en dat
wil ik wel eens horen.
Re: Elke Spitfire klinkt natuurlijk sportief! Verder hangt
het voornamelijk af van het uitlaatsysteem (icm luchtfil-
ters). De sportsetjes die sommigen van ons onder hun
auto hebben, hebben nauwlijks geluidsdemping en dat
hoor je dus ook! Volgens mij maakt het echt niet uit of je
een Spit MK I, II, III, IV of 1500 hebt. Volgens boven-
staand recept, krijg je vanzelf een “donkerbruin” geluid.
Re: Snap ik, maar gewoon met de standaard uitlaat. Ook
zou ik het eens met zo’n sportsetje willen horen. Weet
iemand waar ik audio c.q. video files kan downloaden.
Re: Als je naar de site van Imparts surft, www.imparts.nl
en op de auto’s klikt die zij te koop hebben staan, zul je
ontdekken, dat bij de meeste auto’s ook het geluid er bij
zit. Kun je meteen mooi vergelijken met andere merken.

http://home.tiscali.be/rudolphnevi/Nevi’s-Triumph-Spitfire-
MK3/

Uitlaatgeluid
Ik heb een Spitfire MK III. Er zit nu een standaard lucht-
filter op. Ook heb ik een dubbele sportuitlaat eronder.
Wanneer ik er een K&N luchtfilter opzet, maakt hij dan
veel meer geluid of valt dat mee.
Re: Als je je geen zorgen maakt om het geluid van de
dubbele sportuitlaat, dan zou ik me ook maar geen zor-
gen maken over het K&N filter, want dat valt helemaal in
het niet hierbij.
Re: Het is de bedoeling om het geluid nog iets meer te
laten klinken, maar gebeurt dat ook echt duidelijk met
een K&N luchtfilter, of is dat bijna niet te merken. 
Re: Het maakt inderdaad meer geluid: je hoort het
aanzuigen van de lucht beter. Probeer het maar eens in
een schone omgeving (!) zonder je huidige luchtfilter. Het
geluid dat je dan hoort, maar dan iets gedempter.
Natuurlijk maakt je uitlaat ook iets meer geluid, maar dat
is nauwelijks merkbaar. Op mijn 1500 bijvoorbeeld, hoor
je een enorm verschil als je de standaard koelfan
weghaalt (kan bij mij door een elektrische fan). Omdat
het geluid van de fan erg dicht in de buurt komt van de
K&N’s, valt het geluid van die K&N’s pas op als er geen
gelijkluidende (in dit geval letterlijk) andere bronnen zijn.
Re: K&N’s koop je niet alleen voor het geluid. Ook voor
vermogenswinst. Er zijn ook ‘look-a-likes’ in de handel.
Zonder K&N-logo, goedkoper en misschien even goed.
Let bij de combinatie van uitlaat en filters goed op de
juiste naalden voor de carbs. Daar is met de juiste com-
binatie en afstelling voor een paar euro nog een hoop
vermogenswinst te halen.
Re: Ik heb sinds een jaar K&N filters op mijn 1500. Ik
heb er een originele US enkele demper onder. Er ligt
echter een schotje los, waardoor hij een sportiever geluid
maakt. Na plaatsing van de filters is het geluid bij hogere
toeren, zeg maar v.a. 3500 toeren wat zwaarder gewor-
den. Met de motorkap dicht, hoor je de filters bij mij niet.
Ook niet bij gasgeven als je achter het stuur zit.
Re: Ik heb net twee verchroomde luchtfilters uit Engeland
mogen ontvangen. Deze heb ik via Internet en met de
Visa kaart gekocht bij Holden. Te vinden op www.hold-
en.co.uk . Ik heb iets van 12 pond per luchtfilter betaald
en ca. 5 pond verzendkosten. De filters zien er mooi uit,
op mijn GT6 kan ik het aanzuigen van de lucht goed
horen (en mijn GT6 is heel wat rumoeriger dan de
meeste Spitfires). De kwaliteit van de filters is wel minder
dan van originele K&N’s. Ze zien er mooi uit, het glimt
mooi en de lucht wordt goed gefilterd, maar ik moest de
bouten (draadeinden), waarmee de verchroomde deksels
vastgezet worden, opnieuw bevestigen aan de achter-
plaat. Na iets te strak aandraaien gingen twee van deze
draadeinden los, ze zaten gesoldeerd! Uit voorzorg heb
ik ze nu allemaal vastgelast en kan ik de moeren zo vast



draaien als ik maar kan, zonder dat er iets afknapt.
Ondanks dit minpunt, zou ik zo weer kiezen voor deze
luchtfilters. Misschien als je de moeite neemt kun je ze in
Nederland ook wel ergens vinden. Ik was hier te lui voor.
Houdt bij Holden wel rekening met ca 1 maand levertijd.
Re: Ik wil alleen maar zeggen met het oog op luchtfilters,
dat je heel voorzichtig moet zijn met aankopen van een
niet std. luchtfilter. Ik heb in mijn loopbaan heel wat
motoren zien sneuvelen, omdat ze als “stofzuiger”
gebruikt werden, na montage van o zo’n mooi filter. Ik
dacht dat daar ieders portemonaie te kostbaar voor was.
Re: Ik wil nog wel een negatieve kant belichten van de
sportluchtfilters, ik weet alleen niet of deze ook van
toepassing is op de Triumph, maar ik denk van wel. Een
aantal jaren geleden was ik in het bezit van een Fiat
X1/9. Nou, als jullie denken dat je met een Spit of GT6
snel problemen krijgt met warm weer, ga dan een keer
op pad met een X1/9 als het een graadje of 25 is. Het
motorcompartiment is zo klein en er komt totaal geen
rijwind langs, dus de enige koeling komt van het koelsys-
teem. Na het monteren van de K&N filters (geen imitatie)
en het af laten stellen door een professional, wou de
auto met warm weer niet mooi meer lopen. Vooral bij sto-
plichten was het doffe ellende.
Nu het sprongetje naar de Triumph. Volgens mij is het
altijd het beste om de lucht die naar de motor gaat zo
koud mogelijk te houden. Koude lucht is immers com-
pacter en er vindt een betere verbranding plaats.
Conclusie van mij is dus (mede door de bovengenoemde
problemen met het o.a. aanzuigen van te warme lucht),
dat er in de zomer op warme dagen beter met het stan-
daard luchtfilter gereden kan worden, hier zitten immers
slangen aan die ervoor zorgen dat er altijd relatief koude
lucht aangezogen wordt, ook als je stil staat.
Zijn er mensen die hiermee met de Triumph ervaring
hebben?
Re: Zoals al eerder is gezegd, neem je geen K&N lucht-
filters voor het geluid. Als eerste maakt de demper van je
uitlaat het geluid, als tweede kun je daar nog wat aan
toevoegen met een ‘spagetti’ spruitsuk en luchtfilters
voegen slechts marginaal iets toe. Voor vermogen ligt die
volgorde anders: ca. 5 pk uit een ‘spaghetti’ spruitstuk,
ca. 3 pk uit K&N luchtfilters en ca. 2 pk uit de einddem-
per. Bij zowel het spaghetti spruitstuk als de K&N filters
heb je rijkere naalden nodig.
K&N look-alikes zijn twee stukken verchroomde plaat
met een gaasrand, opgevuld met een metalen pannen-
spons. Het enige wat ze tegenhouden zijn monteurs en
bouten en moeren. Met dit soort filters heb je de duurste
stofzuiger die te koop is onder je motorkap liggen. Als je
wat koopt, koop dan echt iets goeds.

Sportuitlaat
Ik ben bezig met de montage van een dubbel sportuit-
laatsysteem onder mijn Spit. Door de rechte constructie

ervan, lijkt het er op dat de grondspeling ter hoogte van
de achteras erg klein wordt. Is/wordt dit een probleem of
moet ik meerdere (flexibele)bochten gaan gebruiken? Op
hoeveel en welke plaatsen kan ik de uilaat het beste
monteren? Wie weeft er ervaring met de montage van
een sportuilaat-systeem onder zijn Spit?
Re: De grondspeling hangt af van het verloop van de uit-
laat. Ik heb diverse Spitjes gezien die erg veel risico
lopen met hun uitlaat de grond te raken. Hier kan ik je
niet echt mee helpen. Bevestigd wordt de uitlaat meestal
aan de versnellingsbak, op een bout die het stalen huis
en het aluminium achterstuk verbindt, aan het differen-
tieel: in de ophangarmen van het diff zit een gat. Hieraan
kun je een bevestiging monteren. Verder zijn de dempers
zelf aan de bodem van je kofferbak gemonteerd. Zorg
ervoor dat dit stevig gebeurt, ik heb namelijk auto‘s
gezien waar de uitlaat bevestiging gewoon uit de bodem
getrokken is.

Sportuitlaat MK III
Ik heb een SpitMK III met een 1200 Herald motor. Is het
bij deze motor ook mogelijk om een sportuitlaat met twee
uitlaatdempers/pijpen te monteren?
Re: Dat kan wel -is gewoon te koop-, maar de vraag is
hoe zinnig het is, tenzij het je alleen om de ‘looks‘ en/of
herrie te doen is.
Als je Spit een standaard 1200 Herald motor heeft (je
geeft niet aan of het een 12/50 of 1200 motor is, maw of
ie een dubbele SU of een enkele ‘Stromberg’ carb.
heeft), dan zou mijn prioriteit liggen bij het plaatsen van
een MK III blok, of op zijn minst het huidige blok naar MK
II specificaties brengen (indien het verder een goed blok
is). Maar om op je vraag terug te komen: Alleen sport-
eindempers (herrie dus) helpt je qua vermogen/koppel
met een standaard Herald 1200 blok praktisch niets: de
boel wordt daarvoor bij het blok al te veel geknepen. Je
kunt wel een Spit MK II `spaghetti` spruitstuk monteren,
met daarachter wat voor demper je wilt. Dat geeft iets
vermogenswinst, maar komt pas tot z`n recht met een
MK II (= MK III) nokkenas. Die schuif je er zo in, kleppen
stellen, klaar. (wel even werk; hele boel uit elkaar, maar
relatief weinig kosten). Op deze manier krik je het vermo-
gen/koppel wezenlijk omhoog, naar bijna ‘Spit MK II’
specs, met alleen een herriepijp lukt dat niet. Simpelweg
heb je de volgende mogelijkheden: originele Herald uit-
laatsysteem?: Spit MKII uitlaatspruitstuk monteren. 1
carb?: twee SU`s monteren. Herald nokkenas?
Vervangen door Spit MKII/III nokkenas. Je kunt
eventueel ook nog een MK II kop monteren, wat de com-
pressie iets verhoogt.
Mijn prioriteiten zouden zijn: 1. MK II/III nokkenas. 2.
twee SU‘s. 3. MK II uitlaatspruitstuk (betere flow, maar
dan samen met MK II/III nokkenas). 4. MK II kop (alleen
zinnig indien bovenstaande drie zaken ook gedaan zijn).
Als je bovenstaande 4 zaken uitvoert, heb je wezenlijk



een spit MK II blok, wat niets anders is dan een licht
getuned Herald 1200 blok. Het heeft meer pit dan een
standaard Herald blok, m.n. in de praktijk (de cijfertjes
zijn niet bijzonder indrukwekkend), merk je het duidelijk:
trekt veel beter door. Een MK II blok is niet zo krachtig
als een MK III blok, maar loopt erg mooi, beter nog dan
een standaard Herald 1200 blok. Dit zet ik er bij,
aangezien het qua power opkrikken van een motorblok
meestal ten koste gaat van het mooie lopen: in dit geval
dus niet. Ik heb zelf overigens het tegenovergestelde:
een Herald met een Spit MK II blok. Van de winter komt,
als alles volgens plan verloopt, hier een (licht getuned)
MK III blok in: iets meer vermogen en met name meer
koppel, wat met de ingebouwde overdrive prettig is.
Re: Ik heb wel een dubbele SU op mijn Herald blok zit-
ten. Het gaat mij qua uitlaat eigenlijk puur om het geluid
en de dubbele einddempers die ik heel aardig vind lijken,
ik moet het tussenstuk en einddemper toch vervangen. Ik
heb er trouwens wel een spagghetti spruitstuk onder zit-
ten. Waarom adviseer je mij om een MK II/III nokkenas
te monteren? Om nog even verder te gaan over mijn
blok, hij lekt ook enigszins en zit er eigenlijk over te
dubben wat ik er mee moet: - laten lekken, doen ze alle-
maal. - nieuwe pakkingen en keerringen. - revisiemotor
en dan een 1300, maar ik zit dan ook met de ver-
snellingsbak.
Re: Ombouw naar een 1300 motor, heb je geen prob-
leem met de versnellingsbak. Beide hebben een koppel-
ing, bedoeld voor een 10 spline (tands) as voor de ver-
snellingsbak. Dus alleen een probleem als de bak ook
slecht is. Wat weet je van de motor? Als hij veel lekt zou
ik de probleem-pakkingen vervangen. Als hij echt oud en
versleten is, dan is revisie (of ruil) een goede optie.
Overigens moet je bij ombouw naar een 1300 blok ook je
spruitstuk vervangen, maar is de gehele uitlaat ‘stan-
daard‘ te koop.
Re: Ik ben het er niet mee eens dat ‘ze allemaal lekken‘.
Nergens voor nodig. Dat je het toch veel ziet, komt voor-
namelijk doordat men de boutjes van de carterpan te
vast draait. De rand van de pan vervormt dan enigszins
en dan gaat-ie lekken. Als het de carterpakking is, dan
vervangen, maar wel eerst even checken of de carter-
panrand mooi vlak is en eventueel weer vlak maken
(voorzichtig tikken met plat hamertje op vlakke stalen
ondergrond). Als-ie ergens anders lekt, is het waarschijn-
lijk de krukaskeering achter of voor. Welke het is (alle-
bei?) kun je simpelweg zien door te kijken waar de
meeste vette boel zit/vandaan komt; voor of achter. Geen
dure klussen qua materiaal om te verhelpen, maar wel
relatief veel werk, met name achter. De reden van de
nokkenas, heb ik m.i. al uitgelegd in mijn vorige mailtje:
de motor ‘ademt‘ er beter door: kleppen gaan eerder
open en sluiten later, waardoor er meer mengsel in kan
stromen en uitlaatgassen er beter uit kunnen, simpel
gezegd. Zeker aangezien je al een dubbele carb hebt

plus een (hoogstwaarschijnlijk MK II) spaghetti-spruit-
stuk, is zo‘n nokkenas zijn geld zeker waard (zit-ie er
soms niet al in? Historie van de auto is in jouw geval
interessant), maar natuurlijk alleen als de verdere staat
van het blok nog zodanig is, dat het zinnig is er nog (wat)
geld aan uit te geven. Als-ie toch al niet zo best meer is
(m.n. uit dit zich in olieverbruik). Compressie eens laten
controleren: goede graadmeter voor mate van slijtage. Is
de compressie slecht, dan kun je ‘m het beste inruilen
voor een gereviseerd MK III exemplaar. Waarschijnlijk
betaal je dan wel iets meer, omdat je niet een MK II blok
inruilt. Qua aansluitingen is het allemaal geen probleem:
versnellingbak etc. Het enige waar je rekening mee moet
houden, is dat je een ander inlaat- en uitlaatspruitstuk
nodig hebt (MK III heeft 4 inlaatpoorten, MK II maar
twee). Je kunt de carbs gewoon houden, maar moet ze
wel opnieuw afstellen en eventueel van andere naalden
voorzien. Het lijkt mij het verstandigst om alle info die je
(hier) vergaart eens op een rijtje te zetten, te informeren
naar eventuele kosten (afhankelijk van wat je zelf
doet/kan), te bepalen wat je eigenlijk wilt -ook ten
aanzien van de staat van de auto-, hoe vaak je hem
gebruikt, in welke staat je hem wilt hebben, etc., etc.
Vervolgens kun je een keus maken.

Ophanghing sportuitlaat
Ik heb voor mijn MK III een dubbel sportuitlaatsysteem
gekocht. Nu weet ik niet hoe ik het beste het middenstuk
voor het cardanas kan bevestigen, hij loopt immers
onder de cardanas aandrijving en tussen/onder twee
balken.
Heeft iemand een oplossing om hem toch eenvoudig op
te kunnen hangen.
Re: het enige wat ik je kan zeggen, is dat bij mijn MK IV
er in het midden geen bevestiging zit. De uitlaat zit alleen
vast aan de motor en helemaal aan het einde aan de
rubber ophangstrips. Het kan bij een MK III natuurlijk wat
anders zijn, maar veel zal het niet schelen. Bij de uitlaat
wordt ook geen strip geleverd voor in het midden.
Re: Ik heb een MK III met dubbele ‘Triumph Tune’ spor-
tuitlaat. Deze hangt aan een punt bij de versnellingbak
en achteraan bij de twee dempers aan de felsnaad onder
het nummerbord (twee gaatjes boren). Daartussen zit
geen bevstiging. 

RVS uitlaat
Welk systeem is aan te bevelen voor een Spit ’77. Extra
vermogen hoeft niet, maar is altijd leuk. Moet ik de car-
burateurs van nieuwe naalden voorzien en/of het luchtfil-
ter aanpassen?
Re: Ik rijd met een ‘Bells’ sport twin SS systeem, met
een SS vierpijps spruitstuk. Dit is een regelrechte aan-
beveler. Prachtig geluid. Extra vermogen. En hoewel het
niet hoeft heb ik toch de carburateurs laten ‘tunen’. Ik
heb alleen problemen gehad met de aansluiting van de



korte verbindingspijp tussen spruitstuk en de pijp naar
achteren. Dat ding moet echt goed zitten, anders gaat hij
rammelen tegen de chassisbalken en komt dan zomaar
los.
Re: Wij hebben een ‘Bells’ semi-sport systeem met
spaghetti spruitstuk aan een 85 bhp wegauto met 1300
FD MK IV motor. De klank is heerlijk, maar het wordt wel
veel lawaai als je een lange rit maakt met de kap neer.
‘Full Sports’ zijn helemaal erg lawaaiig. De kwaliteit,
passing en afwerking zijn perfect. We hebben ook een
TT roestvrij spaghetti spruitstuk op een MK III. Dat is
tweederde van de prijs van ‘Bell’ maar hij past prima, de
afwerking is wat minder.
Daarachter hebben we een pijp van 54" lengte en 2,5"
diameter die in een 105 dBa ‘Cherry Bomb’ knalpot
onder de koffervloer uitmondt. Oorverdovend wanneer
die eenmaal heet is.

A n d e r e  m o t o r e n

Een 1500 in een MK III
Wie weet waar ik zoal rekening mee moet houden om
een 1500c motor in een MK III te plaatsen zoals ver-
snellingsbak, cardanas en cardan etc.
Re: Volgens mij levert dit weinig problemen op. Je kan
even contact opnemen met Marco Pietersen
(www.ccee.nl).
Re: Het ligt er aan hoe compleet je 1500 motor is. Heb je
alles erbij (met name ontsteking en carburateurs), dan
heb je alleen een conversie-koppelingsplaat nodig (voor
aansluiting op de 3-rail versnellingsbak.) Heb je de
ontsteking en carburateurs er niet bij, dan is het maar
afwachten of de motor uiteindelijk goed gaat lopen. De
vervroeging van een Delco ontsteking (1300) is namelijk
anders, dan van een Lucas ontsteking (1500), en 1,5"
carburateurs kunnen meer lucht verpompen dan de 1,25"
carburateurs van de MK III. Iedere combinatie zal zeker
lopen, maar alleen met de ontsteking en carburateurs
van de 1500 zal een 1500 perfect lopen. 
Re: Het was mijn bedoeling, om alles, motor, koppeling
en versnellingsbak etc, te vervangen. Wat mag ik dan
verwachten? Volgens mij is de eindoverbrenging in het
cardan in MK III anders, dan in een 1500 Spit. Heeft dit
grote gevolgen en past de cardanas wel, etc., etc.
Re: Motor/koppeling/versnellingsbak als geheel, is een-
voudig te vervangen.
Zoals je zelf al aangeeft, is het differentieel anders: de
MK III heeft 4.11:1, de 1500 heeft 3.63:1. Dat geeft dus
een afwijking van je kilometerteller van 13%. (je hebt ook
een nieuwe kilometertellerkabel nodig). De 1500 car-
danas is korter dan van de MK III, dus die moet je ook
vervangen. De ingaande flens op het differentieel van de
MK III is kleiner, dan van de 1500. Je moet dus op de
1500 cardanas, de 1300 flens monteren. Dit kan, door

deze bij de kruiskoppeling te vervangen.

Toledo motor in MK III
Is een gereviseerd motorblok van een Toledo 1300
uitwisselbaar is met een 1300 van een MK III? Zodat ik
een hem als reservemotor kan aanschaffen. Is dit direct
uitwisselbaar, of moet er zodanig veel veranderen, dat
het niet aan te raden is voor een beginnende Spitfire
liefhebber.
Re: Ik rij al 15 jaar met een Toledo-blok in mijn Spit Mk
IV. Dat gaat prima. Het blok zat er al in toen ik hem
kocht, ik weet dus niet of je er veel aan moet veran-
deren. Behalve een blok van een Toledo, zit er een kop-
peling van een Dolomite in en verder een bak van een
MK IV met daarachter een J-type overdrive uit een Spit
1500. En alles doet het.
Re: Een 1300 motor uit een Toledo is gelijkwaardig aan
een MK IV motor, niet aan een MK III motor. Hij is wel
zonder enig probleem als vervanger van een MK III
motor te gebruiken. Niet vergeten de carterpan te wisse-
len, anders krijg je hem er nooit in.
Re: Verhip, dat is toevallig dat ik dit lees! In mijn Spit MK
IV ligt ook een Toledo-motor. Ik kwam daar achter toen
de Rover dealer Damen & Kroes mij daar op atten-
deerde. Ik dacht dat ik misschien wel de enige in het
land was!
Volgens D&Kr. was dit een 1500 motor. (Nr. DM313HE).
Heeft deze motor ook dezelfde afstelgegevens als een
spitmotor?
Re: Dat is toevallig. Ik heb een Belgische Spit 1500 ’75,
het motornummer hiervan is DM 562 HE, dus ook van
een Toledo. Er zit slechts een carburateur aan de motor.
Is jouw Spit misschien ook van oorsprong een Belgische,
zodat deze motoren in Belgie meer ingebouwd zijn?
Re: Wat bij mij erin zit is, Dolomite 1300 kop, Dolomite
1500 versnellingsbak, 1500 blok, Spit 1500 HS4 carbs,
Spit 1500 3,63 diff. Ik snap alleen niet, waarom ze er een
1300 kop ingegooid hebben, aangezien compressie
lager is, namelijk 1:8,5 in plaats van 1: 9.0.
Re: Ik wil graag weten vanaf welk bouwjaar, type deze
motoren in te bouwen zijn. Ik heb zelf een MK IV 1500
die ernstig aan revisie toe is, maar dit kan een interes-
sante oplossing zijn. Moeten er verder nog aanpassingen
aan gedaan worden?

Triumph 1300 TC / Spit MK III
Is er verschil tussen de motoren die gebruikt werden in
een Triumph 1300 TC en die in een Spit MK III? Ik
beperk de vraag tot het blok, wat er aan hangt is van
tweede belang. Ik heb begrepen dat de krukas hierin ver-
schilt, dat hij conisch is aan de voorkant bij de 1300 TC.
De oliepomp zou verschillen en waar de Spit een gat
voor de peilstok heeft zit bij de 1300 TC een plug. Het
carter is verschillend. Maar een en ander kan uitgeruild
worden, dus, zou de motor overgezet kunnen worden.



Re: Het voornaamste verschil tussen een FD (MK III
1300) en een FH (MK IV 1300) is dat de FD een krukas
met een kleinere lagerdiameter heeft dan de FH. De FD
draait dus lichter en kan makkelijker op hoge toeren
gebruikt worden. De FH heeft bovendien een nokkenas
bedoeld voor tammer gebruik, maar die is uitwisselbaar.
In de FD liep de nokkenas op kleinere lagers evenals in
de FH tot nr 25000; later werden grotere lagers gebruikt.
De FH heeft een kop met betere ademhalingswegen dan
de FD, mn grotere kleppen. 
Re: Een collega kocht een 1300 TC ‘saloon’ ’69. Ik herin-
ner me dat een lichtmetalen startkrans voorop de motor
zat en tevens dienst deed als ventilator poelie.
Re: Wellicht zijn RD motoren best geschikt als vervanger
van MK III Spit motoren, die toch moeilijker te vinden zijn
intussen. De veschillen zijn op te vangen, waarbij een
krukas uit een Herald nog wel op te diepen zijn.
Re: Ik hoop voor je dat je een RF motor hebt, want de
RD motor komt overeen met die uit de Herald 13/50. Ik
heb met succes een RD motor aangepast op Spit MK III
specificaties door de lagers te nemen waarmee een MK
III nokkenas gebruikt kan worden. Deze kwam uit een
RF motor, waarvan ik ook de kop gebruikte, evenals de
twee SU’s die daar op zaten en de ‘Lucas’ ontsteking
(zonder toerentelleraansluiting). Het is dan belangrijk de
goede vacuum- en centrifugaalvervroeging te verkrijgen.
Ik heb gewoon de conische krukas gebruikt, waar ik de
krukaspoelie strak op aangedraaid heb (18 kg/m).
Intussen heb ik er 60.000 km mee gereden, zonder prob-
leem.
Re: Hebben we intussen niet een misverstand? Het gaat
niet om een vergelijk tussen MK III en MK IV motoren.
Hetgaat om de 1300 TC uit een Triumph ‘saloon’ en een
Spit MK III motor. De 1300 TC heeft een Rx code in
plaats van een Fx. De 1300 TC kwam in ‘67 toen de Spit
MK IV nog net niet bestond. De 1300 TC had voor-
wielaandrijving, waarom de motor en versnellingsbak
waren samengebouwd tot een eenheid met de koppel-
ing, opgehangen in een subframe. Daarbij werden voor
het eerst ‘homokineten’ toegepast. Om het allemaal
passend te krijgen, waremn er aanpassingen, zoals het
carter dat plaats moest geven aan de versnellingsbak.
Daar hoorde een speciale oliepomp bij. De startmotor zat
voorop met een vliegwiel voorop, waarvoor de krukas
speciaal vormgegeven was. Ik weet dat de nokkenas van
de 1300 TC en Spit MK III identiek zijn. 
De 1300 TC is een regelrechte afgeleide van de Spit MK
III die in ’67 gangbaar was. De 1300 met enkele carb
was afgeleid van de Herald 13/60 motor, met de nokke-
nas van die motor en dezelfde carburateur.
Blijft over de vraag, of er nog andere wijzigingen waren
dan de genoemde?

MK IV-1300 of -1500
Recentelijk een MK IV gekocht ter restauratie. Weet niet

welk type motor er nu in zit Chassisnr is 1FH55392L en
motor nr is RD1263ESS. Heeft wel dubbele uitlaat direct
na het spruitstuk. 
Re: Erg toevallig. Ik heb ooit eens twee blokken gekocht
bij Car Hood (British Car Service) aan de Oude
Haagweg in Den Haag. De nummers? RD 1243 ESS en
RD 1319 ESS. Je blok komt daar dus ongetwijfeld van-
daan. Zij hebben ooit eens 40 van die shortblocks nieuw
in kratje geimporteerd. Het betreft hier inderdaad de
motor van de Triumph 1300 FWD (SC oftewel single car-
buretter wel te verstaan), de voorloper van Toledo en
Dolomite en gebouwd tussen 1965 en 1970. Deze motor
is volkomen gelijk aan de motor van de Herald 13/60 op
de neus van de krukas na, die is n.l. bij een RD motor
konisch. Je kunt echter toch de poelie van de Spit mon-
teren en deze gewoon heel erg strak aandraaien, de
ervaring heeft geleerd dattie dan wel blijft zitten en niet
slingert. Bij mij heeft een blok het begeven, doordat het
axiaallager er gewoon tussenuit viel, de ander is nog
steeds prima en geheel omgebouwd naar TC (Spit MK
III) specificatie. Het plaatsen van de nokkenaslager-
schaaltjes t.b.v. de snelle nokkenas van de Spit MK III is
daarbij de lastigste klus en wordt ook niet vaak gedaan.
Bij Heralds en Spitjes 1500 draait de nokkenas gewoon
koud in het blok als ik het wel heb. Hoe dat bij de MK IV
1300 zit, weet ik niet, ik heb daar geen gegevens van.
Maar ergens moet het verschil in vermogen tussen MK
III en MK IV zitten en ik heb het idee dat dit het is. De
vraag is dus: wat voor nokkenas zit er in? ESS betekent
overigens “Spares Short Engine” En dan voor de echte
kenners: let op als je een “RF”-motor tegenkomt, want je
hebt dan te maken met de TC versie en deze heeft dus
gelijke specificaties als een Spit MK III!
Re: Kijk eens op: http://www.team.net:80/www/triumph/.
Volgens deze site is jouw motor met RD nummer een
1300 uit een front-wheel drive Triumph (Acclaim?) Als het
model motor gelijk is aan de 1300 Spitfire motoren, is het
dubbel spruitstuk gewoon overgezet van een 1500
motor. Als het hier trouwens een Europeese auto betreft,
dan hoort er ook een 1300 motor in. Als het een
Amerikaan betreft moet het een 1500 zijn. Het betreft
hier namelijk een ’73 MK IV. Vanwege de emissieeisen
zijn ze in Amerika in dat jaar 1500 motoren gaan voeren.
In Europa zijn die pas in 1975 gekomen.
Re: Oh ja, kijk ook even op de site van de Franse Spit
club, daar vindt je een mooie lijst met gegevens:
http://amicale.com/spitfire/serial.htm
Re: Eigenlijk is het boek “A guide to originality” dat verkri-
jgbaar is via de club onontbeerlijk. Voor meer
(Triumph)boeken kun je ook terecht bij Autobook
International in Deventer. Denk aan roadtests, werkplaat-
shandboeken enz. Het leuke is, dat ze heel veel op voor-
raad hebben.
Re: De motorcode van een 1300 is FH of voor US FK,
een 1500 motor heeft FM code. De code FH voor de



commissiecode (chassis) duidt op een MK IV 1500. Ik
kan je niet garanderen wat voor motor er in werklijkheid
in zit. Die code ken ik niet. Het zou bijvoorbeeld ook een
fabrieks revisie motor kunnen zijn, maar daar ken ik de
nummers niet van. Meestal hebben die dezelfde codes
met nog en letter er achter. Het stuk dubbele uitlaat
direct na het spruitstuk is normaal voor een 1500.

Dolomite Sprint motor
Heeft iemand ervaring met een Dolomite Sprint motor in
een Spit?
Re: Wij denken er serieus over om er een te gebruiken
en hebben er twee bekeken die al gedaan waren. We
willen een Spitfire MK IV gebruiken. Het grootste prob-
leem is dat de standaard uitlaat configuratie door de link-
er voetenbak moet lopen. In de UK geen probleem, maar
voor linksgestuurde wagens, niet te doen. De startmotor
zit onder de uitlaat en komt tegen het chassis, wordt
volkomen onbereikbaar dus. De Spit versnellingsbak
past met z’n standaard koppelingshuis niet aan de
achterplaat van de motor. Daar moet dus het een of het
ander pasgemaakt. De spiebannen in de koppelingsplaat
passen niet bij de ingaande as vande bak.
De standaard Sprint motor levert 140 bhp en 150 lb/ft,
wat toch wel veel is voor een Spit/GT6 versnellingsbak
en differentieel wanneer je dat vermogen ook gebruikt.
De Sprint motor is uitgerust met een TR^ bak met een
lichtmetalen koppelingshuis tussenstuk. Alles bijelkaar is
dat veel te groot om onder de tunnel te passen en het
chassis. Iemand had een Ford Sierra vijfbak en differen-
tieel gebruikt met ‘Toyota’ steekassen. Heel mooi, maar
gruwelijk veel werk. De ander gebruikte een GT6 bak en
standaard diff. Hoelang dat heelblijft mag je raden.
Sprint motoren zijn heel duur als ze opgeknapt moeten
worden.
Eind van het lied is dat we nu denken over een turbo op
een 1500 met lage compressie. De eerste zorg is dan
een geweldig goeie koeling. En we zullen wat uitstulpin-
gen in de motorkap moeten maken om alles eronder
kwijt te kunnen.

‘Sprint’ motor in een Spit
Heeft iemand ervaring met het plaatsen van een
Dolomite ‘Sprint’ motor in een Spitfire; wat komt er alle-
maal bij kijken?
Re: Je komt een aantal dinge tegen. We hebben ver-
schillende Spitfires en twee Sprint motoren. Bovendien
hebben we een chassis over en we probeerden er een
Sprint 16V in te bouwen. Het belangrijkste punt is, dat de
motor gebouwd is om zo’n 20 graden naar links over te
hellen. De uitlaat zit ook links en op het Spit chassis kom
je dan in conflict met de ophanging van de bovenste
wieldraagarm.
De Sprintmotor wordtgecombineerd met de TR6 ver-

snellingsbak, die gewoon veel te groot is voor het Spit
chassis. Je moet dus naar een GT6 bak en dat betekent
een passende motor eindplaat maken. Of een tussenstuk
daarvoor.
De Sprintmotor is nogal gecompliceerd en duur zodra je
onderdelen moet vervangen. Daar staattegenover dat je
zomaar 140 bhp hebt en het blok is maar weinig
zwaarder dan de 1500. Met wat moeite is hij in te
bouwen. Ik heb er twee gezien. De ene had de voeten-
bak deels weggesneden om de uitlaat ruimte te geven.
Een grotere radiateur is nodig om oververhitting te
voorkomen. Je moet een bobbel in de motorkap maken
om het kleppendeksel te kunnen bergen.

Welk alternatief
Wat is nu een goede motor om in een Spitfire te leggen?
Geen V8, of een draaizuigermotor, maar iets minder
drastisch. Een bescheiden viercylinder moet makkelijker
toe te passen zijn, zonder dat je de eindaandrijving hoeft
aan te pakken.
Re: Wat heb je voor reden om een andere motor te
willen. Meer vermogen; minder gewicht? Wij hebben een
2 ltr Dolomite Sprint zestienklepper (130 bhp) gebruikt,
maar de standaard bak (TR6) past niet. Met een nieuwe
eindplaat op het blok kun je een GT6 bak passend
maken. De uitlaat zit aan de andere kant, wat aanpassin-
gen vraagt.
Een Toyota Micra 1300 met dubbele nokkenas kan ook,
maar je zit weer met de versnellingsbak en uitlaat.
Dikwijls worden Triumph zescylinders met 2 of 2,5 ltr
ingebouwd, maar dan wordt je auto voor verhoudings-
gewijs erg zwaar en de auto is trager dan met een goed
opgevoerde 1300 FD Spit III motor (90 - 100 bhp).
Wij hebben het op een Rover K 1400 multipoint injectie
motor met turbo, zoals op de MG Metro, met betrouw-
baar 150 bhp en een gelijk gewicht als de 1500. De
moeilijkheid ligt in het maken van de achterplaat van de
motor, een goede ophanging van de motor en het
afdraien van het vliegwiel om de koppeling passend te
krijgen. En het uitlaatsysteem.
Maar, zo kun je niet aan de specificaties voor wedstri-
jdgebruik voldoen.
Re: Ik ben doende om een ’68 Spitfire body op een ’69
GT6 chassis te zetten, met een 2.5 ltr TR6 motor en een
Datsun versnellingsbak. Dat betekent een aangepaste
achterplaat voor het blok maken en nieuwe gaten in het
vliegwiel om de Datsun koppeling er op te zetten. Ik denk
over een electronische brandstofinspuiting en een turbo
met intercooler. In verband met het toegenomen vermo-
gen zal ik de achterwielophanging en eindaandrijving
moeten opwaarderen. Ik kijk naar een Datsun LSD differ-
entieel (limited slip), bijvoorbeeld uit de Datsun 510
sedan. Die moet passen en onderdelen zijn goed verkri-
jgbaar.
Ik sprak een gast hier, die had een GT6 motor inge-



bouwd en deed 75 kg dood gewicht in de koffer om een
betere gewichtsverdeling te krijgen. Ook een benadering!

GT6 motor in Spit
Een collega heeft een MK IV en kan voor een prijsje een
6-cilindermotor van een GT6 kopen. Hij stelt de vraag, of
je probleemloos een dergelijke motor kan vervangen?
Zo ja, zijn er bepaalde zaken waarop je bijzonder moet
letten? (bijvoorbeeld andere motorkap?) Kan je bepaalde
technische problemen verwachten?
Re: Een GT6 motor kan in een MK IV en je hebt gelijk,
de motorkap van een GT6 MK III (of het maken van een
bult) hoort er ook bij. Ten eerste moet je de GT6 motor
compleet hebben, met carbs, ontsteking en uitlaatspruit-
stuk, anders moet je er veel bij kopen. Verder moet je de
voorveren verzwaren en het kan geen kwaad (is eigenlijk
een must), om ook de remmen te upgraden. Ook heb je
een aangepaste (afkomstig van een GT6) ingaande as
voor de versnellingsbak nodig.
Het grootste probleem komt echter na de inbouw van de
motor: Op je kenteken staat 4 cylinder. Als er opeens 6
cylinders in zitten, komt hij niet meer door een APK. En
welke eisen de RDW gaat stellen om het kenteken te
laten omzetten, is ook nog maar de vraag.
Mijn advies voor mensen die een 6 cylinder in een
Spitfire willen: Neem een GT6 en zet er de body van een
Spitfire op.
Re: Volgens mij kom je met de APK in de problemen: op
het kenteken staat een 4-cylinder motor vermeld. Ik
meen me te herinneren, dat het wel kan, als je het chas-
sis en de motor gebruikt van een GT6 en er het
koetswerk van een Spitfire op zet. Op het kentekenbewi-
js zijn dan het kenteken, chassisnummer en het
motortype (cylinderaantal) okee.
Re: Voor alle duidelijkheid: op het kentekenbewijs van
een originele Spit staat niet dat het een cabriolet is, dus
ik neem aan dat er bij een GT6 ook niet staat ‘coupe’.
Daarom kun je dus wel rustig een Spit koetswerk op een
GT6 onderstel zetten.
Ik sluit me bij alle voorgenoemde sprekers aan. Het is
een bekend fenomeen en de droom van iedere Spitfire-
rijder: de kracht (en beauty) van de 6-cilinder met het
genot van een open dak. De verleiding is groot. Op het
ISW komen nog wel eens een Spitfire met GT6-blok (of
Vitesse blok) tegen, maar dan is het vaak een Engelse
auto. De Engelse MOT staat veel toe. De Nederlandse
Spitfires met 6-cylinder zijn in de regel omgebouwde
GT6-en, uit technisch en juridisch oogpunt is dat de sim-
pelste oplossing. Er zijn overigens GT6-kentekens zon-
der bijbehorende koets in omloop.
Re: British Leyland heeft het nooit aangedurfd een GT6
Spitfire op de markt te zetten, hoewel de gedachte natu-
urlijk wel degelijk heeft gespeeld. Men was bang
daarmee een geduchte concurrent voor de MG-B en uit-
eraard de eigen TR6 te introduceren. Ik heb ergens ver-

nomen dat er ook kleine verschilen zijn in de opbouw
van een Spit en een GT6. Door de zwaardere
(krachtiger) motor, is de stijfheid van de carosserie en
het chassis van een GT6 ook groter (niet voor niets is er
geen GT6 cabrio).

GT6 / Spitfire ombouw
Ik restaureer een MK IV en gebruik een GT6 voor
onderdelen om op te voeren. Ik wil de motor en wielo-
phanging overzetten. Het schijnt dat je de krukas van
een TR6 kunt gebruiken om het slagvolume te vergroten
naar 2,5 l. Is dat zo? Tussen haakjes, ik wil het met deze
auto opnementegen Civic’s, Prelude’s en Integra’s in
straatraces. Ik wil daar wel eens wat ‘karakter’ in aan-
brengen. Ik ben van plan er een supercharger of turbo in
te ztten, of beide. Hangt er van af, hoeveel koppel ik uit
de motor krijg met gewone aanzuiging.
Ik wil de motor .040 of .060 laten overboren, balanceren,
drie Webers er op (duur, maar mooi!) en wil wat werk
aan de kop laten doen. Zoals driekantige klepzetels
bijvoorbeeld. Ik hoop 250 - 300 bhp er uit te halen. Ik
begrijp dat de transmissie dit niet aankan en zoek dus
alternatieven. Hoorde dat je de Volvo 140 serie kunt
gebruiken. Volgens zeggen moet de standaard Spit diff
het aankunnen. Om de remmen aan te passen kijk ik
naar de ‘240Z’ remklauwen. Ik ben benieuwd naar de
ervaringen met wat goedgaat en wat niet, om geen stom-
miteiten uit te halen en tijd te verspelen. Alvast bedankt
aan degenen die me helpen die gasten in de zeik te
zetten die poenerig met van die Jappen pronken en hun
eigen handen nooit vuil maken.
Re: Je wilt dus gewoon een ‘Dragstar’.
Re: Hola! Als je het serieus aanpakt met een behoorlijke
afstelbare wielophanging, dan is het geen ‘dommekracht’
maar geeft je Spit je de ervaringen die werden opgedaan
in de oude ‘Mustang’ school. Dat hoor ik van gasten die
er 350 bhp uithalen.
Re: Interessant project zeg. Ik kies de luie route van de
inbouw van een Rover V8 in mijn Spit MK III. Volgens mij
kan de zescylinder zo in je chassis en het eerste waar je
je om bekommeren moet is de radiateur en het koelsys-
teem, nog voordat je iets anders hebt aangepakt, want
daar ligt het kritische punt allereerst. Maar je zult de
ophanging en beremming goed voor elkaar moeten
hebben voordat je vermogenswinst kunt boeken, want
dat vermogen moet je wel tegen de straat weten af te
zetten. Gebruik je de Rotoflex achterwielophanging, dan
moet je een verlaagde, zwaardere veer gebruiken. Voor
heb je HD Koni’s nodig en verlaagde, stijvere 300 lb
veren (ipv 180 lb std). De positieve camber van 2 graad
moet naar 0 (neutraal) of -0,5, naar gelang je bredere
banden gebruikt. Dat kun je regelen met de tussenplaat-
jes aan de onderste wieldragers tegen het chassis. Zo
krijg je meer grip.
De Ford Capri 2,8 kan je geventileerde schijven leveren



die in de ‘Princess’ vierzuiger remklauwen passen.
Achter monteer je de GT6 beremming. Gebruik de GT6
hoofdremcylinder. Mintex remblokken en metaalomman-
telde remslangen.
Re: Proberen! Neem de GT6 transmissie of een van een
TR6 (waarbij je wel ruimte zult moeten maken). In
Engeland kun je voor Spitfires vierzuiger remklauwen
verkrijgen, eventueel met geboorde remschijven.
Re: Ik heb een MK III opgebouwd op een GT6 chassis,
met GT6 transmissie en een TR6 motor. Hij weegt 1600
pounds en, hoewel hij in de bochten meer naar buiten
drijft denk ik dat een dikkere stabilisator hem goed han-
delbaar zal maken. Ik steek de draak met jonge
Corvette’s, Camaro’s en 5.0 Mustang’s, Probe GT’s en
Japanners bij de autocross.
Re: Als je een TR6 krukas monteert, zul je ook de korte
zuigers moeten toepassen om onder het ‘deck’ van het
blok te blijven. Je komt dan uit op 12,6:1 compressie,
waarbij je profeit zult hebben van een 290 0f 300 nokke-
nas. Haal zoveel mogelijk gewicht van het vleigwiel af
om de 0-60 tijd zoveel mogelijk terug te brengen.
Wij rijden met zo’n motor in een Vitesse saloon met 185
bhp op de rollenbank. In Santa Pod realiseerden we 1/4
mijl, staande start, in 15.1 seconden. Om boven de 200
bhp te komen moet je de standaard 2 ltr krukas
gebruiken, gebalaceerd en zoveel mogelijk lichter
gemaakt, waarbij je de boring vergroot om zo dicht
mogelijk bij de 2500 cc te komen. 

GT6 ombouw
Wat voor transmissie is nodig als je een TR6 motor in
een GT6 zet.
Re: Een vriend heeft een GT6 III verbouwd tot een 3 ltr
motor, met drie Webers. Hij heeft de Rotoflex vervangen
door ‘Lotus’.
Re: De zwaardere TR6 2500 motor heeft achter dezelfde
ophanging als de 2000 in de GT6. De krukas geeft een
grotere slag, waarop korte zuigers gebruikt worden. De
draaiende massa is aanzienlijlk groter dan van de GT6 2
ltr. Je krijgt veel meer koppel, dus is het raadzaam een
TR of Dolomite Sprint bak te gebruiken. Deze zijn
bestemd voor 150 bhp, waar de bak uit de GT6 voor 105
is gespecificeerd. Je hebt een kortere cardanas nodig.
Onze 110 bhp 1300 FD racer heeft de tanden van de
derde versnelling vermalen. De TR vliegwiel en koppel-
ing hebbeneen grotere bouwlengte en moeten een
dieper vliegwielhuis. In elk geval moet de ophanging van
de koppelingshefboom aangepast. Je hebt zwaardere
steekassen nodig voor al het koppel.
Denk nog eens na over het opvoeren van een 2000 GT6
motor. Daar wordt meer dan 200 bhp uit gehaald!

Andere motor GT6
Ik heb een GT6 MK II met motorproblemen. Hij rookt
[geen sigaren] en verbruikt ollie [zuigerveren of kleppen

slecht?]. Oliedruk bij warme motor laag [lagerschalen
versleten?]. Zelfs de ontsteking is een keer spontaan
versprongen [ketting en tandwielen versleten?]. De motor
is volgens mij op sterven na dood en daarom zoek ik een
ruilmotor. Weet iemand een goed adres voor een ruilmo-
tor. 
Re: Dan moet je bij Marco zijn. http://www.ccee.nl/ Hij
heeft alles op motorengebied. Eventueel tweedehands
bij Bert van Os of Ruud Sipkema (RSI). Zie handelaren
in het clubblad. Je kunt de motor natuurlijk ook zelf aan-
bieden aan een rivsiebedrijf, dat is niet veel duurder en
je houdt originaliteit.
Re: Bij de firma Eras, in Utrecht, kun je je eigen blok
geheel laten reviseren (dus geen ruilrevisie, je krijgt je
eigen blok weer terug). Ze doen veel in klassiekers,
zoals o.a. Bugatti, Mercedes 300 SL, etc. dus een
Triumph zal ook wel lukken. Ben er toevallig gisteren
geweest, ivm met revisie/reparatie en ombouw naar
loodvrij van een aluminium cylinderkop van een
Mercedes 190 SL. Het is een mooi schoon en net bedrijf-
je, aardige mensen. Dus vraag eens een prijs op, zou ik
zeggen (erasutrecht@planet.nl)
Re: Ik weet niet hoe belangrijk originaliteit voor je is,
maar als de motor die er in zit de originele (nog) is, zou
ik zeker deze laten reviseren, evt. voor een tweede
motor gaan, maar geen ruilmotor plaatsen. Auto’s met
overeenkomende nummers zijn toch net iets leuker (...).
Er is nog een goede reden om een andere motor erbij
aan te schaffen: je hebt een extra exemplaar om evt. zelf
nog eens onderhanden te nemen, om e.e.a. te
oefenen/uit te zoeken enz. Prijsvergelijkingen voor
revisie zijn wel erg handig! Er zit veel prijsverschil tussen
de verschillende revisiebedrijven en de ervaringen van
anderen spelen ook wel een rol (zie hierboven). Als er
iets niet goed is aan de motor, merk je dat meestal pas
na enige tijd/duizenden km’s. Een vertrouwd adres doet
wonderen.
Re: Bedankt voor je snelle reakties. In mijn auto ligt een
amerikaanse motor, kan het kwaad als ik daar een
europese motor in plaats?  
Re: Het is waarschijnlijk goed mogelijk, voorzover de
motorblok het toelaat, om de motor meteen om te
bouwen naar de Europese specificatie. Dit heb ik
namelijk laatst met mijn VS Spitfire 1500 gedaan, met
prima resultaat.
Re: Zover ik weet, is er is geen verschil tussen een
amerikaanse en een europese GT6 motor.  De voorkeur
gaat overigens wel uit naar een motor uit een MK II of
vroege MK III, aangezien deze de hoge compressie
hebben. Een Vitessemotor mag ook. Let wel op de
motornummers. Er zijn nl ook 1600cc versies en 2000cc
motors uit een saloon. Deze hebben een lagere com-
pressieverhouding en leveren minder vermogen. En dan
zijn er ook nog 2500cc’s. Uiterlijk zijn er weinig ver-
schillen, je moet echt op de motornummers letten. 



Koop geen hele vroege GT6 MK I motor. Voor dit type is
de onderdelenvoorziening erg lastig. 

2500 TC overdrive transplant 
Kan ik een motor uit een Triumph 2500tc met overdrive
en cardanas zo overzetten in een Triumph GT6 MK II
zonder te zagen en te boren, met amdere woorden, past
dat? 
Re: De uitwendige afmetingen van de motor zijn het-
zelfde, dus dat zou geen probleem moeten zijn. De wiel-
basis is korter in de GT6, dus de cardanas zou ingekort
moeten worden. De overdrive-transmissie kan passen
met wat werk, het gaat niet zomaar erin. Een kennis van
mij heeft een leuke GT6 convertible gebouwd met deze
aanpassingen, zijn site op Internet is
www.spitfire2500.com.  Belangrijkste punt is, dat motor in
de saloons (2000-2500) is ongeveer 10 graden gekan-
teld, maar de transmissie niet. Dat zou een andere bell-
housing betekenen? Of andere ‘engine end-plate’? 
Re: Bedankt voor je snelle antwoord, ook al was dit niet
wat ik graag wilde horen, ik dacht even snel door de
bocht twee probleemen in een klap op te lossen,
namelijk een slechte motor en geen overdrive. Maar dat
is dus niet zo eenvoudig, helaas. 

Motor conversie etc. 
Zijn er bij de club mensen die in een Spit of GT6 rondrij-
den met een andere (niet Triumph) motor, of hiermee
bezig zijn? Er zijn op www aardig wat voorbeelden te vin-
den, de yank propt er een V8 smallblock in met een
gewicht wat het karretje evenaart, ik kan me niet
voorstellen dat op de weg te houden is! De Engelsen zijn
wat subtieler en gebruiken een Zetec, Jap of iets anders,
maar met het gewicht in de buurt van de standaard
krachtbron. Maar in Nederland heb ik (nog) geen pro-
jecten gezien in deze richting.
Re: Allereerst vinden velen het een verwerpelijk idee om
een andere motor dan een echte Triumph te monteren, ik
eigenlijk ook wel. Een aantal jaren geleden stond op het
ISW een Duitse Spit te koop met een Kadett 1200 motor
erin. Je vraagt je af, waar dat toe dient. Mogelijk zocht
de bouwer naar een betrouwbaarder motortje. Verder zijn
mij geen ombouwen in Nederland bekend. Menig
Spitrijder zou graag een 6 cilinder GT6 of 2000 / 2500
blok inbouwen, maar dat mag hier nou eenmaal niet,
helaas... 
Re: Dat een GT6 conversie niet mag, is niet helemaal
waar. Koop een GT6 en zet er een Spitfire body op met
de GT6 motorkap en je bent klaar. De motor zit op een
goedgekeurd chassis en remmen, wielophanging en
motor horen officieel bij elkaar. 
Re: Wil je meer weten over het inbouwen van een
andere dan de standaardmotor, bel even met de RDW.
Je zal misschien versteld staan over de (on)mogelijkhe-
den. De keuring na inbouw gaat van een simpele geluid-

en gewichtmeting tot een rijproef. Al naar gelang het
gewicht en vermogen van de nieuw ingebouwde motor.
Het merk doet er niet zo toe. 
Re: Als je een Spit carrosserie op een GT 6 zet, is er
geen sprake van een motor conversie. Op het kenteken
staat: aantal cylinders 4. Dat mogen er hier nooit meer
worden. Het is wel mogelijk in Engeland en Duitsland.
Dus exporteren, ombouwen en weer invoeren. 
Re: Je papieren zijn van de GT6 (wanneer je er een
Spitbody opzet) en er is dus geen probleem. 
Re: Ik denk dat de body wisselen wel mag, zonder
herkeuring door de RDW. Weet een keurmeester tegen-
woordig nog wel dat een GT6 eigenlijk geen cabrio (of
roadster) is. Als GT6 eigenaar, verlang ik ook wel eens
naar een open dak. Ik kan het alleen niet over mijn hart
verkrijgen om een goede GT6 op te offeren! 
Re: Mijn werkgever had in de 90er jaren een Opel
Ascona motor in zijn Spit MK IV.  Weet niet of de trans-
missie ook Opel was, maar denk van wel. De auto is nu
in mijn beheer en is weer terug naar Triumph motor en
transmissie (Herald 13/60), al is het wel zo, dat een
Subaru diff conversie in de planning staat.  Opel motor
was, meende ik, een 1800cc en ging er redelijk goed in,
behalve het kleppendeksel. Oplossing was -in plaats van
een bult op de motorkap- een schuin stuk van de deksel
afslijpen en een plaatje erin lassen!
Re: Dat een ‘engine swap’ voor sommige mensen
vloeken in de kerk is, wist ik, maar een GT6 met een
Spit-’tub’ is ook niet bepaald orgineel en de pk’s van de
GT6 zijn ook te halen met een viercylinder, al zijn deze
motortjes hier niet echt geschikt voor! Het heeft natuurlijk
wel wat, om een zescylinder onder de kap te hebben met
het bijbehorende kopppel, maar dit heeft ook zijn prijs.
Heb je een GT6, dan moet de tub eraf en sneuvelt er
ergens een Spit en vice versa! Het swappen haal je
natuurlijk ook niet uit met een concours-Spit, maar met
een exemplaar waar de gaten nog niet groot genoeg zijn
voor afkeur en met een versleten motor. Voor de prijs
van een ruilmotor en -bak en tuning, kun je veel leuke
dingen doen en een hoop lol hebben, mits je van sleute-
len houdt en graag struint op sloperijen! Ik ben nu
onderdelen aan het verzamelen om een bovenstaand
beschreven exemplaar ‘low budget’ om te bouwen tot
stoplicht racer, daarbij zijn ervaringen van anderen wel
nuttig!
Re: Je kan ook een stoplichtracer maken met een
gewone 1300cc motor, maar dan met een snelle nokke-
nas en twee dubbele Webers. Bovendien is de com-
pressie verhoogd, zodat de pk’s nu wel aanwezig zijn. Ik
heb zoiets, maar denk er hard over om weer gewoon
terug te gaan naar de oorsprong, want het voelt allemaal
een beetje zenuwachtig aan. Het loopt stationair niet
fraai en altijd in de toerentallen moeten gaan om snel-
heid te krijgen, is niet leuk. Het klopt wel, dat veel neder-
landers denken -doe maar gewoon, dan doe je al gek



genoeg-. 
Re: Met een 1300 motor, ook met SU carbs kan je het
vermogen en het koppel vergroten. Wanneer je een
caferacer wilt, is dit concept goed te gebruiken. Korte
slag, hoog toeren. Perfecte racemotor. Alleen
onderliggende nokkenas. Oude techniek. Een andere
optie is om een motor van een BMW 316 in te bouwen,
inclusief de versnellingsbak. Moet je wel de cardanas
aanpassen. Ook je snelheidsmeter. Koop ergens een
BMW voor 500 tot 1000 euro en je hebt alles incl het
koelsysteem en evt andere zaken die je kan gebruiken.
De rest breng je zelf naar de sloop en je krijgt altijd nog
geld voor het kenteken wat je inlevert. Re: Ik heb een
GT6 convertible, met een TR6 motor en sinds vorig jaar
met Nederlands kenteken. Om het kenteken te verkrijgen
ben ik 1,5 jaar met de RDW in discussie geweest.
Iemand die overweegt een andere motor in zijn Triumph
te plaatsen, zou ik willen adviseren om voor de conver-
sie/restauratie contact met de RDW op te nemen en een
“vooronderzoek” door hun te laten uitvoeren. Dit
bespaart een hoop narigheid achteraf. Bij Spitfire conver-
sies met een 6 cylinder dienen wel zwaardere voorvering
en remmen (GT6) geplaatst te worden. 
Re: Je ziet hoeveel moeite het al kost voor een GT6
chassis. Laat staan voor een Spitfire chassis waarop een
6 cylinder gemonteerd is. 
Ik ken in Nederland niemand die dat door de keuring
gekregen heeft.
Re: Ik heb wel overwogen om een Triumphmotor te
nemen, maar door de hoge kosten zie ik hier vanaf. 1300
100 PK met Webers, spaghetti, etc komt al gauw richting
3000 E ex btw, komt nog rollenbank voor ‘fine tuning’ bij.
Daarbij is naar mijn mening van een Spitfiremotor niet
echt een duurzame 100pk krachtbron te maken, de con-
structie van het drijfwerk is hier domweg niet op berek-
end. Als je af en toe een sprintje trekt en de overige tijd
staat de Spit in de garage of op straat te glimmen, dan
gaat naar verhouding het motortje oneindig lang mee! Als
je regelmatig “sportief” rijdt, dan wordt de levensduur
behoorlijk bekort, ook de bak is hier niet op berekend.
Als er wat in elkaar loopt, kun je alleen bij de specialisten
terecht en het spaarvarken stukslaan! Op de sloop is
niets meer te krijgen, dus voor de fun met autotechniek
bezig zijn, wordt een dure grap! Ik heb een Ford RS
2000 met bak, spaghetti, cardan, ecu, kabelboom, kor-
tom met alles erbij voor 200 E gescoord. Dit blokje met
bak is maar een paar kilo zwaarder als de conventionele
installatie en past zonder bobbel op de motorkap in het
vooronder (als ik het goed gemeten heb) en levert stan-
daard 150 PK! Op de sloop liggen massa’s onderdelen,
dus de kosten blijven redelijk beperkt,  ahum ... . De
grootste lol wordt het bouwen en vinden van oplossingen
voor problemen die ongetwijfeld zullen komen! Oja, voor
de puristen onder ons, die deze heiligschennis met veel
gruwel hebben gelezen, het slachtoffer (Spit) is indertijd

als donor gekocht voor mijn vorig jaar afgeronde restau-
ratie van een MK IV en is niet economisch goed meer te
restaureren!

Inbouw merkvreemde motor 
Laatst hoorde ik van iemand die een Ford Sierra 2 liter
motor had ingebouwd in een Spitfire. Compleet met 5-
versnellingsbak. Hij rijdt nu vrolijk fluitend 200 op de
snelweg. Ik weet niet meer wie het was (en of hij nog op
vrije voeten is met zulke snelheden). Mijn vraag; zijn er
nog meer van zulke gevallen bekend, want ik zit er aan
te denken om ook zoiets te gaan doen. 
Re: Op het internationale Spitfire weekend kom je wel
vaker van dat soort creaties tegen. In Engeland hebben
ze geloof ik ook een aanpassingsset voor een Sierra 5
bak icm een Spitfiremotor. Ik vind het persoonlijk nogal
een bar avontuur en houd het liever allemaal op de oude
techniek. Koele wind met 80 kilometer per uur vind ik al
prima. Mocht je toch wat meer pit in je Spit willen
hebben, neem dan eens contact op met Macro Pieterse
(www.ccee.nl) 
Re: Het is inderdaad verleidelijk je zulke gedachten te
maken. Zo had je de Morris Marina met een 1700 motor
met bovenliggende nokkenas en een Triumph vierbak
daarachter. Datzelfde blok vond je in 2 ltr versie in de
Montego en later in verscheidene Rover modellen.
Eerder had ik een MG Montego met turbo intercooler
met dat blok. Het geeft je koude rillingen als je er over
denkt dat je dat onder je motorkap van je Spitje hebt.
Wellicht heb je een ‘GT6’ motorkap met een bult nodig
om het hoge klepdeksel te kunnen bergen. 
Re: De Spitfire werd ook vaak gebruikt als basis voor kit-
cars (omdat je het onderstel gemakkelijk van de
bovenkant kan scheiden, net als bv bij een eend). Dan
worden er vaak ook andere motoren gebruikt. Dus ‘t kan
zeker en niet al te moeilijk. Maar ik zou ‘t niet snel doen.
Ik vind zelf dat de Spit met 71pk vermogen zat heeft en
volgens mij trek je met meer vermogen de boel snel
krom. Een kitcar (lotus super seven achtige) op een
Spitfire onderstel is ook niet zo goed als bv een
Catherham of Donkervoort met een buizenframe. Ik kan
me enigzins voorstellen dat je zoiets wil doen als je een
hele goede onderkant hebt, maar geen goed blok en dat
je er een onderhoudsarme auto van wil maken. Maar in
het algemeen is het onderstel van een Spit vaak slechter
dan het blok (door roest) en is het gemakkelijker om aan
een goed blok te komen, dan aan een auto met een
goed onderstel. 
Re: Er zitten nog voldoende (onbenutte) mogelijkheden
(= pk’s) in de motor van een Spit, zonder dat je de weg
van de merkvreemde motor opgaat. (Ik begrijp dat het je
gaat om meer vermogen/kracht/snelheid en niet om het
bizarre van een enorme motor in een klein autootje).
Allereerst kun je je wenden tot Marco Pieterse van
CCEE. Hij tovert zonder problemen meer pk’s uit een



Spitmotor. Verder kun je je ook nog wenden tot BCCP,
die toveren ook nog wel ergens wat vandaan. Ja, het
kost geld, maar een andere motor van bijv. een Ford is
ook niet echt goedkoop. Denk maar aan de aanpassin-
gen, uitlaat, laten vervallen van het motormanagement
ed. Zijn er nog een paar punten van aandacht. Ze zijn
niet retorisch bedoeld, ik weet er zelf het antwoord niet
op. Misschien een deskundige die dit ook leest wel. Mag
je een merkvreemde motor in een auto bouwen en kun je
dan ook nog zonder problemen door de APK komen?
Hoe zit het met je verzekering? Als je met een
merkvreemde motor in je Spit een serieus ongeval krijgt,
kan de verzekering ook wel eens moeilijk gaan doen: de
auto voldoet immers ook niet meer aan de typegoedkeur-
ing! (Realistisch voorbeeld: Mijn TR3A (en alle andere)
stuurt nogal zwaar. Veel mensen zetten de complete stu-
urinrichting van een TR4 in hun TR3. Nou, dat geeft die
verzekeringsproblemen al!) Nog twee dingen die me te
binnen schieten: Welke route je ook kiest, als je aan de
motor van een Spit gaat sleutelen, moet je ook serieus
aan de remmen gaan werken! De kwaliteit van de rem-
men past prima bij een Spitmotor, maar of dat zo is bij
een sterkere motor ... . Als laatste nog een mogelijkheid:
zorg dat je het onderstel, blok en motorkap van een GT6
te pakken krijgt. Kun je de ‘tub’ van de Spit erop zetten,
heb je een Spit6 gebouwd. Blijf je toch nog (redelijk) orig-
ineel.
Re: Bij andere motor plaatsen moet ie door de RDW
gekeurd worden. Als je de motor opvoert meestal niet.
Dit wordt min of meer gedoogd. Zie ook bv ‘chiptuning’
bij een moderne diesel. Dit is op zich raar, omdat je
onderstel en remmen er niet op aangepast is. De regels
zullen wel verscherpt worden als ‘t ooit misgaat. Toch
snap ik t avontuur niet zo. Wil je meer pk’s, koop dan
een andere auto. Een MG of Triumph TR serie of zo. De
Spit is naar mijn mening een mooi geheel, zeker de
1500TC.

Vervangen Motor 
Voor het vervangen van de motor van mijn GT6 MK II wil
ik een Vitesse MK II motor met overdrive gebruiken. Kan
iemand mij vertellen of de cardanas van de Vitesse ook
past op de GT6?
Re: Waarschijnlijk wel als deze is ingekort. De Vitesse en
Herald modellen zijn iets langer dan de Spit en GT6. 
Re: Wat dat inkorten van de aandrijfas betreft, daar waag
ik me maar niet aan, ik probeer wel een originele te vin-
den.
Re: Inkorten zou ik zelf ook niet doen, maar daar hebben
we gelukkig bedrijven voor! Ik zou gaan voor het revis-
eren van de as die je nu hebt: inkorten, kruiskoppelingen
vervangen en balanceren. Vooral het laatste merk je in je
rijplezier! Hier in het Groningse is een goed adres:
http://www.technotransbv.nl/ 
Wellicht dat andere leden nog adressen weten in jouw

omgeving? 
Re: Gaat het motortje er dan zo uit zien?
http://www.livepages.de/sh/piaf/diashow/public/1f0453679
a4d8bc355a195471d7335ae/images/KIF_1348.jpg

Turbo? 
Ik heb net een Spifire 1500 gekocht ’76 en deze ga ik
volledig restaureren, nu ben ik een beetje gek van het
tunen van een auto en vroeg mij af of dit blok een turbo
aankan en of iemand van de club hier misschien ervaring
mee heeft.
Re: Lijkt me erg ambitieus met het bestaande Spitfire
blok, hoewel je het vermogen op atmosferische wijze
(dus: met behoud van het originele tijdsbeeld) zelfs naar
het dubbele kunt tunen (kijk op: www.ccee.nl). Maar de
grap met Spitjes is dat je in het chassis ‘relatief’ makke-
lijk een andere aandrijving kunt hangen. Engelsen kiezen
bijvoorbeeld vaak voor een Ford Zetec blok en bak (uit
een Sierra) en van daaruit is het een eenvoudige stap
naar meer vermogen. 
Of de RDW daar blij mee is, durf ik niet te zeggen
trouwens, om over je onderstel nog maar te zwijgen ... .

Spit 6
Wat blijft er over van de heerlijke wegligging en besturing
van een Spit met een potente zescylinder erin. Wordt het
een ongeleid projectiel?
Re: Ik heb een 4 cylinder Ford 2 ltr uit een Cortina. In
Noord America kwam die motor in de Pinto. Je kunt daar
leuke spullen voor krijgen. De ‘handling’ van de Spitfire is
nog prima. Hij is snel en betrouwbaar, met 120 HP.
Re: De ombouw met een grote, lompe motor, die je qua
gewichtsverdeling niet goed kunt plaatsen, in een overi-
gens goed uitgebalanceerde kleine sportwagen, niet de
manier is om een fijne sportwagen te verkrijgen. Je kunt
de voortdurende verwoesting van de eindaandrijving
alleen voorkomen door er een ‘dragster’ van te maken.
Op gewone landweggetjes en bij heuvelklimwedstrijden
kunnen onze MK III en MK IV met 1300 FD motoren het
prima opnemen tegen de competitie. Maar wil je een
‘continentale’ toerwagen dan zoek je het beter in lage
toeren en hoog koppel om gladjes te rijden. Maar de TR
motoren moet je niet hebben voor de zuinigheid.
Bovendien kun je de motor niet ver genoeg naar
achteren ophangen om aan een behoorlijke
gewichtsverdeling te komen. Je kunt beter een 1.4 ltr 4
cylinder ‘twincam’ met 100 bhp inbouwen, of, de 2.0 ltr
140 bhp Dolomite Sprint, waarbij je wat moet goochelen
met ruimte voor de uitlaat.
Re: Daar was ik al bang voor. Ik heb altijd van het geluid
van de Britse zescylinders genoten, maar als het echt
moet, dan neem ik wel een oorspronkelijke zescylinder-
wagen. Maar ik ben verwend met de handelbaarheid van
de Spit. De keren dat ik met een TR reed, was het niet
overtuigend tov de Spit met 1500TC.



Ik ga me uitleven op het verfijnen van wat ik heb.
Re: Een paar jaar geleden waren er op de Stafford
Showground 1600I en 1800I Zetec aangedreven
Spitfires. Omdat dit kleine motoren zijn hoefde er niet
veel te gebeuren om ze behoorlijk aanboord te kunnen
nemen. Ze gebruikten ook Ford transmissies.
Re: Ja, dan komt de Rover K 1,4i en de Micra 1,4I in
beeld. Motoren die licht en klein zijn in vergelijking met
wat we hebben.
Re: Je kunt de 4 cyl 2000 140 bhp 16v SOHC Triumph
Dolomite motor gebruiken, die vanaf ’73 in de Sprint en
sommige TR7’s lag. Het is niet de betrouwbaarste motor
en onderdelen zijn prijzig. Om de uitlaat en spruitstuk te
kunnen bergen moet er wel gezaagd worden aan de de
linkertoren van de voorwielophanging en een stuk van de
voetenbak opgeofferd. Wel moeilijk bij linksgestuurde
wagens. Maar het rijdt als de weerga.

Spit 6 2.0 of 2.5?
Nadat ik allerlei mogelijkheden heb uitgedacht ben ik tot
de conclusie gekomen dat ik een zescylinder in mijn Spit
zet. Nu alleen nog de vraag, of ik hem 2 ltr laat of een
TR krukas er in zet om 2,5 ltr te krijgen. De twee liter kan
ik natuurlijk opvoeren om meer prestatie te krijgen. Er is
sprake van meer dan 180 bhp zonder drukvulling.
Alternatief is de grotere slag, waarmee je 140 bhp krijgt
om te beginnen en geweldig veel koppel. De tweeliter zal
belangrijk meer toeren willen maken, maar is dat het-
geen waar ik naar op zoek ben? Eigenlijk gaat het me er
om mee te kunnen doen met straatraces en de Honda’s
af te troeven. In mijn achterhoofd leeft het idee om een
blower te gebruiken om 7 - 10 psi inlaatdruk te krijgen.
Re: Je bent niet goed wijs man. Die tweeenhalf liter geeft
zoveel koppel dat je je versnellingsbak en differentieel
aan brokken draait. Met de tweeliter kun je een GT6 bak
en eindtransmissie gebruiken, inclusief steekassen. Daar
kun je op toeren gerust 180 bhp doorheen jagen. Als je
jesupercharger er op wilt zetten, gebruik dan op de
tweeliter de kop van de TR, zodat je een lagere com-
pressie krijgt, wat goed past bij drukvulling. Je moet
zuigers met een vlakke bodem gebruiken. In de late
tweeliters werden de ‘hemisphere’ kop en de ‘dome’
zuigers van de tweeenhalf gebruikt.
We hebben een Vitesse met een 2.5 ltr erin die 185 bhp
en 170 ft/lb levert en daarmee zijn we nu aan het vierde
diff. En de derde bak in twee jaar tijd. Je houdt dat niet
heel.
Re: Ik maak me geen zorgen over de transmissie, want
ik denk het geld er voor neer te tellen om een Toyota
5bak in te bouwen, met een Datsun differentieel. Het
gaat me vooral om accelleratievermogen. Met hetzelfde
vermogen en koppel komt de 2 ltr sneller op toeren. En
de ‘redline’ ligt veel hoger, waardoor het effect van de
drukvulling groter zal zijn. Een turbo is dan ook interes-
santer. Ik zou wel willen weten hoeveel vermogen er uit

de 2.5 ltr komt bij natuurlijke aanzuiging, om een idee te
krijgen of die opzet voorkeur verdient boven een
geblazen 2 ltr., die 250 bhp kan leveren. Over een 2,5 ltr
heb ik hooguit 225 horen beweren en daarbij kreeg ik
geen inzicht wat er aan de motor was gedaan.
Re: Ik heb er heel wat over afgepraat hier met Chris
Witor hier in de UK die met een 2 ltr saloon ging racen.
Hij heeft alles geprobeerd om meer vermogen uit de 2,5
ltr te krijgen, maar 200 bhp was ‘the limit’. De tweeliter
leverde 220 bhp bij 7200 rpm, dus gebruikte hij die motor
steeds in de racerij. Wij doen aan wegrace en heuvelk-
lims met een Vitesse met een 2,5 ltr die we pas opnieuw
opgebouwd hebben, met een 300 graden TT nokkenas,
gelagerde tuimelaars, 10,5:1 compressie en drie Webers
45, een SAH inlaatspruitstuk, een 6-3-1 uitlaat en een-
heel licht vliegwiel. Op de rollenbank haalden we 190
bhp en 185 lb/ft bij 6250 rpm. We zitten beneden de 6
sec. Op de 0-60, de Vitesse weegt een ton.
Maar nu ik een single seater aan het bouwen ben,
gebruik ik toch weer fijn de tweeliter. Verder niks te
zeggen.

Zescylinder in Spitfire 1500
Mag ik zomaar een 6 cylinder in mijn Spitfire 1500
bouwen?
Re: Het inbouwen van een motor (bv 6 cyl) is geen prob-
leem, mits de auto van voor okt ’72 is (deze datum weet
ik niet zeker, ongeveer rond die datum dus). Na de
inbouw, keuren bij RDW voor vermelding op kenteken.
Bouwjaar na ’72 geeft typegoedkeuring problemen.
Re: Nee, op het kenteken staat het aantal cylinders ver-
meld. De oplossing is een GT6 nemen en daarop de car-
roserie van een Spitfire plaatsen. Je krijgt de auto niet
door de keuring, je zult hem opnieuw moeten laten
keuren door de RDW, met alle gevolgen vandien (mech-
anisch niet sterk genoeg voor een 6 cylinder etc.). Je
moet zoveel aanpassingen doen, dat het eigenlijk niet de
moeite waard is, laat staan de kosten hiervan. Alternatief
is, als je wel een Spitfire ombouwt, de auto te laten
keuren in Duitsland, op Duits kenteken te zetten en dan
weer invoeren. In Duitsland kun je wel “custom” modellen
laten keuren, zonder al te veel problemen. Maar dat
neemt niet weg, dat je ook daar aan terechte eisen moet
voldoen.

Motor GT6 in Spit MK III
Kan iemand me vertellen of het mogelijk is een motor uit
een GT6 in een MK III ’67 te krijgen? Welke modificaties
zijn nodig? De basis van GT6 en Spit zijn gelijk, niet (met
uitzondering van dak)? Ik zou de voordelen van een MK
III willen, met wat meer vermogen, wat de wagen zeker
moet aankunnen.
Re: Volgens de geluiden die ik heb gehoord kan het;
mits: -Je de GT6 motorkap monteert. -GT6 remmen. -
GT6 versnellingsbak. -Chassis verstevigd (vergelijk Spit



chassis met GT6 chassis). -Voorwielophanging verstevi-
gen. -Andere bak, weet ik eigelijk niet, in iedergeval, is er
schijnbaar maar een juiste manier om met een GT6
motor, maar met Spit uiterlijk rond te rijden en dat is. Een
GT6 kopen en Spit-body er op zetten. Op die manier blijft
je Spit ook wat waard. Wel een dure grap, van twee
auto’s een maken.
Re: Mee eens! Als je toch geld uit wilt geven, kun je ook
kiezen voor een goede opgevoerde motor. (Zie
www.ccee.nl bijvoorbeeld). Remmen verstevigen kan
nooit kwaad. Op deze manier blijft je Spit nog enigszins
origineel en houdt‘ie zijn waarde.
Re: Helemaal mee eens (als webmaster van
www.ccee.nl). 
Een GT6 motor is met name zwaar, hetgeen de handel-
baarheid van je auto niet bevordert. Hij levert (ongeveer
115 PK). Uit een Spit MK III motor kun je 100 PK tov-
eren, zonder dat het kapot gaat, of zelfs 125 PK, maar
dan zonder garantie op langdurig heelblijven. Dit zelfs
zonder toename van het gewicht van de auto. Overige
aan te bevelen aanpassingen: - Koeling. -
Versnellingsbak (MK IV type). - Differentieel (MKIV type
met grote flenzen). - Verzwaarde stabilisatorstang voor
(van 1500). Maar je kunt beginnen met de motor, als je
er niet direct alles eruit gaat halen wat er in zit.

Zescylinder in Spitfire
We zetten een TR6 motor in een Spitfire ’77. Er zitten
175 Stomberg carbs in. Dus we hebben een bult in de
motorkap gemaakt om het kleppendeksel kwijt te kunnen
en opzij een om de carbs onder te bergen.
Re: Klinkt ruig. Vergeet de remmen niet, gloeiende rem-
blokken, kokende remolie en blauwe remschijven zijn de
favoriete gemenigheidjes van zescylinder Spitjes.
Geventileerde schijven dus, die zijn leverbaar voor de
GT6 wielophanging voor. De trommels achter zijn ook
groter op een GT6.
Re: Wat voor bak gebruiken jullie en wat doe je aan de
wielophanging en de eindaandrijving? Ik zit zelf middenin
een Spit / zes ombouw en ben benieuwd naar jullie
opzet.
Re: Ha, ik ben ook bezig. Met een TR6 motor met PI
(benzine injectie), TR6 overdrive versnellingsbak, GT6
‘Rotoflex’ chassis. Ik weet dat de ‘Lotus’ opzet sterker is!
Het diff is 3.27:1. Instelbaar duo circuit remsysteem. TR6
uitlaatspruitstuk, zelfgemaakte roestvrije uitlaatpijpen. De
Spit MK III body, zetten we de deuren in vast. We
hebben nog wel een paar jaar werk.
Re: Met een zespitter voorin de Spit wordt die wel zwaar
vanvoren. Je moet dus de ophanging vande wieldraagar-
men wel vertsevigen zoals bij een GT6, hetzelfde geldt
voor de remmen. Neem een 1" stabilisator vanvoren. Je
zit toch al met het probleem dat de wagen achter een
wieltje optilt in snelle bochten, waarbij je vermogen teloor
gaat aan wielspin.

We racen met een viercylinder Vitesse vierzits ‘saloon’,
opgebouwd op een GT6 chassis. We hebben de
voorveren op 800 lb/in en een ‘Quaife’ LSD (limited slip
diff) differentieel. De Spax gasdempers hebben we vri-
jwel rechtop gemonteerd aan op het chassis aange-
brachte montagesteunen. Alle rubberbussen zijn vervan-
gen door ‘Polyflex’. Zo hebben we echt wegliiging en sta-
biliteit bereikt.
Onlangs hebben we bij een heuvelklim de tijd 0,5 sec
scherper gezet in de ‘oude aangepaste personenwagens
boven 2000 cc klasse’ na het record met een 350 bhp
2200 turbo ’95 Ford Sierra Coworth. Begrijpt u?

Zescylinder Spit
Ik ga binnenkort kijken naar een Spit met een 2.0L 6-cil
conversie. Kan iemand mij tips meegeven op welke mod-
ificaties ik moet letten? Dus, aandrijflijn modificaties,
remmen, ophanging, etcetera. Helaas ben ik wat
Triumph betreft een leek, maar heb wel een zwak voor
Spitjes (zeker na mijn vorige debacle met een MGB GT)! 
Re: Zes cylinder Spits kunnen ze op twee manieren
maken: 1. Neem een GT6 en zet er een Spitfire car-
rosserie op. 2. Leg een 6 cylinder in een Spitfire.
Mogelijkheid 1 verdient de voorkeur, maar meestal wordt
mogelijkheid 2 uitgevoerd. De 6 cilinder is relatief zwaar
en beinvloedt het bochtengedrag.
Bij een goede aanpassing, worden: - zwaardere
voorveren toegepast. - Zwaardere remmen (van een
GT6). - Verbeterde koeling. - Zwaardere (GT6) ver-
snellingsbak en diff. - Nette bult in de motorkap, zoals bij
GT6. Begin op het kenteken te kijken of het een GT6 is,
of een Spitfire, waarbij wel is aangegeven dat het om
een 6 cylinder handelt. Is dit laatste niet zo (er staat 4
cylinder), dan mag hij niet door een APK komen. 
Het lijkt mij overigens niet ondenkbaar dat zo‘n conver-
sie-auto weer op een debacle uitloopt als het onbekend
is wat er allemaal mee is gebeurd. Wellicht kun je beter
voor een redelijk originele auto gaan en eventueel zelf
de conversie uitvoeren.

Rover V8 in een Spitfire
Hoe kom je uit met een 3,5 ltr V8 in een Spit MK III.
Re: Als hij er nog op staat: www.westpro.com/beast
Re: Ik ben er mee bezig. Rover V8, vijfbak en TR6 differ-
entieel, met GT6 Rotoflex. Dat moet kunnen als ik naar
de Corvettes kijk.
Re: Leuk. Ik ben het er niet mee eens dat deze blokken
te grot zouden zijn. Ze wegen zo’n 155 kg en dat komt
overeen met het gewicht van een 1500. Je krijgt heel wat
beters dan met een GT6, TR of ‘Sprint’ conversie. Je
moet wel voor ogen houden wat je bedpoelingen zijn en
je mogelijkheden qua onderstel. Ik houd het op een V8
uit een Land Rover Series III9maar 98 bhp) met een
‘Sherpa’ bestelwagen versnellingsbak. Die is smal
genoeg om zonder noemenswaardige ingrepen in het



chassis te passen. Hiermee zul je de buigstijfheid van je
chassis geen geweld aandoen. Ik prakkezeer nog over
de eindaandrijving, maar, van een GT6 met ‘Rotoflex’
moet je de bochtige stukjes in de weg goed door kunnen
komen.

Hybride aandrijving
Ik ben op dit moment nog aan het zoeken naar een
Spitfire 1500, maar ben alvast wat (technische) infor-
matie aan het verzamelen. 
Omdat ik her en der lees dat de Spitfire motorisch niet
tot de allerbeste behoort, zat ik me af te vragen of er ook
wel eens andere motoren/versnellingsbakken in worden
gelegd. Ik denk dan zelf aan iets Japans (bv van een
MX-5). Is dit “just not done”, of zijn er wel bepaalde mod-
erne motoren/versnellingsbakken die zich daar goed voor
lenen?
Re: Het is inderdaad mogelijk om een andere drijflijn in je
Spitfire in te bouwen. Amerikanen zijn natuurlijk voor-
stander van hun klassieke V8. Maar ik heb ook al
Spitfires op het net gezien met motoren akomstig van
een Opel en MG. Er is ook iemand bezig met een
ombouw met Toyota onderdelen. Als je even zoekt zal je
wel wat sites tegenkomen. Dit is alvast eentje dat in mijn
favoriten lijstje stond: http://home.austin.rr.com/triumph-
spitfire/ 
http://www.triumphspitfire.com/engineswaplinks.html
http://britishv8.org/swaps/spit35l.htm
http://pages.prodigy.net/mikeross/00068.htm
Eventjes gezocht met Google. Dit zal je wel al wat bezig
houden.
Re: Dat een Spit motorisch niet best is, is een fabeltje.
Als je dit forum leest bijvoorbeeld, kom je eigenlijk maar
weinig dingen tegen die expliciet met een falende motor
te maken hebben. In de jaren ’70 was de Engelse autoin-
dustrie op zijn slechtst. Daar hebben de Spitfires (maar
ook de andere merken!) veel door te lijden gehad. De
Spits die nu nog rondrijden zijn bijna allemaal al een keer
gerestaureerd. De huidige stand van zaken en kennis
zorgt er voor dat een gerestaureerde motor (en trouwens
ook de rest van de auto) beter is dan toen een Spit de
fabriek verliet. Het grote probleem van een 1500 was
oververhitting. Nou, als je Spit dat nu nog doet, is dat
waarschijnlijk je eigen schuld: er zijn heel wat zinnige
oplossingen voor die oververhitting voorkomen.
Grotere/verbeterde radiatoren, oliekoelers, motorschotten
WEL plaatsen enz. De versnellingsbak is een hoofdstuk
apart: inderdaad kun je daar een Toyotabak voor
gebruiken. Even zoeken op het internet, maar zeer pri-
jzig. Volgens sommigen is de bak een zwak Triumph
punt, maar in een MG Midget 1500 zit dezelfde motor en
bak. Daar hoor je eigenaren nooit klagen. Hoe dat komt?
Triumph heeft de naam. In de praktijk komt de slijtage
meestal door verkeerde olie en onbenullig schakelen: het
moet allemaal wat rustiger dan in -laten we zeggen- een

Japanner. Ik schrijf hier opzettelijk niet over de technis-
che complicaties van de transplantaties, omdat ik die niet
kan overzien. Als je een Spit wilt kopen, koop dan de
beste ‘money can buy’ en reserveer nog eens, laten we
zeggen, 50% van dat bedrag voor onverwachte zaken.
Dat lijkt veel, maar als je niet nodig hebt, kun je er vast
wel andere leuke dingen mee doen. Er zijn genoeg
Spitfires te koop. Zorg voor deskundige hulp bij de
aankoop (TAC-lid meenemen?) en loop rustig weg als
iets je niet aanstaat; er zijn er genoeg.  Nog een laatste
tip van een lid van de club die pasgeleden een Spit
kocht: hij zorgde er voor dat hij uiteindelijk uit twee kon
kiezen. Op die manier zou hij zich niet laten verleiden tot
een ‘gedwongen’ koop. Zo zorgde hij voor een escape.
Re: Afgezien van een aantal moderniseringen/verbeterin-
gen zou ik de standaard motor er in laten zitten. Zoals
eerder vermeld is hij best betrouwbaar. Verder zijn alle
onderdelen makkelijk te krijgen voor een redelijke prijs.
Verder blinkt de mechaniek van de eenvoud, zodat je het
allemaal goed kan overzien en zelf repareren. Ga je voor
snelheid en veel PK’s dan zou ik inderdaad een andere
motor nemen, maar neem dan ook meteen de rest van
die auto. Dat scheelt een hoop kopzorgen over de aan-
passingen.

Andere motor in de Spit
De motor van mijn Spit is inelkaar getort. Nu leef ik met
de gedachte om een moderne motor, evt. met ver-
snellingsbak in te bouwen. Uiteraard van een achter-
aangedreven vehikel. Mijn gedachten gaan uit naar een
BMW. Heeft iemand ervaringen hiermee, bv. met een
BMW of andere motoren. 
Re: Hou het altijd bij een Spitfire motor! Als je wat bijzon-
ders wilt met die motor, kijk dan eens op www.ccee.nl
Het enige argument voor een BMW-motor is volgens mij
het feit dat het ook een achterwielaandrijver is. Voor de
rest zijn er m.i. alleen maar nadelen (lees: te veel sleutel-
werk). Denk ook even aan de voorschriften van de APK.
Ik ben niet op de hoogte van alle regels, maar mag je
wel een andere motor in de auto bouwen zonder (her-)
keuring door de RDW? In GB. rijden Spits rond met een
Rover K-motor en met Ford motoren. Ook hiervoor
gelden dezelfde bezwaren. Waarom geen Spitmotor?
Onbetrouwbaar? Ja, in de jaren ‘70-‘80 misschien.
Tegenwoordig zijn de restaurateurs/revisiebedrijven bij-
zonder goed en hebben bijzonder goed gereedschap en
materialen om een Spitmotor piekfijn te maken.
Afstellen? Eventueel ga je naar een later type SU-carbu-
rateurs. Zijn ook weer makkelijker in de omgang. 
Re: Het gaat me niet om originaliteit in dit geval. Alleen
maar om ‘makkelijk werk’. Misschien zie ik jouw argu-
menten wel over het hoofd. Ik ben benieuwd welke je
hebt.
Re: Toch nog even een reactie: als je echt wat wilt, kun
je kijken op www.triumphspitfire.com  



Even naar de pagina met vragen en antwoorden. Op de
algemene pagina staat een vraag (en antwoorden) over
‘mating another enigine in a Spit‘. Daar kun je lezen over
(en doorklikken op) Spitfires met een Toyota MR2 motor
en met Mazda wankelmotoren. Voor de waaghalzen:
Chevrolet 6 cylinders en zelfs 8 cylinders zijn mogelijk.
Ga je gang, alleen vind ik dat je je dan op het gebied van
de ‘hotrods’ begeeft en dat je het dan ook geen Spitfire-
enthousiasme meer kunt noemen. In dat geval: succes
met je nieuwe hobby.
Re: Ik waardeer het dat ik van jou als enige tot nu toe
een serieuze reactie heb ontvangen. Waarom een BMW
motor? Ten eerste is die geheel van lichtmetaal (een Alfa
1600ti is dat ook, maar wat problematischer in onder-
houd en moeilijker te vinden.). Wat betreft de aanpassin-
gen, denk ik dat het alleen even uitkijken is met de
bevestigingen en de draairichting. Voor wat betreft je
opmerking over de SU-carburateurs, dat is geen prob-
leem. Afstellen ook niet. Nog nooit een beter en een-
voudiger ontwerp tegen gekomen. Werken perfect zolang
er geen slijtage optreedt. Het feit echter blijft, dat de
motor van een Spitfire een veredelde tractormotor is
(ontworpen als een stationaire motor). Wanneer je die
laat aanpassen (CCEE), ben je veel geld kwijt. Heb je
nog steeds een antiek ontwerp (jaren 30. vorige eeuw.)
APK is geen probleem. Daar word niet gekeken of de
originele motor er nog inzit. Is ook niet te controleren,
motor nr. staat niet op het kentekenbewijs, wel de soort
brandstof en aantal cylinders (gewicht wordt ook niet
gecontroleerd). Daar wordt alleen gecontroleerd op de
emissie, die behoort bij het betreffende bouwjaar. Mijn
motivatie is dan ook, een moderne motor, die weinig
onderhoud vergt, veel vermogen heeft en zuinig in het
verbruik is. Gemakkelijk in te bouwen, inclusief ver-
snellingsbak. De sfeer van een Engelse sportwagen,
zonder de angst of ik wel van A naar B geraak, zonder
pech. In de jaren ’50 en ’60 wist men niet beteer.
Daarom is de ANWB zo groot geworden. Ik behoef geen
‘hotrod’. Gewoon een betrouwbare auto, die er leuk uitzi-
et en waar je plezier mee kan maken. Primitief is.
Kortom, een Engelse sportwagen die rijdt en niet langs
de kant van de weg staat, met pech, zoals ik laatst weer
ondervondeen heb. Mijn motivatie om bv een BMW
motor uit, uiteraard de 1600 serie, in een Spit in te
bouwen, is, de betrouwbaarheid en het verbruik. En de
rest? De keuze voor een andere motor vanwege
betrouwbaarheid en zuinigheid.
Re: Maar, hoe zit het met de betrouwbaarheid van de
rest van de Spit, (electrisch en mech)? Valt een betrouw-
bare motor dan niet in het niet? Je hebt gelijk, een gere-
viseerde motor kost geld, maar ik weet niet of je voor die
2500,- een niet-versleten 1600 BMW motor koopt, waar
je de geschiedenis niet van kent. Ik ben benieuwd of je
doorgaat met dit project, want ik zou een dergelijke bmw-
spit wel eens willen zien!

Re: Je doet het ook om het lage verbruik van die BMW
motor. Een goed gereviseerde en afgestelde Spitmotor
kan 1:14 draaien en soms nog zuiniger. Ik denk dat je
met die BMW niet zoveel zuiniger uitkomt dat dit argu-
ment opgaat. Bovendien zijn dit soort oude motoren veel
taaier dan moderne. Als er iets niet goed afgesteld is oid,
dan brengt hij je thuis zonder noemenswaardige schade.
Een moderne motor wil dan niet eens meer starten. Ik
heb ervaring met Volvo motoren waarvan een sensor af
en toe een foutmelding geeft, waarbij het niet meer
mogelijk is om te starten. ‘So heb al se voordeel, ook se
nadeel’.
Re: Tja, je moet natuurlijk zelf beslissen wat je wilt doen
(ben het zelf wel met je eens, een Spit motor kan tegen-
woordig heel betrouwbaar zijn). Maar even over de keur-
ing. Het is dus niet waar dat je zomaar een andere motor
in je Spitfire mag bouwen en hiermee door de keuring
komt. Misschien wel bij een garage die het niet zo nouw
neemt, maar als je ooit in een ongeluk terecht komt, dan
is het opeens een heel ander verhaal. Je auto is zonder
terdege keuring 
namelijk niet verzekerd! Als je een andere motor inbouwt,
zul je zeker een complete RDW keuring moeten laten
uitvoeren. Alleen dan is de wagen werkelijk te verzek-
eren. Ik weet het uiteraard niet 100% zeker, maar ik zou
het toch heel goed navragen! Want door een APK
heenkomen en volledig gedekt zijn, is een heel ander
verhaal. maar natuurlijk veel succes en plezier met je
Spit.



Hoofdstuk 11

M O T O R  

B r a n d s t of

Shell V-power 
Benzine fabrikant Shell heeft nu V-power benzine in zijn
assortiment. De voordelen zijn, een (zelf)reinigende
werking van kleppen en motorinterieur, terwijl er ook een
vermogenswinst van enkele procenten bewezen is.
Helaas is de benzine er alleen in een Ron 95 octaan
gehalte. Is deze benzine nu eventueel met loodver-
vanger of mix met super 98 in een Spit te gebruiken, of
zou onze Spit er niet zo blij mee zijn. Wie heeft er ervar-
ing met lagere octaangetallen in de Spit, eventueel in
combinatie met gebruik van loodvervanger? 
Re: Dezelfde brandsof wordt in Duitsland aangegeven
als RON100! N.B. Als ik mijn Golf GTI Cabr. Type 1
ermee tank, loopt hij mooier dan met 95 of 98. Wel voeg
ik altijd loodvervanger toe. In mijn Spit tank ik altijd 98.
Als ik 95 tank doe ik er loodvervanger met ‘booster’ bij.
Loopt hij prima op. 
Re: Mijn ervaring met 95 zonder booster is niet geweldig.
Logisch, want (daar kwam ik later achter) er wordt mini-
maal 97 voorgeschreven. Rustig rijden ging goed (wan-
neer de ontsteking perfekt afgesteld was), maar zodra je
extra vemogen vroeg (heuveltje op) hoorde je hem toch
iets pingelen. Met 98 (loodvrij) loopt hij perfekt.
Re: Nu las ik op de site van www.nu.nl dat Shell stopt
met de verkoop van super plus (octaan 98) en aangezien
Shell marktleider is, komt bij mij, wat nu? Dus moet ik nu
naar een andere pomp, of moet ik nu maar V-power ben-
zine met het vervelende affect dat ie niet perfect loopt? 
Re: Ik heb 8 jaar gereden met een originele kop op
super plus (98) totdat ik m’n 1500 heb omgebouwd naar
loodvrij, ik tank nu loodvrij (95) zonder toevoeging sinds
2 jaar zonder problemen.
Re: Even reclame maken: Texaco verkoopt nog steeds
98 en blijft dat doen. Marktleider hoeft niet altijd een
trendsetter te zijn. (zie Shell Pura, ook een mislukte
poging).
Re: Ergens, vraag me niet waar, heb ik gelezen dat V-
power een klopvastheid heeft van RON 97!; dit zou vlgs
specificatie voldoende moeten zijn voor onze autombie-
len?
Re: ... maar niet in Nederland. Op de website van Shell
las ik dat V-power benzine per land aangepast wordt. In
Duitsland is ‘ie inderdaad euro 100, maar hier helaas 95.
Re: Volgens mij is V-power gewoon RON95 in Nederland
en Belgie. Het staat ook in het klein naast het V-power
logo aan de pomp. Ik weet zeker dat in Duitsland V-
power RON100 is. Ik snap niet helemaal waarom ze in

Duitsland wel RON100 hebben en in Nederland niet. Ik
denk zelf dat het is, omdat ze in Duitsland grotere snel-
heden rijden en de temperatuur in de motor blijft lager
met een hogere klopvastheid.
Re: Dat klopt, na antwoord op een emailtje aan Shell,
kreeg ik dit ook te horen. Dus V-power is te gebruiken.
Re: Het mailtje wat ik van Shell heb gekregen is dan:
Even een en ander op het net nagekeken. Aldus de site
http://www.triumphspitfire.com/history1500.html heeft een
Spitfire een motor met een compressieverhouding 9:1. In
dit geval kunt U met om het even welke benzine rijden.
95 kan, 98 kan (maar moet niet) en V-power kan ook.
Even voor alle duidelijkheid (want er wordt veel onzin
over oktaangetallen verteld), wat extra toelichting. Wat is
een oktaangetal en waar is dit belangrijk voor? In een
motor beweegt een zuiger op en neer. In de opwaartse
slag wordt een benzine/lucht mengsel gecomprimeerd.
Door de compressie gaat het mengsel oplopen in druk
en temperatuur (fysische wetmatigheid bij compressie).
De hoogte van die druk en temperatuur hangt af van de
compressieverhouding van de motor. Deze compressiev-
erhouding ligt constructief vast (slaglengte van de
zuiger/inhoud verbrandingskamer) en kun je dus niet
veranderen. Nu bestaat het risico dat door deze hoge
temperatuur en druk het mengsel spontaan gaat
ontsteken, voordat de bougie zijn vonk geeft. Dit noemt
men “pingelen” van de motor en kan schade veroorzak-
en. Hoe hoger de temperatuur en druk (= hoe hoger de
compressieverhouding), hoe hoger het risico dat het
mengsel spontaan ontsteekt. Het oktaangetal is een
maat, die weergeeft, in hoeverre een benzine beschermd
is tegen dit spontaan onsteken onder invloed van die
druk en temperatuur. Hoe hoger de compressieverhoud-
ing, hoe hoger de druk en temperatuur, dus hoe meer
additief er moet toegevoegd worden om de benzine niet
spontaan te laten ontsteken. 
Dat is nu net het oktaangetal. Niets meer, niets minder.
Het oktaangetal heeft dus NIETS te maken met
energieinhoud, bescherming van kleppen in oldtimers,
etc... . Ik weet dat er veel onzin over oktaangetal wordt
verteld, maar dit is de correcte uitleg.
b) als we nu naar de motor technologie gaan kijken,
hebben we hoofdzakelijk 2 technologieen: - bij oudere
wagens (van voor pakweg 2000) ligt het nodige
oktaangetal constructief vast aan de hand van de com-
pressieverhouding van de motor. Met andere woorden:
een oktaan 95 kan gebruikt worden in motoren met een
compressieverhouding tot 1 op 10.5. In de praktijk is het
zo dat het overgrote gedeelte van de wagens onder deze
10.5 ligt en men dus rustig met een 95 kan rijden. Een
hoger oktaan benzine tanken kan, mag, maar heeft geen
enkel voordeel. Je haalt er niets meer uit, behalve geld
uit uw portefeuille. De enige uitzonderingen hierop zijn,
sportieve wagens met hoge compressieverhoudingen.
Daar vallen bvb de Ferrari, Porsche, BMW, Alpha Romeo



en andere sportieve modellen onder. Deze hebben wel
een hogere oktaan nodig. V-power is in realiteit een
oktaan 97. In de praktijk (na veel testen) is uitgewezen
dat deze sportieve wagens, die een hoger oktaangetal
nodig hebben, zonder problemen met de V-power uit de
voeten kunnen. Ook daar is dus geen probleem.
Waarom staat V-power aan de pomp officieel als 95, en
niet als 97? Heel eenvoudig: de officiele oktaanaanduid-
ing van benzine gaat in stappen: 92, 95, 98 etc. 97 is
geen officiele aanduiding en mag in die zin eigenlijk ook
niet gebruikt worden. Aan de pomp is het dus officieel
een 95, hoewel in de praktijk het oktaangetal 97 is ... . 
Bij moderne wagens zien we een sterke opkomst van de
wagens met knok-sensoren. Dit is een electronische
bewaking van de motor, die het injectiemoment zo gaat
afstellen, dat de wagen dicht tegen zijn pingelmoment
aanloopt. Voor deze wagens maakt het niet uit welk
oktaangetal men tankt (92, 95 of 98). De motor gaat
zichzelf afstellen naargelang het oktaangetal hij voor zijn
kiezen krijgt. Het is wel zo, dat een hoger oktaangetal op
dit type motoren (in tegenstelling tot de oudere motoren)
wel extra vermogen geeft. Het trekvermogen van de
wagen wordt hier wel beter, als je een hoger oktaan
tankt. Terug: daar ligt de V-power perfect. V-power is een
oktaan 97, maar qua energie-inhoud en ontwikkeld ver-
mogen ligt deze benzine in deze toepassingen nog
boven de klassieke 98. Dus ook in deze toepassingen is
er geen probleem. 
Ik hoop hiermee een paar misvattingen uit de markt te
helpen en U te overtuigen een technologisch perfect
product als de V-power in de praktijk even uit te
proberen. Je kan een en ander ook nog eens nalezen op
deze fantastiche site (onafhankelijk, dus niets met Shell
te maken....)
http://www.howstuffworks.com/question90.htm
http://auto.howstuffworks.com/engine1.htm
http://auto.howstuffworks.com/question113.htm
Re: Duitsland heeft vwb de klopvastheid een ander RON
getal als rest van Europa cq de wereld. Ze noemen het
zelfs anders. Daar heet het, dacht ik  ROZ. Dus staar je
niet blind op Duitsland. Toen de Spitfire op de markt
kwam, werd als brandstof voorgeschreven: benzine:
Super. Dat zijn we trouw blijven tanken. Triumph heeft de
tekst in zijn instruktieboekjes (manuals?) nooit veran-
derd. Ten tijde van de introduktie van de Spitfiire, had
‘normaal’ een octaangetal van 80 tot 85 en super van 90
tot 95. Tegenwoordig is eurosuper 95 en lager en de rest
95 of hoger in Nederland. Tsja. Alleen het lood ontbreekt.
Dus heb je een kop die niet omgebouwd is voor loodvrije
benzine, ben je eigenlijk verplicht om super te tanken
met loodvervanger. In Nederland is dit ron 98. Oftewel
super met loodvervanger. Het maakt niets uit waar je
tankt. Want het kan zijn dat je bij Shell, benzine tankt die
bij Taxaco geraffineerd is en bij Esso (Exxon) benzine die
bij Elf of TOTAL vandaan komt. 

Wanneer je je Spitfire kan verzekeren bij een aanbieder -
staat meestal met een advertentie op de omslag van The
Spitfire, als zijnde met de laagste peremies van
Nederland- kan je net zo goed je brandstof tank met spir-
itus vullen. Want die paar kilometers die je dan rijdt per
jaar, lukken ook dan nog wel. De ANWB staat om de
hoek. Conclusie: Rijd je weinig? Tank gewoon Euro
Super 95. Heb je  je Spitfire voor het dagelijks gebruik?
Ik denk hierbij aan 10000 km of meer per jaar, is het ver-
standiger om gewoon wat meer voor je benzine te betal-
en om in de toekomst erger te voorkomen. Dus gewoon
Super met loodvervanger. Overigens is dit ‘lood’ tevens
een smeermiddel voor de kleppen (hoe vreemd dit ook
klinkt).

Welke benzine is het meest geschikt 
Ik woon in Duitsland en heb een Spit. Nu is het mij bek-
end, dat er verschil is in Duitse en Nederlandse benzine.
Is er iemand die mij kan zeggen welke benzine ik het
best kan tanken? De Spit dieselt na en ik denk dat dit
met de brandstof te maken heeft. 
Re: Na-dieselen is niet uitsluitend de schuld van de ben-
zine. De kop kan bv. behoorlijk vervuild zijn met kool-
resten en als de motor dan lekker heet is, dan blijft de
koolvervuiling nagloeien en zal dan met de benzine die
toegevoerd wordt door de stationairsproeier, nadieselen.
Er zijn niet voor niks auto’s die een electrische stationair-
sproeier hebben, die de benzinetoevoer blokkeert, zodra
je het kontakt afzet. Maar de hoofdoorzaak is natuurlijk,
dat de motor te heet wordt en dat komt als je met ben-
zine rijdt, met een te laag octaan gehalte. Ik rijd met een
mengsel van octaan 95 en 98, omdat ik een getunede
motor heb, met een verhoogde compressie en dat geeft
ook het bovenomschreven verschijnsel. Als het aan de
benzine ligt, dan zou je ook pingel-verschijnselen moeten
hebben, dwz, als je snel optrekt, hoor je een geluid alsof
er een bus met spijkers ligt te rammelen onder je
motorkap. Als dat het geval is, dan maar wat hoger
octaangetal tanken, bv,98.
Re: Aangezien ik zelf aan de grens met Duitsland woon
(Coevorden), weet ik dat er bij jullie drie soorten benzine
te verkrijgen zijn. Dit is Ron 91 / 95 en 98, ikzelf tank alti-
jd Ron 98 en voeg daar soms loodvervanger aan toe,
omdat mijn Spit geen loodvrije kop heeft. Ik raad je dus
aan om Ron 98 te gebruiken en zo het pingelen te
voorkomen. 
Re: Kan ik zien of er een loodvrije kop op zit?  
Re: Ik heb sinds maart ook een loodvrije kop op de
moter. Tank dan ook regelmatig 98. Tijdens de
Ardennenrit moest behoorlijk wat gas geven, laag in de
toeren en veel vermogen vragen. Dan hoor ik het echt
wel rammelen onder de motorkap. Als je de hele dag
rustig aandoet, ook met de rechtervoet, dan pingelt er
niets. Ook niet bij 95. 
Je kunt aan de buitenkant niet zien of de kop loodvrij is.



Alleen als er nog een rekening is van de leverancier of je
hoort het van de vorige eigenaar.
Re: Ik zou altijd 98 tanken in een Spit (doe ik zelf ook)
en misschien voor de zekerheid af en toe wat loodver-
vanger toevoegen. Over het nut daarvan zijn de geleer-
den het nog niet eens, als je maar wel regelmatig de
klepspelng in de gaten houdt. Met die 5000? km per jaar
die we met de Spitjes rijden, is een keer per jaar wel
genoeg. 
Re: Ik gebruik al een tijdje ‘V-power’ van Shell en mijn
Spitfire 1500 loopt er geweldig op. Ik weet alleen niet of
er in Duitsland ook V-power is. Je kan het allicht een
keer proberen en misschien staat je ontsteking niet hele-
maal goed afgesteld.
Re: Kijk eens in ‘The Spitfire’ nummer 2 maart/april 2005
op bladzijde 38 (tot 41). Hier staat een zeer goede uitleg
over ‘Welke benzine, voor welke Spitfire’ van de hand
van ons TAC lid Marco Pieterse.
Re: Elementair is:  Heb je geen loodvrije kop en tank je
wel Bleifrei, dan kan het zijn dat de klepzittingen snel
‘inslaan’, waarbij ze dunner worden en de klep steeds
dieper in de zitting valt. Bij het kleppenstellen merk je
dan, dat je de klepspeling langzaamaan verliest en elke
keer ze wat ruimer moet zetten om genoeg speling te
houden. Doe je dat niet, of controleer je te weing, dan
gaan je uitlaatkleppen ‘fluisteren’, op den duur ‘fluiten’ en
dan verbranden ze daarna. Ze kunnen dan prachtig
peervormig worden. Heb ik wel eens gezien bij een jon-
gen die kleppenstellen flauwekul vond. (Hij wist niet
(hoe) dat dat moest) 
Re: Volgens mij is het octaangetal van V-power in
Duitsland 100 en in Nederland 97, zit dus verschil in!
Re: Maar dan wel in positieve zin, qua Duitsche benzine!
Heb zelf met een on-omgebouwde kop op gas gereden
en moest bij dagelijks gebruik iedere twee weken klep-
pen stellen. 6 cylinders, dus lachen. Na een hierdoor
veroorzaakte motor-opblaasactie, heb ik de kleppen nog
als aardappelschilmesjes kunnen gebruiken.

Gelood of ongelood 
Ik heb een Spitfire 1500, nu weet ik niet of hij al geschikt
is voor ongelode benzine.
Re: Je stelt een vraag die niet te beantwooren is aan de
hand van je informatie. De meeste ex USA auto’s van de
1500 serie hadden een katalysator en een lage druk
motor, evt. met luchtinjectie. Deze motoren hebben
geharde zittingen. Als je een kop hebt met luchtinjectie
(extra aansluitingen bovenop, naast kleppendeksel,
tussen de kopmoeren) dan kan je er van uitgaan dat de
kop geschikt is voor loodvrij. Het kan zijn dat de originele
motor of kop er niet meer inzit. Dan weet je het pas na
demontage. Het feit dat er gas op gezeten heeft, doet
wel wat vermoeden, maar geeft geen zekerheid.
Overigens kun je heel lang rijden op een kop die niet
voorzien is van geharde klepzittingen. Ook kan je voor

de zekerheid af en toe eens wat loodvervanger bijmen-
gen. Als je klepspeling niet drastisch bijgesteld moet wor-
den na een jaar rijden, dan gaat alles goed.
Re: Wanneer je benzine met loodvervanger tankt, ben je
ongeveer tien eurocent per liter meer kwijt dan wanneer
je Euro 98 tankt. Wellicht kies je 98 boven 95 wegens
het hogere octaangetal. Welnu, wanneer je een verbruik
hebt tussen de een op twaalf en de een op zestien, kom
je aan een dubbeltje brandstof per km. Per km scheelt
LVV of euro 98 zeg maar een cent. Laten we aannemen
dat een gerviseerde kop met ‘loodvrije’ klepzittingen bij
inruil 200 euro kost, dan kun je dus voor dat geld nog
20.000 km rijden op LVV in vergelijking met euro 98.
Hoeveel km rijd je per jaar? En hoeveel jaar denk je
deze auto nog te gebruiken? Ik begrijp dat de oor-
spronkelijke ‘gas’ motor niet meer in de auto zit en dat je
een andere motor die nog maar 15.000 gelopen heeft
erin gezet hebt. Wel, tenzij dat blok 24 jaar op een plank
heeft gestaan, is het toch vrij aannemelijk dat bij de
revisie er andere zittingen ingekomen zijn. Mijn advies,
laat de kwestie lekker rusten en ga fijn rijden. Niet te
hard, dan kom je aan een aanvaardbaar gebruik en hou
je het spul langer heel. Perslot zijn deze autotjes niet
voor de autosnelweg gebouwd. Eind vijftiger jaren waren
die er nog nauwelijks in Engeland. Kalm aan dus. 
Re: Bedankt  voor jullie info. Het is een hogedruk motor,
wat er nu inzit, motornummer eindigt op HE. Ik kan dus
gewoon ontspannen gaan tuffen, pas over een paar jaar
hoor, hij staat nog op blokken. Ik dacht dus dat het wel
kwaad kon als ik ongelood zou tanken en er een ‘gelood’
blok in zat, om het zo maar even te zeggen. En voor
zover ik weet, zit er geen ‘kat’ onder.

Brandstofkeuze
Sinds enkele dagen ben ik in bezit van een 1500TC. Nu
heb ik in verschillende bladen gelezen dat er de
mogelijkheid bestaat (door middel van een smeerpomp
o.i.d?) om op loodvrije benzine te rijden. Is dit aan te
raden en wie heeft hiermee, en met het rijden op gas
ervaring.
Re: Welke benzine er in je Spit gaat, hangt ten eerste af
van het type. Heb je een amerikaanse versie met katal-
isator, luchtpomp en andere milieu vriendelijke toeters en
bellen, dan moet je loodvrij tanken. Ik meen dat er dan
ook “unleaded fuel” op de benzinemeter staat gedrukt.
Heb je een Europese Spitfire (en dat kan eigenlijk niet
anders, als je inderdaad een Twin Caburator (TC) hebt),
dan ligt het anders. Origineel rijdt die op loodhoudende
benzine (tegenwoordig 98 met lood vervanger). Echter,
wanneer de motor is voorzien van een loodvrije kop (iets
dat tijdens een motor revisie vaak wordt gedaan), dan
kan je natuurlijk loodvrij tanken. Hierbij heb je nog de
keuze tussen 95 en 98. In principe moet je Spit op 95
prima kunnen rijden. Hij kan echter wat gevoelig worden
voor pingelen. Ik heb hier zelf ook last van gehad, dus



tank voor het gemak 98 loodvrij. Vraag bij de vorige eige-
naar of de kop loodvrij is, anders gewoon 98 met lood-
vervanger nemen.

Brandstof
Sinds een paar dagen eigenaar van Spitfire MK IV ‘74! 
1. Welke benzine is het best en is loodvervanger nodig?
2. Welke olie is het best?
3. Gezien de paint origineel is, wil ik hem goed onder-
houden: wat is het beste spul daarvoor?
Re: Ik heb zelf een Spit 1500 en de motor is niet
geschikt gemaakt voor loodvrij. Met benzine van 98 ron
met loodvervanger red ik het nog steeds. Ik zorg er wel
voor om een niet al te hoog toerental te zoeken (tot 4500
tpm) bij acceleratie, verder rond de 3000 tpm blijven rij-
den. (Dat is ongeveer het toerental van het max. koppel.
Daar “werkt” de motor het makkelijkst). Tot nu toe prob-
leemloos. Regelmatig de klepspeling controleren.
Eenmaal per 5000 km afstellen, is alles. Mijn advies:
gewoon doorrijden. Over olie: 20W50 is het advies van
de fabrikant. Hou je daar ook aan. Ik heb Penrite olie
gebruikt. Mijn Spit gebruikt nauwelijks olie (halve liter op
5000 km), dus de prijs van eenmaal per jaar olie ver-
versen valt dan wel mee. Olie wordt gecodeerd met let-
ters F, G enz. Zorg ervoor dat de kwaliteit een zo hoog
mogelijke letter heeft; dat zijn de modernste soorten.
(Het loopt tot I of J dacht ik).

Loodvrij? 
Ik heb een 6 jaar geleden gerestaureerde Spitfire MK IV
gekocht uit ’70. Hij heeft ook na deze restauratie niet
meer gereden. De eigenaar wist niet of hij destijds lood-
vrij is gemaakt, hoe kan ik dit controleren?  
Re: Dat kan je alleen te weten komen uit de nota van het
revisiebedrijf en bij het demonteren van de kop. Helaas.
Als je de komende jaren veel rijdt en je moet je kleppen
regelmatig bijstellen, dan is de kans groot dat je geen
geharde zittingen erin hebt. Ook zonder geharde zittin-
gen kan je een heel aantal jaren probleemloos rijden. Als
je toevoegingen gebruikt (voor de zekerheid) moet het
probleemloos gaan tot de volgende revisie.

Euro 95 of 98
Gisteren mijn Spitfire voor het eerst na de restauratie
over langere afstand gereden. Tank vol met euro 95.
Onderweg bij het optrekken toch wat pingelgeluiden. Ik
heb dit ook tijdens de vakantie, twee jaar geleden,
gehad. Ik vermoed, dat het blok toch wat kritisch is met
laag octaan. In het werkplaatshandboek staat dat er min-
imaal octaangehalte 97 in moet. Ik kan de ontsteking wel
weer bijstellen, maar ookal omdat dit steeds heel precies
moet zijn (het verloopt toch weer op den duur), blijft het
een zwak punt. Iemand goede ervaringen met 95?
Re: Met de Spitfire heb ik nog geen ervaring. Ik heb
onlangs wel 40.000 km gereden met een MG Montego 2

l. turbo. Al snel was ik er achter, dat het prijsverschil
tussen 95 en 98 wegviel tegen het zuiniger gebruik op
98. Ook pingelde de motor niet bij voluit aanspreken van
de turbo, wat hij bij 95 echt wel deed. Mijn mening is
dus, stap over je aarzeling heen en besteed wat meer
per liter.
Re: Vorige maand heb ik uuitgebreid de tekst gelezen
van het gearchieveerde Forum uit de jaren ’99 t/m 01.
Wat ik me daaruit herinner, is, dat er wel gedabatteerd
werd over gelood / ongelood, maar de kwestie voor welk
octaangetal je kiest, kwam ik daarin eigenlijk niet tegen.
Zoals je zelf al zegt, is de Spitfire motor gespecificeerd
voor een octaangetal van 97 of hoger. Euro 95 voldoet
hier niet aan, dus... .
Re: De oorzaak is de compressie, die is bij de Spitfire vrij
hoog en daarom is bij gebruik van een laag octaangetal
makkelijker zelfontbranding (pingelen) mogelijk. Een
mogelijkheid is de ontsteking iets later te zetten (meestal
gaat het goed als de ontsteking 2 graden later gesteld
wordt), maar als er echt zelfontbranding optreedt, dan
helpt het latere ontstekingstijdstip natuurlijk niets meer.
Triumph heeft hiervoor de Amerikaanse uitvoering
gemaakt, met lage compressie (en ook een laag vermo-
gen). Deze motoren kunnen probleemloos op euro 95 rij-
den (ook de kop is al aangepast voor loodvrij). Maar bij
een motor volgens Europese specificatie, zelfs als deze
loodvrij is gemaakt, kun je het beste super-plus
(octaangetal 98) tanken.

Loodvervanger
Ik nam het met mijn Spit, orgineel 1980, niet zo nauw
met loodvervanger. Maar tijdens het ISW weekend riep
iedereen dat het wel nodig is. Maar in de orginele docu-
mentatie (workshop manual BL) staat, dat je in ieder
geval in de US versie loodvrij kunt doen i.v.m. de katal-
isator. Zit hier een andere cylinderkop op? Nu herinner ik
me, dat ik in mijn eerste auto, een Renault 14, ook
gewoon loodvrij gooide en dat het rond 1986 normaal
was om in alle auto’s loodvrij te gooien. 
Nu de vraag; moet ik voor mijn ritje op en neer naar zuid
Frankrijk wel of geen loodvervanger meenemen?
Re: Als je een Amerikaanse uitvoering hebt, met
katalysator, dan kun je zonder loodvervanger rijden. Een
EU versie moet je gewoon loodvervanger indoen, tenzij
de vorige eigenaar de kop loodvrij heeft laten maken.
Re: Als je met een EU-Spit naar Zuid Frankrijk rijdt, lijkt
me loodvervanger wel aan te bevelen: je belast de motor
van je Spit natuurlijk behoorlijk. Maar dat is niet zo erg.
De motor heeft van een tocht naar bijv. Parijs net zo veel
te lijden als van de ritjes op een warme avond. Het duurt
in de praktijk toch nog een hele tijd, voordat een motor
echt lekker op bedrijfstemp. is en optimaal presteert, met
de minst mogelijke slijtage. Niet voor niets blijkt telkens
weer, dat een Spit op lange ritten zuiniger is.
Zorg wel voor benzine met het juiste octaangehalte! 



Dat is zeker zo belangrijk, misschien nog wel belangrijk-
er. Als het octaangehalte te laag is, gaat ‘ie pingelen en
dat is schadelijker dan bijv. benzine met of zonder lood-
vervanger.
Als je, zoals de meeste Spit-rijders, slechts een paar
duizend km. per jaar rijdt en je blijft onder de 4500 rpm.,
dan kun je het nog heel wat km. uitzingen met de orig-
inele kop en met benzine met loodvervanger. Regelmatig
kleppen stellen en ja, dan zit je op een gegeven moment
wel aan een andere kop/kleppen. Maar het is niet zo, dat
het meteen gebeurd is met je kleppen!
Re: Mijn Spit (1500/1976) loopt al twee seizoenen op
gewoon loodvrij 95. Per jaar rijden wij er ca. 10.000 km
mee. Een keer per 4 maal tanken, gaat er een beetje
loodvervanger in. Tot nog toe gaat alles probleemloos. In
de vacantie wordt de Spit fors belast met kampeeruitrust-
ing enz. Wordt de zaak te rammelig zal ik een andere
kop moeten monteren. (ligt al klaar).
Re: Ik begrijp uit je verhaal, dat je een ex-US versie
hebt. Herkenbaar aan een kat (of gedemonteerd). Deze
versies zijn ook voorzien van luchtinjectie. Die kan ook
gedemonteerd zijn en nog herkenbaar aan de extra inlat-
en boven op de kop boven de uitlaatopeningen. In dat
geval is de kop geschikt voor loodvrij euro 95. Alles was
je meer doet, 98 of loodvervanger, is geld weggooien.
Niet doen dus.

Kop loodvrij
Als het gaat om loodvrij maken, moeten dan zowel de in-
als uitlaat zittingen worden vervangen voor harde, of
alleen de uitlaat zitting.
Re: Je moet: Kop vlakken. 2) klep en zitting wisselen. 3)
klep geleiders vervangen. 4) kop controlleren op
scheuren. Vooral tussen de uit- en inlaatklep zittingen.
Dit voor de vraag koprevisie. Beter is dan een ruilkop te
kopen. Dan gaat n.l. de garantie op de kop naar de
leverancier en ik denk dat je voordeliger uit bent.
Re: Mischien het best ook de klepveren (binnen en
buiten) te vervangen. Maar het zal je wellicht goedkoper
uitkomen om eem ruilkop te kopen. Voor een gt6 wel
moeilijk te vinden.

Loodvrije inlaatklep?
Mijn cylinderkop is bij een motorbouwer voor revisie en
op loodvrij zetten. Buiten de gebruikelijke uitlaatklepzittin-
gen wordt me ook aangeraden om stalen inlaatklepzittin-
gen te laten monteren om veelvuldig afstellen van deze
kleppen te voorkomen, dit alles samengaand met de vol-
gens hem noodzakelijke gehard stalen nieuwe in- en uit-
laatkleppen, de standaard oude klepgeleiders voldoen
volgens hem nog perfect. Kan iemand mij raad geven? Ik
rij 25000km/jaar.
Re: In principe zijn geharde klepzittingen voor de inlaatk-
leppen niet nodig. Ik ga er vanuit dat dit een standaard
blok betreft, dus niet getuned, en dat je er ook niet mee

scheurt. In dat geval zijn geharde inlaatklepzittingen niet
nodig, zeker niet als de inlaatklepzittingen op zich nog
goed zijn en de nieuwe kleppen pas gemaakt kunnen
worden door alleen in te slijpen. Als de kop al veel kilo-
meters gemaakt heeft met loodbenzine is ook dat nog
een extra argument om de inlaatklepzittingen met rust te
laten. Goede originele klepzittingen zijn m.i. beter dan
ingezette ringen. De klepgeleiders zou ik in geval van
nieuwe kleppen sowieso vervangen, zeker aan de uit-
laatkant. Ze kosten een drol en zijn relatief eenvoudig te
vervangen, zeker als je de kop toch al los en schoon
hebt. Onze koppen hebben geen speciale afdichting
tussen klep en geleider en de afdichting hangt dus puur
af van de speling tussen klepsteel en geleider. Bij mon-
tage van nieuwe kleppen gaan deze bewegen in gelei-
ders waar voorheen andere (de oude) kleppen in hebben
gezeten. De kans bestaat dat oude geleiders na mon-
tage van nieuwe kleppen (relatief) snel gaan slijten, wat
leidt tot overmatig oliegebruik etc. Zeker aan de uit-
laatkant is dit het geval: door de veel grotere hitte en
daardoor uitzetting kijkt de speling daar nauwer en slijt
de boel sneller. Resumé: (geharde) inlaatklepzittingen
(ringen) kan geen kwaad en kost geen honderden
guldens, maar als je moet kiezen zou ik liever de
klepgeleiders vervangen zien.

O l i e 

Benodigde oliedruk
Wat zijn de gewenste waarden van de oliedruk voor een
spit? Mijn meter is pas geïnstalleerd en eigenlijk heb ik
dit gedaan om eens te kijken hoe “gezond” mijn Spitje is.
Hij geeft de volgende waarden (koude motor); tijdens
starten: 2kg/cm2, 2000 rpm koud: 5kg/cm2, 3000 rpm
koud : 6kg/cm2 of ongeveer 75 lbm.
Is dit goed? Mij lijkt van wel, aangezien de meter maar
tot 100 lbm gaat, ofwel 7kg.
Re: Het probleem bij oliedrukmeters die wij inbouwen is,
dat ze in het algemeen niet geijkt zijn. Daarom kan je
niet op de absolute waarde die je op je meter afleest
afgaan. Veel meer moet je afgaan op trends: Mocht je
oliedrukmeter bij een koude motor bij 3000 rpm opeens
nog maar 50 lbm aangeven, dan moet er iets loos zijn.
Overigens klinken de door jou aangegeven waarden mij
prima in de oren.
Re: Op de de Tech Info-pagina van de Spitfire site staat
het antwoord al: “Als er een oliedrukmeter gemonteerd
is, kijk dan of de druk tussen de 40 en 60 PSI blijft bij
3000 toeren als de motor heet is. Dat wil zeggen na
ongeveer 10 km. rijden. 40 PSI is de laagste waarde,
maar je kunt dan verwachten vrij snel nieuwe lagers te
moeten monteren. Dit alles geldt als de oliepomp kapot
of versleten is, wat niet gebruikelijk is.” Dus: allereerst
zorgen dat de motor warm is voordat je meet. 



Re: Je gaat er van uit dat je meter goed aangeeft.
Engelse meters staan niet echt bekend om hun betrouw-
baarheid, het is slechts een indicatie. Als de meter (veel)
te laag aangeeft, is dat nog geen reden tot paniek. Naast
(rechts van) het oliefilter zit een ‘pressure relief valve’.
Misschien moet je die dan nog eens vervangen.
Trouwens, als je een oliekoeler hebt, is het ook best
mogelijk dat je meter te weinig aangeeft, de druk is dan
ook wat lager. Dan is een nieuwe ‘valve’ misschien ook
wel een aanrader. Verder kan ik je alleen nog adviseren
om de juiste olie te gebruiken. Het ligt er een beetje aan
hoe het met jouw motorblok is, maar oudere auto’s
werken wel prima op de olie met de specificatie die de
fabriek ooit heeft opgegeven. Volgens mij moet je ook
niet bezuinigen op het merk en de kwaliteit (hoewel daar
andere meningen over zijn, ook op dit forum). Als laatste,
het punt van minerale en synthetische olie. Ik weet niet
precies hoe het in elkaar zit, maar ik meen me te herin-
neren dat je dat niet zomaar door elkaar kunt gebruiken.
Misschien is dat een fabeltje, maar ik neem aan dat er
vast wel iemand is die daar een zinnig antwoord op
geeft.
Re: De Spit motor is gemaakt om met gewone minerale
olie te lopen. De olie moet van een gerenommeerd merk
en van de juiste kwaliteit en dikte zijn. Je vindt deze
waarden terug in het onderhouds gedeelte van je werk-
plaats handboek.
Olie is zeer belangrijk, dat weet ik ook. Zelf gebruik ik
Castrol Classic 20w50. Naar mijn mening een van de
meest geschikte motorolien voor oude motors. Zeker
NOOIT synthetische of half-synthetische olie gebruiken.
Daar deze door hun geringe dikte (taaivloeibaarheid)
zullen leiden tot een hoog olieverbruik. Nog slechter is
warenhuisketens (Makro enz.) half synthetische olie te
gebruiken. Deze werd dikwijls geproduceerd uit deels
gerecycleerde vol-synthetische olie. VERMIJDEN dus, is
de boodschap.

Olie verlies
Ik ben al 10 jaar in het bezit van een MK III en heb elk
jaar een kleine beurt laten uitvoeren in een garage.
Aangezien ik echter weinig technische kennis heb van
auto’s, weet ik absoluut niet of de motor goed is
afgesteld en loopt zoals hij zou moeten lopen. In de
toekomst zou ik wel graag meer leren over m’n Spit. M’n
vraag is: zijn er mensen die in de buurt wonen en me
daarbij kunnen helpen? Eens rijden met de Spit en luis-
teren, wellicht vallen er snel zaken op die niet goed zijn.
Nog iets: als je in de auto zit, dan ruik je de motor veel
meer dan enkele jaren geleden, kan dit op een manke-
ment duiden?
Re: Kun je misschien omschrijven wat je ruikt. Olie, ben-
zine, uitlaatgas?
Re: Het lijkt me dat ik olie ruik, het is in ieder geval geen
benzine en geen uitlaatgas.

Re: Ruik je gewone olie, of verbrande olie? Kan je onder
de auto olievlekken zien? Zijn dat verse vlekken, maw,
lekt hij tijdens stilstand of alleen onder het rijden als er
oliedruk is. Cardanolie stinkt ook geweldig, misschien is
het dat. Is er bij de kleine beurt olie gemorst en zit dat op
het cardan? Ik hoop dat je gauw vaststelt dat er eigenlijk
buiten de normale oliedrupjes die bij een Spit horen niets
aan de hand is.

Olie-filter in blok
Ik ben van mij spit MK III de motor, na revisie weer aan
het opbouwen. In de verschillende handboeken staat de
ene keer een zeef/filter, welk in de carterpan ligt en de
andere keer een filter welk aan de oliepomp zit. Aan mijn
oliepomp zit dit filter niet. Is dit hier aan te maken?
Re: Oude motoren (MK II, Herald 1200) hadden vaak
een zeef bovenin in de carterpan, die grof spul tegen-
hield bij het terugstromen in de pan. Latere motoren (late
1500‘s en wellicht ook andere) hebben deze zeef niet,
maar hebben een zeef onderaan de oliepomp. Er zijn
ook veel motoren die beide niet hebben. In de praktijk is
dit geen probleem als de motor in goede staat is: het
weinige slijpsel dat er loskomt vormt een ‘koek‘ onderin
de pan en wordt niet naar binnen gezogen. Daarnaast is
er natuurlijk nog het gewone oliefilter, wat welliswaar pas
na de pomp zit. De zeef in de pan is op zeer lange termi-
jn potentieel link: kan wat dichtslibben, waardoor oli-
eterugstroming in gevaar kan komen. Dit, in combinatie
met een wat laag oliepeil, kan tot drukverlies leiden
(geen olie aanzuigen door pomp). Zeef direct aan de
pomp, heeft dit probleem niet: Hoge zuigkracht en de
meeste troep komt daar sowieso niet: zakt naar de
bodem. Het is niet onverstandig om een aftapplug te
monteren met een magneetje er aan: dit trekt slijpsel aan
en kun je reinigen bij het losdraaien, wanneer je olie ver-
vangt. (Hangen er onderdeeltjes aan, dan is er wat mis.
Ik heb wel eens meegemaakt dat er een stukje
zuigerveer aan hing, en ook eens een stukje van de
nokkenaskettingspanner. Dit was echter niet bij een
Triumph). Deze aftappluggen zijn voor veel motoren
gewoon te koop, dus voor onze Triumphjes waarschijnlijk
ook wel. NB: Als je net een blok gereviseerd hebt en nog
moet inrijden is een van beide zeven en/of een mag-
netische aftapplug m.i. wel raadzaam: in die periode
komt er relatief veel slijpsel vrij. Als je toch een nieuwe
pomp koopt, koop dan een met een zeef.

Na revisie olielekkage!
Na het reviseren van mijn 1500 blok heb ik hem weer in
de Spit getakeld. Starten en ... lopen. Helaas lekt hij nu
wat olie bij het koppelingshuis (ongeveer 3 druppels per
minuut) tijdens het stationair draaien. Staat hij stil, dan is
alles okee. Waarschijnlijk lekt hij via de oliekeerring van
de krukas, welke wel vernieuwd is. Ik wil het blok er
eigenlijk weer uit takelen. Is dit echt nodig en zo ja waar



moet ik nu speciaal op letten?
Re: Dat komt vaker voor! Het beste is de ‘simmerring’
weer te vervangen. Let op de maat. 
Re: Ik heb gewoon een 1500 blok. Is dat voldoende om
te vermelden, of zijn er nog verschillende maten voor
een 1500 blok
Re: Aangeven dat je een 1500 motor hebt, is voldoende.
De gespecialiseerde, maar ook de reguliere automateri-
alenhandels moeten hiermee de goede ring kunnen lev-
eren. Let bij vervanging even op, of er geen beschadig-
ing op de krukas zit. Zit er bv. een kras op, dan zal dat
de ring snel doen slijten.

Olie uit opening oliepijlstok 
Ik constateer dat er uit het nieuwe motorblok dat er in de
door mij af te bouwen Spit staat, olie lekt uit de opening
waar de oliepijlstok in staat. Ik heb al geprobeerd om het
uit twee delen bestaande stuk van de pijlstok uit te
buigen zodat deze wat strakker in zijn behuizing gaat,
maar toch blijf ik olie lekken zien. Het vilten ringetje zit er
gewoon in. Het blok zou nog wel goed afgesteld moeten
worden (kleppen en carburatie en ontsteking). Zou het
hier aan kunnen liggen, of is er mogelijk een ander
fenomeen aan de hand. 
Re: Ik zie maar één mogelijkheid en dat is, dat er over-
druk in het carter is. Deze zou gewoon weg moeten kun-
nen via de carteronluchting in het kleppendeksel. Is deze
misschien verstopt? Ik ga er vanuit, dat je het over oliev-
erlies bij draaiende motor hebt. Anders is er waarschijn-
lijk gewoon tweekeer de bedoelde hoeveelheid in het
carter gegaan.

Olie lekken
Mijn Spitfire 1500 ’78 heb ik onlangs nieuw bloed
geschonken. Nieuw filter geplaatst en olie vervangen.
Echter, toen ik de motor liet draaien, lekte of liever
gezegd sijpelde er motorolie uit. Na goed te hebben
gekeken kwam het bij het filter vandaan. Dus ik het filter
strakker aangedraaid en het was zo goed als weg. Elke
keer nadat hij even stilgestaan had, lag er weer een
plasje olie onder. Toen maar weer op onderzoek uit. En
gevonden. Daar ik een oliekoeler heb, kan ik het oliefilter
niet zo strak aandraaien dat de rubberring zijn werk goed
doet, omdat de moer van de oliekoeler eerder in aanrak-
ing komt met het filter. Nu heb ik een extra rubberring
geplaats bij het filter, waardoor het lekken wel weg is,
maar het filter nog niet naar behoren vastzit. Hoe doen
jullie dat, ik neem aan dat er meer oliekoelers geplaatst
zijn? 
Re: Voor het monteren van het filter de rubberring ins-
meren met olie en gewoon vastdraaien, niet te strak en
alles zit dicht. Ik heb ook een oliekoeler erop. Als het bij
je vorige filter niet lekte, dan zit er blijkbaar verschil in fil-
ters. Weet je zeker dat je het goede model hebt?
Re: Ga toch maar eens naar een ‘deskundige’ garage. Ik

vermoed dat het ‘tussenblok’ waar je leidingen naar en
van de koeler aanzitten niet goed gemonteerd is. Of je
koeler stroomt niet door.

Olielekken
Mijn Spit lekt olie. Geen probleem, ze bakenen gewoon
hun territorium af. Oliekeerring kapot/te veel olie in ver-
snellingsbak/dichting ontbreekt, enz., enz. zegt de ander.
Aangezien ik geen ervaring heb met verschillende Spits
weet ik het nu niet meer. Wat is een lek en wat niet?
Graag had ik geweten of ik mijn motor eruit moet halen
of niet. Mijn Spit lekt geen olie wanneer hij stilstaat, maar
wanneer ik ermee gereden heb zie ik de olie eronderuit
druppen. Met name vooraan aan de distributie (met een
klein plasje van 10 drupjes ofzo als gevolg) en daar waar
de aandrijving aan het motorblok zit (dubbel zoveel) Is dit
nu normaal of niet?
Re: Als ik afga op je verhaal zijn het inderdaad de
oliekeerringen waarlangs de olie lekt. Tevens kan je olie
van de bak ook nog te hoog staan, maar als er genoeg
uitgelekt is, zou die oorzaak over moeten zijn. Het ver-
vangen van beide olie keerringen (aan de distributiezijde
en aan de koppelingszijde is een behoorlijke klus en zou
ik in ieder geval uitstellen tot de winter. Je kunt het miss-
chien wel doen met het blok in de auto, maar je maakt
het jezelf niet gemakkelijk. Oftewel; met een motor takelt-
je eruithalen en dan moet je de koppeling en vliegwiel
demonteren. Aan de andere zijde moet je de grote moer
voor de poelie verwijderen. Die kan behoorlijk vast zitten.
Zelf heb ik er de brander op moeten zetten en een groot
moment (1,5 meter x lichaamsgewicht) om hem los te
krijgen.
Re: Volgens mij kan je gewoon de zomer doorrijden.
Misschien een opvangbakje onder het blok monteren
(oplossing engelse stijl zullen we maar zeggen). Ik was
ook gewend aan wat druppen op de grond. Na montage
van een andere gereviseerde motor blijft de grond onder
de Spit schoon. Het kan dus wel. De vraag is alleen hoe-
lang?
Re: Je kunt als tijdelijke oplossing voor 10 euro, bij de
autoshop een flesje ‘olie lekdicht toevoeging’ halen. Dat
maakt de afdichting van de keerringen weer soepel en
wil wel eens helpen. Het probleem van olielekkage aan
de voorkant van het motorblok, dus waar het distribu-
tiedeksel zit, is goed op te lossen. Ik heb in de The
Spitfire van sept/okt 2000 nr 5 hier de oplossing
beschreven. Je moet dan wel de radiateur demonteren
om er goed bij te kunnen.

Krukas oliekeerring lekt
Ik ben de trotse eigenaar van een Spit 1500 en met een
zelf gereviseerde moter. Nu lekt hij olie uit het koppeling-
shuis, motorolie. Ik denk zelf aan de oliekeerring net voor
de starterkrans, deze zit in het aluminium plaatje wat met
+- 7 boutjes vastzit tegen mijn blok. 



Deze keerring heb ik bij het monteren vastgekit in dit
plaatje. Hoort dit zo? En waarom is dit gaan lekken. Ik zit
er niet op te wachten om mijn motor er weeeer uit te
halen. De revisie viel mij al vies tegen.
Re: Ho, stop, wie weet valt het wel mee.
Bij mij brak dezelfde paniek uit toen mijn net gere-
viseerde motor ook olie lekte. Hij deed het alleen tijdens
het lopen van de motor. Zodra de motor stopte, hield het
langszaam druppen via het koppelingshuis op. Onlangs
heb ik het vliegwiel gedemonteerd. Wat schetste mijn
verbazing: kurkdroog bij de olie keerring! Toch zag ik
meteen de oorzaak: Er bleek olie te lekken langs de
draadeinden boven in het blok. Deze waren er tijdens de
revisie uitgedraaid. Nu blijken deze in verbinding te staan
met het olie kanaal. Zonder afdichting drupt de olie langs
de schroefdraad naar buiten ... . Draadeinden monteren
met vloeibare pakking dus.
Re: De krukas keerring vast kitten is zeker geen goed
idee. Het is wel belangrijk om op de centrering van de
ring te letten. Het is ook mogelijk dat de olie uit de ver-
snellingsbak komt. Dat kan soms het gevolg zijn van een
te hoog olie peil in de versnellingsbak. Wat ook wel
voorkomt, is dat de olie die zich onder aan de bellhouse
verzamelt, gewoon bij de carter plug vandaan komt,
maar door rijwind naar achter gedreven wordt.

Krukas oliekeerring vervangen
Weet iemand of het mogelijk is, de achterste krukaskeer-
ring te vervangen, zonder demontage van de krukas.
Re: Ja, dit is zeker mogelijk. Je moet wel het motorblok
eruit takelen. (Dat werkt het prettigst, de versnellingsbak
eruit kan ook, maar sleutelt niet fijn en is zeker zoveel
werk.). Kijk ook op www.triuphklassiek.tk en dan op
motorrevisie.

Voorste oliekeerring
Ik heb een probleem om de poelie los te nemen van de
krukas. Is het mogelijk de krukas vast te zetten met een
pen oid. De wagen in z‘n 4 zetten, rem er op en de moer
los draaien gaat niet, de koppeling slipt dan. Is er een
andere oplossing om de poelie los te krijgen?
Re: Enige tijd geleden had ik hetzelfde probleem. Ik had
echter de radiateur en alles wat voor de motor zit er nog
af liggen, zodat ik er met een geleende slagmoersleutel
bij kon. De eerste slagmoersleutel 1/2" was te licht. Met
een zwaardere sleutel was een slag voldoende om
uiteindelijk de moer toch los te krijgen. Ik denk dit ook de
enige juiste manier is om zonder overige schade de
krukasmoer los te krijgen.
Re: Ik heb dat gisteren voor elkaar gekregen door de
startmotor eraf te nemen en met een houten stok het
tandwiel tegen te houden. Het nadeel is dat als de stok
splintert, krijg je een hoop rotzooi in je bellhouse (die had
ik eraf want, de achterste keerring moest ook worden
vervangen (en de koppeling en de drukgroep en de druk-

lagers en de pakkingen en de bak en zo voort)).

Waar komt die olie vandaan
Na mijn restauratie, de eerste ritjes gemaakt. Gisteren
stond de auto op de brug voor uitlijnen en bleek dat hij
olie lekte bij het “bellhouse”. Omdat er meer olie uitkomt
dan de bekende en onschuldige druppel, wil ik toch de
oorzaak even onderzoeken. De motor is tijdens de
restauratie niet uitelkaar geweest maar gewoon gepar-
keerd op een bokje, aan het eind van de restauratie is hij
weer in het chassis getakeld. De bak is open geweest,
uitgespoeld en voorzien van nieuwe olie. De olie die uit
het bellhouse komt is niet helder en na een ritje van +/- 4
kilometer warm. Volgens mij kan dit dus alleen uit het
blok komen. Het blok heb ik twee jaar geleden geheel
gereviseerd en ook tijdens de restauratie bleek dat de
krukaskering kurk droog was. Er was wel wat olie/vet-
tigheid te zien, die van de draadeinden boven het vlieg-
wiel naar beneden liep. Ik heb deze draadeinden losge-
draaid en voorzien van loctite. Ik vermoedde dat de
gaten van deze draadeinden in verbinding staan met een
olie kanaal. Iemand nog een tip, waar de olie nu een
weg heeft gevonden en hoe ik dit het beste kan check-
en?
Re: Gebruik eerst je neus. De geur van de versnellings-
bakolie is anders dan die van carterolie. Dan heb je een
eerste indicatie of het definitief carterolie is. Bij montage
of andere werkzaamheden heb je de wagen aan de
voorzijde opgekrikt. Hierdoor komt olie tegen de achter-
ste keerring te staan. Hier lekt dan iets olie door. Staat
de wagen later weer horizontaal en ga je met de wagen
rijden, dan komt de lekolie uit het gat van het koppeling-
shuis. Geen zorg hierom. Als het niveau in de motor cor-
rect is, stopt de lekkage als de olie uit het koppelingshuis
verdwenen is.
Re: De olie komt niet uit de bak, maar uit het motorblok.
De olie is warm, zwart en ruikt naar motorolie. Zoals ik al
schreef, was de krukaskering kurkdroog en kan ik die
eigenlijk ook uitsluiten. Nu is eigenlijk de vraag waar nog
meer de olie vandaan kan komen.
Re: Ook ik heb dit probleem gehad. In mijn geval had dit
vooral te maken met druk in het carter. Dit is een prob-
leem waar vaker de motoren van Truimph last van
hebben. Er zijn twee oplossingen, die ook in ‘practical
classic’ zijn omschreven. Ontluchting aanbrengen in
carter of afdichtingsvloeistof kopen en als dope toevoe-
gen aan de olie. Dit laatste werkt goed en heeft geen
schadelijke gevolgen. Bij diverse handelaren in Engels
materiaal is het te verkrijgen.
Re: Ik betwijfel of de olie uit de bak komt. Deze olie is
namelijk gloedje nieuw. De olie die drupt is wat zwart en
warm na een kort ritje. Volgens mij moet deze uit het
blok komen. MAARRRRRR dit weekend haal ik de start-
motor eruit en kijk ik met een klein cameraatje in het bell-
house. 



Dit moet uitsluiten of de olie uit de bak komt of niet.
Re: Jongens, jongens, lees nu toch eens goed! Piet
heeft je al tot 2 x toe de meest logische oplossing
voorgelegd. Ik herken zijn verhaal uit eigen ervaring. Hij
heeft het over MOTOROLIE (in de motor dus), dat tegen
de achterste keerring staat bij het kantelen van de
MOTOR. (Antwoorden wel lezen hoor, anders is het een
beetje vergeefse moeite van de beantwoorder).
Re: Helemaal gelijk, excuses, ik heb de reacties niet
aandachtig genoeg gelezen. Vandaag met de camera
gekeken. Olie komt zeker niet uit de bak en toch uit de
motor. De metalen plaat laat oliesporen vanaf de
bovenkant zien. De keerring is wel droog. Na enig getuur
in het werkplaatsboek, kan het ook de stop zijn die in het
oliekanaal zit, welke links op de achterplaat zit op de
hoogte van de benzine pomp. De hoeveelheid olie is
tenslotte aanzienlijk die na een ritje onder de auto ligt.
Volgende week eerst APK en dan wil ik (bij blijvende
lekkage) toch maar de motortakel pakken.
Re: Gisteren met glans door de APK gekomen. Het gaat-
je onder in het bellhouse maar even met zwarte kit dicht-
gemaakt. Na een klein ritje, het was tenslotte mooi droog
weer, toch maar het blok eruitgetakeld en vandaag het
vliegwiel gedemonteerd. Mijn verbazing was toch wel
groot. De dop achter de nokkenas zat er niet in! Dit was
blijkbaar twee jaar geleden vergeten door het
revisiebedrijf. Tijdens de montage is mij dit niet
opgevallen. De achterplaat heb ik toendertijd voorzien
van wat vloeibare pakking en heeft het tot kort dus
gehouden.

Olieverbruik
Ik heb mijn motor enige jaren geleden laten reviseren.
Nu mijn auto weer helemaal is opgebouwd en de motor
is ingebouwd, blijkt dat de motor 1500 TC perfect loopt.
MAAR hij verbruikt olie en wel 1 liter per 250 KM. Wie
kan mij adviseren wat te doen. Het revisie bedrijf zegt:
waarschijnlijk is er een olieschraapveer blijven hangen
en dus gaat er op die manier olie langs de zuigerveer en
dat verklaart het gebruik. (?) Advies van hun is, veel rij-
den, dan schiet hij waarschijnlijk wel terug. 
Re: Ervan uitgaande dat dit dan bij 1 cylinder is, dan zou
hier een vette bougie in moeten zitten. Er moet dus ver-
schil tussen de 4 bougies zitten. Verder zou er dan ook
compressie verschil moeten zijn.

Oliespatjes uit de uitlaat
Ik was van de week bezig de motor warm te laten
draaien om zo de vloeibare pakkunig te laten drogen,
nadat ik een winterthermostaat van 92 graden had
gemonteerd. Na een tijdje was de motor op temperatuur
en toen heb ik hem weer afgezet. De pakking lijkt wel
dicht te zijn. Toen ik de openstaande garagedeur wilde
dichtdoen, zag ik dat op de andere deur allemaal olies-
patjes zaten.

Waar komen deze vandaan? Van de klepstelen en/of van
de zuigerveren? Wat ligt het meest voor de hand? Voor
klepsteelrubbertjes heb ik nog wel wat tijd, maar een
complete motorrevisie had ik voor volgende winter gep-
land. Ik ga binnenkort beginnen om de achterwielo-
phanging aan te pakken. Nieuwe kruiskoppelingen en
bussen en de blokjes van Henk Meijering tussen de
achterveren, want nu raak ik zowat elke verkeersdrem-
pel.
Re: Uiteindelijk komt die olie (als het olie is) natuurlijk uit
je blok. Als de motor koud is, zijn de ruimtes (toleraties)
van metaal op metaal natuurlijk groot. Denk hierbij aan
de zuiger/cylinder en de klepgeleiders. Hierdoor kan er
wel eens wat olie meeverbranden of via de uitlaatklep-
steel direct de uitlaat ingaan. Ik zou iniedergeval even
het oliepijl in de gaten houden. Volgens mij niets veron-
trustends, lekker nog een seizoen doorrijden. (Ik heb
trouwens altijd een klein blikje olie bij me, ook na de
rervisie). 
Waarom trouwens een thermostaat van 92 graden? De
standaard thermostaat is toch ook goed en opent bij
ongeveer 74 graden. Volgens mij een prima werktemper-
atuur van het motorblok, ook in de winter. Nu moet je
van het zomer weer de boel uitbouwen. Eventueel kan je
een stuk karton voor de radiator plaatsen, maar dat lijkt
me eigenlijk overbodig.
Re: Als je je blok koud start, dan produceert hij in de uit-
laat een behoorlijke hoeveelheid water. Er ontaat bij ver-
branding immers water en daar komt nog het verschi-
jnsel van condensatie bij. Dat water verdampt later door
de warmte van de uitlaatgassen en dan droogt de uitlaat
van binnen weer op. Dit is een normaal verschijnsel. Het
is onder andere ook de reden dat het slecht is voor een
motorblok om kort te draaien en dan weer uitgezet te
worden. Overal blijft dan het water staan. Wil je het goed
doen, dan moet je minstens een kwartier rijden voor het
vocht kwijt bent. Door de vorm van de uitlaat komt het
water eerder of later ook naar buiten. Bij mijn standaard
uitlaat kwam er bijna niets, het bleef kennelijk ergens in
de demper staan en verdween dan later door de temper-
atuur. Af en toe viel er een druppel uit de eindpijp op de
grond. Ik heb nu een dubbele open sportuitlaat, waarbij
vanaf het moment van starten er bijna direct al druppels
mee naar buiten komen. De eindpijpen staan wat
omhoog en hij gooit die druppels heeel ver! De luchtsnel-
heid in de pijpen is ook veel hoger. Fijn voor mensen die
direct na het starten achter de auto langs lopen met een
witte broek aan. Het kenmerkende verschil tussen zwart
water en olie is dat de olie niet opdroogt en vet is, terwijl
het water verdampt en alleen een zwarte stip achterlaat.
Re: Ik kies een ‘warmere’ thermostaat, omdat ik
afgelopen dinsdag van Wijchen naar Veenendaal gere-
den ben. Na 3 kwartier kwam de thermometer
maar net uit de hoek. Toen ik de kachel hoger zette,
zakte die zelfs weer terug. In het RimmerBros boek staat



een 88 graden winterthermostaat, maar die had mijn
leverancier hier niet. Van de zomer toen iedereen
klaagde dat de motor te warm werd, stond ik die mensen
vragend aan te kijken. Waar hebben ze het over. Ik heb
de Spit pas sinds 1 juli 2003 in mijn bezit. Nu ik een paar
maanden verder ben, weet ik waarom mijn Spit zo koelt-
jes blijft. Er zit een joekel van een ventilator in. Als ik de
motorkap eraf haal en de radiator verplaats, heb ik een
echte ‘Spitfire’. Kan zo de lucht in.

Olieverbruik
Mijn 1500 TC verbruikt ca. 1 liter olie op de 300 km. Wie
kan mij helpen. De motor is 5 jaar geleden gereviseerd
en heeft sindsdien 5000 km gereden. Direct na de revisie
verbruikte hij al veel olie. Als hij enige tijd stationair heeft
gedraaid en ik geef gas, dan komt er werkelijk een
gigantische wolk uit de uitlaat. Wat kan het zijn ?
Re: Het heeft vrijwel zeker met je zuigerveren te maken.
1. ze zijn verkeerd gemonteerd. 2. ze (of 1) zijn gebro-
ken. 3. Het blok is opgeboord, maar er zijn standaard
zuigers en zuigerveren gebruikt. In elk geval is een ver-
bruik van 1:300 onacceptabel. Iets anders wat ermee te
maken kan hebben, is een gebroken of losse klepgelei-
der (in de kop), waardoor olie langs de klep naar bene-
den loopt en zodoende met het benzinemengsel mee
naar binnen worden gezogen.
Toch tijd voor een grondige checkup, hetgeen waarschi-
jnlijk een volledige demontage inhoudt.
Re: Als ze verkeerd gemonteerd zijn, wat betekent dat;
verkeerd om of /? Hoe kan ik controleren of er olie via de
klepgeleider naar binnen komt?
Re: Een aantal dingen kan je zelf onderzoeken. Meet je
compressie (met warme motor). Is het resultaat van alle
cylinders ongeveer gelijk, of is er eentje die te laag is.
Dat kan erop wijzen dat het probleem in een cylinder zit.
Als de cylinders opgeboord zijn, maar de originele
zuigers weer geplaatst zijn, zal de compressie op alle-
maal te laag zijn (volgens de gegevens uit werkplaat-
shandboek). Meet ook eens, nadat je in elk bougiegat
wat olie gespoten hebt. De druk zal nu iets hoger mogen
zijn. Niet te veel, dat wijst op ruimte tussen zuigerveer en
cylinderwand.
Olielekkage via de klepgeleiders is het best zichtbaar te
maken door bij een constante snelheid te rijden op ca
3000 - 3500 toeren, gas los te laten en na ca 2 secon-
den weer vol gas te geven. Zie je dan een blauwe walm
achter je, dan komt er olie via de kop in de cylinders.
Ik hoop dat je hiermee eerst even uit de voeten kan om
een diagnose te stellen. Overigens kan olieverbruik ook
onstaan door verkeerd inrijden. Gezien de leeftijd van de
revisie en de kilometerstand is deze eigenlijk te laag. Dit
kan echter niet het zo hoge gebruik tot gevolg hebben.
Re: Er zijn geen overmaat zuigers gemonteerd, omdat
alles binnen de toleraties zat. Zelf denk ik aan olie via de
klepgeleiders, maar kan dat dan ook zo veel zijn? Of aan

het verkeerdom gemonteerd zijn van de zuigerveren
(schraapveren).
Re: Ik kan eigenlijk geen verder antwoord geven als ik
niet meer weet. Meet je compressie en doe de test die ik
beschreef. Dan weten we meer. Als je geen com-
pressiemeter hebt, dan zijn deze voor slechts enkele
tientjes te koop in de automaterialenhandel. Of ga op
zoek naar een clublid die er wel een heeft.
Re: Dat het hoge verbruik alleen van de kop komt lijkt
me sterk. Ik neem aan dat deze ook gereviseerd is. Het
zou ook nog kunnen dat de veren vast zitten. Maar wel
vreemd is, dat dat dan al vanaf de revisie zo is. Meestal
raken ze vast door koolafzetting. Daarvoor zijn wel mid-
delen te krijgen, om ze los te maken, maar dat speelt
volgens mij hier helemaal niet.
Het kunnen dus de zuigerveren (of inderdaad de
schraapveren) zijn. Wellicht heb je dan lekkage langs de
zuiger en daardoor overdruk in het carter. Deze overdruk
wordt weer opgevangen door de ontluchting bij de carbu-
rateurs. Trek deze eens los en kijk of er olie uitdruipt. Als
dat zo is, zal de motor gedemonteerd moeten worden
om te kijken wat er precies aan de hand is.
Als de motor verkeerd is ingereden (geen inloopolie
gebruikt), kan het zijn dat de wanden verglaasd zijn en
de veren niet ingelopen zijn. Ook dan ben je aan demon-
tage van de motor toe.
Dit natuurlijk na het meten van de compressie etc. zoals
al gezegd.
Re: Als je de carterventilatie lostrekt en er komt geen olie
uit, dat zal meestal ook wel niet, dan moet je voelen aan
het buisje van het kleppendeksel. Als je voelt dat er echt
lucht uit komt, dan heb je een behoorlijke overdruk in je
carter tengevolge van lekkage langs de zuigers.
Bij zo een overmatig oliegebruik, na een revisie met
oude zuigers, kun je bijna wel zeggen dat dit olieverbruik
van twee kanten komt. De zuigers zijn natuurlijk opgeme-
ten, maar wat meestal vergeten wordt, is het opmeten
van de zuigerveer groeven. Monteer je nu nieuwe veren
in de :uitgeslagen: groeven, gaat met het op en neer
gaan van de zuiger, van de veren een pompwerking uit,
waardoor veel olie boven de zuiger komt en verbrandt.
Per slag is dit maar weinig, doch per looptijd aanzienlijk.
Tevens versta ik uit het verhaal, dat aan de kop niets
gedaan is als alleen schoongemaakt. Reviseer je een
motor, dan hoort daar ook de kop bij. Doe je dit niet, dan
zal door het beter functioneren van het draaiend deel, de
kop best wel voor het volgende probleem zorgen en je
voor te tweede keer onnodig werk bezorgen.

Smeerolietoevoeging
Ik heb een Spitfire MK IV (1971) Nu wil ik weten: is het
verstandig om bij het verversen van de smeerolie. Ook
eenmalig een flesje aan toe te voegen. (olie met teflon
o.i.d.) Ik hoor verhalen dat het ontzettend goed is voor
oude motoren.



Dat de motor beter gaat lopen, minder slijtage enz. enz.
Graag advies en hoe te handelen.
Re: Meestal staat er op dit soort flesjes dat ze uit de
ruimtevaart industrie komen en nog meer bla, bla. Vaak
ook via ‘telsell’ achtige ketens verkrijgbaar. Zelf geloof ik
er niet in. Gewoon een goede olie voor klassieke
motoren, verkrijgbaar bij o.a. Brezan.
Re: Het is goed voor de zuigers, minder slijtage. Maar
het is niet goed voor alle lagers, meer slijtage. (behalve
als je zonder olie gaat rijden, zoals je wel eens in die
“tests” ziet). Ik persoonlijk zou het niet gebruiken.
Gewoon de normale 20W50 in de motor doen.
Re: Ik heb met de toevoeging van Slick nog een jaar of
wat doorgereden voordat ik een gerevisserde motor
monteerde. Het was frappant hoe veel minder geluid het
blok maakte na toevoeging. Hij liep ook merkbaar soe-
peler. Na demontage bleek dat ik een zuigerspeling van
ca. 1 mm had. Desondanks bleef hij met Slick goed
lopen, met weinig compressieverlies. Zo kan het dus
ook.
Re: Jaren terug ben ik TSL gaan gebruiken in mijn
Citroen DS. Ik had dit produkt aangeschaft, omdat veel
DS rijders dit ook gebruikten. Daarnaast zag ik tijdens
een beurs in het Autotron een demonstratie en was ik
overtuigd. In tegenstelling tot Teflon, is TSL een aar-
dolieprodukt. Het heeft geen schadelijke bijwerking en
vermindert fors de weerstand van bewegende delen. Ik
gebruik het nog steeds (sinds 1996) tot volle tevreden-
heid in zowel mijn DS als Spitifre. 
Wat ik wil zeggen, is dat er meerdere producten zijn en
dat sommige een betere werking van bewegende delen
bevorderen. Misschien is het iets om eens een artikel
aan zgn. dope middelen te wijden.

Oliefilterkeuze
Ik heb laatst een artikel gelezen op een van de
Amerikaanse Spitfire sites, dat de kwaliteit van de
motoroliefilters behandelde. Met name met de filteropper-
vlakte en kwaliteit van het filtermedium wil wel eens
enorm afwijken. Dit is toch van grote invloed op de lev-
ensduur van de motoren in het algemeen en ik zou
graag willen informeren of iemand hier meer ervaring
heeft opgedaan m.b.t. de kwaliteit van de in europa
aangeboden motorolie filters.
Re: Misschien is dit een onderwerp voor ‘n permanente
pagina op de vernieuwde website. Olie en smeermidde-
len zijn voor de Spit van levensbelang. Maar alles dan
wel in verstaanbare taal.

Klassieker olie
Het gaat om een volledig gereviseerde motor, met lood-
vrije kop, met inmiddels zo’n 6000 km. Ik gebruikte
Millers Classic 20W50, maar kreeg van een oliehande-
laar het advies om moderne olie te gaan gebruiken.
Klassieker-olie zou je alleen gebruiken in een oud blok,

om geen rommel los te weken. In een vers blok, kom je
dat probleem niet tegen en dan kan je, vanwege de mod-
erne benzine, het best een zo hoog mogelijke dope-
specificatie gebruiken. Dat houdt het blok het beste
schoon. Klopt dit verhaal?
Re: Ik gebruik in alle motoren Castrol RS 10 W 60, een
olie voor race toepassingen. Het is ook getest door
Spitfire racers en de motoren die bij goedkopere olien
stuk liepen, gaven nu aan het eind van het seizoen geen
slijtage te zien. Ook gereviseerde motoren zijn na 80.000
km nog in tip-top conditie.
Bij versnellingsbakken wordt altijd gewaarschuwd voor
de GL5 specificatie, met moderne en veel dopes, omdat
deze de bronzen en kunststof delen kunnen beschadi-
gen. Voor zover ik kan nagaan, zijn er in de motoren
geen delen die niet tegen de moderne motor-olien kun-
nen (zelfs de lagerschalen niet). Dus, gebruik gerust een
moderne olie, maar let op de viscositeit (minimaal
20W50 en liefst een groter bereik (zoals 10W60). Ga niet
voor moderne Helix kwaliteit, aangezien die 10W40 vis-
cositeit heeft en dus te dun is.
Re: Je zegt: “Bij versnellingsbakken wordt altijd
gewaarschuwd voor de GL5 specificatie, met moderne
en veel dopes, omdat deze de bronzen en kunststof
delen kunnen beschadigen. “ Welke olie moet ik dan
gebruiken voor mijn differenmtieel en bak?
Re: Gebruik GL4 specificatie voor de versnellingsbak
(EP85-95).
In een gewone versnellingsbak mag je wondermiddelen
toevoegen, zoals X-eramic of Slick50, in een overdrive
absoluut niet, omdat dan de overdrive gaat slippen.

Teveel motorolie
Ik heb een tijdje met teveel motorolie rondgereden. Eigen
stomme fout. Inmiddels heb ik het teveel er weer uit laten
lopen en het lijkt nu allemaal weer als vanouds. Nu vraag
ik me af wat de mogelijke motorische schade kan zijn en
hoe ik dit kan checken of dat het geval wel is? Wat kan
ik doen/vervangen om eventuele schade te beperken?
Re: Te veel motorolie, geeft normaal gesproken geen
motorschade. Het teveel komt er alleen op ongewenste
plaatsen uit. Het enige risico dat je dus hebt, is, dat
pakkingen of afdichtingen zijn beschadigd, maar dat
merk je vanzelf als je onder de auto kijkt. Zaken die je
altijd kunt checken zijn o.a. de oliedruk.

K o p p a k k i n g

Zwetende koppakking
Mijn koppakking zweet een beetje olie. Ik heb al de kop
nagetrokken, maar dit heeft niet veel geholpen. Nu over-
weeg ik om de pakking te vernieuwen. Kan ik, als ik de
kop met beleid los maak, deze gewoon weer met een
nieuwe pakking vastschroeven, of moet ik de kop altijd



laten vlakken?
Re: Ten eerste zou ik voor een beetje zweten de kop-
pakking niet vervangen. De meeste Spitfires doen dat en
de kans is groot, dat hij het na vervanging nog of weer
doet. Maar als je dan toch gaat vervangen, het volgende:
Sommige koppakkingen pak je er zo vanaf, andere moet
je er in schilfertjes vanaf schrapen. Hopelijk heb je geluk.
Of de kop nog vlak genoeg is, hangt meestal af van het
gebruik van de motor/kop. Als je hem eraf hebt en je
hebt een perfect rechte lineaal (meestal een stalen lin-
eaal), dan kun je deze in alle richtingen over de kop
leggen en met voelermaatjes controleren of de
onvlakheid (dus de ruimte tussen de lineaal en de kop)
overal kleiner is dan 0,1 mm. Als dat zo is, kun je de kop
zonder veel risico terugplaatsen. Met tegenlicht van een
TL buis, kun je de kier tussen de lineaal en de kop goed
zien.

Help Witte Rook 
Gisteren was het eindelijk een dagje om lekker te rijden.
Ben ik bijna thuis, komt er witte rook uit de uitlaat en
ongeveer 5 minuten later loopt de temperatuur van de
motor op en vervolgens 1,5 liter water bijgevuld. Laat ik
de auto afkoelen, doet hij het de eerste 100 meter goed,
daarna begint hij weer te roken. Ik denk dat het de kop-
pakking is. Maar de motor is 500 km geleden volledig uit
elkaar gehaald en alle lagers en pakkingen zijn toen ver-
vangen.
1. Kan het zijn dat er iets los is getrild en wat kan het
zijn?
2. Als ik de koppakking vervang, welke pakkingen moet
ik nog meer vervangen.
Re: Inderdaad, de koppakking. Wat ze je hadden moeten
vertellen, is dat je na ongeveer 500 km alle kopbouten
moet nadraaien, omdat de pakking zich zet tijdens de
eerste keren opwarmen. Jij hebt dit te laat gedaan en
zult de pakking moeten vervangen, nadraaien helpt
waarschijnlijk niet meer. Als je er niet meer mee rijdt, dan
zal de schade aan de kop wel meevallen en ben je met
alleen 
het plaatsen van een nieuwe pakking klaar. Tevens schij-
nen er slechte pakkingen in omloop te zijn, voor de 1500
met verdikkingen die niet volledig de uitgefreesde ruimte
in het blok opvullen. Zorg in elk geval dat je leverancier
de kwaliteit garandeert.
Re: Inderdaad let op die verdikking van de pakking.
Gewoon vervangen dus. Vervang eventueel de moeren
die op de kop zitten voor “heavy duty” exemplaren. Deze
zijn ongeveer 1.5 keer hoger en kunnen meer kracht ver-
dragen. Nu de kop met een momentsleutel aantrekken in
de juiste volgorde met de voorgeschreven kracht.
Daarna na 500km natrekken en kleppen weer stellen. En
... , rustig inrijden. Beschouw de eerste 1000 kilometer
als inrij- en testkilometers. Luister 
goed naar het blokje (klepspeling, versnellingsbak en

andere bijgeluidjes).
Verwissel het oliefilter en de olie ook meteen (als je dat
nog niet gedaan hebt. Met het inrijden komt er heel wat
metaalslijpsel vrij.
Re: Inderdaad: het was de koppakking.

Koppakking lek
Mijn Spitfire MK III lekt een ietwat olie nadat ik gereden
heb, dus als de motor warm is. Het ‘lek’ zit waarschijnlijk
op de plek waar het motornummer is ingeslagen. Nu
weet ik dat het ongeveer standaard is dat Spitfires c.q.
Engelse auto’s olie lekken, maar ik weet niet of dit een
normale vertoning is? Het lijkt er op of de olie onder het
kleppendeksel vandaan komt. 
Re: Draai het deksel los en plaats een nieuwe pakking.
Re: Ik heb het idee dat het lek lager zit, dus niet bij het
kleppendeksel. Het bevindt zich m.i. direct op de plaats
waar het motornummer is ingeslagen.
Daar zit inderdaad de koppakking. Maak e.e.a. goed
schoon. Laat de motor lopen tot bedrijfstemperatuur,
daarna licht belasten en kijk constant wanneer de
vervuiling er weer is of begint.
Zomaar de kop er af is toch een behoorlijke klus. Zoek
dus eerst goed. Er zijn middeltjes, die een chemische
reactie met papieren pakkingen veroorzaken en waar-
door dan de pakking uitzet en zo de lekkage verhelpt. Dit
is gewoon in auto matterialen zaak te krijgen. Ook kunt u
het aandraai moment van de kop nog even controleren.
Dit wil soms ook helpen. En een beetje lekkage is goed
tegen het roesten!
Re: Het is wellicht een idee om de aandraaimomenten
van de kop te laten checken. Deze week moet de auto
toch naar de garage voor de carburateurs en de ontstek-
ing te laten afstellen, dan kan ik dat gelijk vragen. Als dit
niets uithaalt, probeer ik het door jou genoemde middelt-
je eens. Ik neem aan dat je dit van buitenaf moet aan-
brengen? Weet je een naam van dit spul? En inderdaad,
een beetje lekkage kan geen kwaad!
Re: Beste mensen. Probeer nooit chemische reparaties
uit te voeren. Het geld breng je naar de leverancier van
de troep. Zelf kom je in nog grotere problemen terecht na
de tijd. Als je repareert, repareer dan goed en laat
kwakzalverij buiten de deur.

Koppakking lek
Ik heb mijn cylinderkop gevlakt en de koppakking vervan-
gen, vervolgens aangetrokken met het juiste koppel. Na
er een klein rondje mee gereden te hebben, is het bij het
starten de keer daarop misgegaan: gas bleef op volgas
hangen, slechts van korte duur, want prompt klapt mijn
koppakking er weer uit: water in verbrandingsruimte, met
grote stoomwolk tot gevolg ... . Is een koppakking zo
zwak als deze nog niet gezet is en wat houdt dit “zetten”
precies in? Is er misschien iets anders mis?



Koppakking kapot
Ik heb een spitfire 1500 TC ’77. Tot zover geen proble-
men. Ik vond wel dat de temperatuurmeter hoog stond.
Ver over de helft een na laatste deeltje. Met name met
warm weer is dit het geval. Nu mijn laatste ritje tot nu toe
verliep niet vlekkeloos. Na een flink eind rijden snelweg,
liep de temperatuur hoog op tot het einde. Vervolgens
moest ik stoppen voor een brug,toen ik de motor startte
kwam er allemaal witte rook uit de uitlaat. De man van
de ANWB vertelde mij dat de koppakking stuk was en
dat er helemaal geen termostaat in mijn auto zat. Mijn
vraag is, is mijn koppakking stuk gegaan door het ont-
breken van een termostaat ? En hoe slecht is het te rij-
den zonder termostaat. Bedankt voor de reactie.
Re: Dat is pech, volgens mij is de vorige eigenaar aan
het prutsen geweest. Het ontbreken van de thermostaat
is in ieder geval een teken dat hij/zij er van af geweten
heeft. En nu zit jij met de brokken. Het verwijderen van
de thermostaat is niet de juiste oplossing om het heet
worden van de motor te voorkomen. Het duurt alleen
veel langer voordat de motor de bedrijfs temperatuur
bereikt. En in de winter wordt de bedrijf temp misschien
niet gehaald (dus ook geen kachel). Nu moet niet alleen
de koppakking gemaakt worden maar moet ook de reden
van het heet worden gevonden worden. eigenlijk zou je
spit eens door een ervaren sleutelaar van top tot teen
nagekeken moeten worden. 
Ps waar of van wie heb je de Spit gekocht.
Re: Ik heb mijn auto in vakgarage Tinga te Leimuiden
gekocht. Een garage die gespecialiseerd is in oldtimers.
Re: Ik heb de volgende zaken gechecked om de temper-
atuur met succes omlaag te brengen: Staat de ontsteking
goed? Hierdoor kan de temp behoorlijk oplopen.
Plaats de nummerplaat lager zodat de radiator maximale
luchtstroom ontvangt van voren. Thermostaat van 76
grd. celsius ipv 82 grd ceslius. Met dit alles heb ik mijn
1500 nu goed onder controle mbt de gebruiks temperatu-
ur. Nog een paar tips mbt koeling: Is de radiator schoon
van binnen zodat hij het hete water goed kan koelen? Is
de motor van koelschotten voordien om de rijwind te
geleiden?
Wat die koppakking betreft. Kop aantrekken met moment
sleutel volgens de volgorde in het werkplaatsboek en
voorzichtig inrijden. Na 500 km na trekken. Daarna weer
veel Spit plezier ... .
Re: ik geloof niet dat de ontbrekende thermostaat de
oorzaak is van de doorgeslagen koppakking maar het
geeft wel aan dat de motor temp. problemen had. alle
suggesties om de temp. omlaag te krijgen zijn juist maar
mijn ervaring is dat de meest effectieve toch het
installeren van een electrische fan is met een ther-
mostaat die de fan aanzet bij ca.85 gr celsius.dan kan er
echt niets meer fout gaan. althans wat de koeling betre-
ft.veel succes. groeten cor voerman

Re: Je noemde de naam van het bedrijf waar je je
Spitfire gekocht hebt. Ik ken het bedrijf niet, maar ik ver-
moed dat je toch op de een of andere manier wilt weten
van de lezers en schrijvers van/op deze pagina of ze het
bij het bedrijf hadden kunnen weten. Dat zal een moeil-
ijke zaak worden, neem ik aan. Of je moet een goede
garantie hebben. Spitfires 1500 zijn bekend (berucht) om
het probleem van een warmlopende motor. Er zijn veel
oorzaken, maar een veel voorkomende is een krap
bemeten radiator. Vaak zijn ze van binnen ook nog
vervuild (soort ketelsteen, kalkaanslag), waardoor het
koelend vermogen afneemt. Dat kun je van buiten niet
zien. Zo zijn er nog wel een paar oorzaken te noemen
die een te hete motor veroorzaken. Je schreef dat de
verkoper ervaring heeft met klassiekers. Dan weet hij
vast en zeker ook wel iets over Spits. En dus over
(te)warm worden. Wat dus wel waarneembaar is, is de
hoge stand van de temp.meter. Hoewel die niet
nauwkeurig afleest, is het wel normaal dat de meter tij-
dens het rijden iets voor het ‘halverwege-punt‘ blijft
staan. Als een meter veel meer aanwijst, is er meer aan
de hand. Ze hadden daar dus wel op kunnen letten. Dan
denk je al snel aan een kapotte thermostaat. Dus als je
die wilt vervangen, dan moet je dus het thermostaathuis
open maken. Als ze dat gedaan hebben zagen ze dus, of
... , (vul zelf maar in wat er gebeurd zou zijn als ze het
thermostaathuis geopend (zouden) hebben. Ik hoop dat
je ondanks deze tegenslag nog steeds Spitfire-minded
bent. Als dat zo is, is dit wel de gelegenheid om alles
goed aan te pakken. De eenvoudigste tip is, dat je lid
wordt van de Spitfireclub (als je dat nog niet bent natu-
urlijk) en dat je begin september naar Zeewolde gaat om
bij de TAC van de club goede raad te vragen. In dit geval
is goede raad niet duur. Een duurdere optie is om alles
groots aan te pakken. Nieuwe koppakking, cylinderkop
loodvrij laten maken, koeling verbeteren (kijk maar eens
op deze pagina wat daar al over geschreven is)enz.
Duur, maar doeltreffend. Trouwens, je kunt ook zelf veel
doen. Daar hoef je geen speciaal gereedschap voor te
hebben. Een Spit is een oude auto uit een tijd dat er niet
zo veel aandacht besteed werd aan quality control. Veel
Spitfires hadden een baas die er ook losjes mee
omsprongen. Je kunt het alleen maar verbeteren, moet
je maar denken. Jouw Spit, volgens jouw specificaties.

Een uitsparing
Ik ben een spitfire 1500 motor aan het opbouwen en ver-
baas me over een inkeping in het bovenvlak van het blok
tussen de cylinders 2 en 3. Ik zag ditzelfde later bij een
ander blok. Hoe werkt dat met de koppakking, hoe dicht
dat af?
Re: Ja, dat is gewoon. Vanaf nr 250000 hebben de MK
IV en de 1500 motoren deze ‘voorziening’. In de praktijk
werd de koppakking nog al eens lek tussen de
naastliggende cylinders op het smalle dammetje tussen



de cylinderparen. Daarom werd de koppakking daar
voorzien van versterkingsringen die in de uitsparingen
vielen. Heb je zo’n motor, dan behoef je dus de correcte
koppakking.
Je moet niet vergeten dat de eerste generatie van dit
blok geboord was tot 900 cc voor de Herald. Bij elke vol-
gende generatie van deze motor nam het slagvolume
weer toe. Bij de grootste boring werd het met name in
het midden van het blok erg krampachtig. Daarom is aan
de bovenrand van de cylinders een uitsparing gemaakt,
waarin een ring valt die in de pakking zit. Tussen cylinder
2 en 3 is er hoegenaamd geen ‘vlees’ meer overge-
bleven.

Uitsparingen
Waarom die uitsparingen in het bovenvlak van het blok
waar de kop op komt en waarom is die uitsparing er
tussen cylinders 2 en 3 er niet.
Re: Het is eenvoudig zo, dat je voor de late MK IV en
1500 blokken een speciale koppakking nodig hebt die de
uitsparingen vult voor een goede afdichting. Heb je de
goede pakking niet, dan loopt je motor niet.
Re: Maar waarom heeft ‘Triumph’ dit zo gedaan. Ik zie
de zin er niet van in.
Re: Eerst hadden ze een 900cc blok, met zat ruimte
tussen de cylinderboringen om de pakking goed tussen
te klemmen. Via 1147 kwamen ze in de zeveelste gener-
atie van het blok aan een boring van 1296cc. De borin-
gen kwamen zo dichter bij elkaar te liggen en de ervaring
was, dat de koppakking makkelijk lek raakte op het
smalle randje tussen de boringen. De verbrand-
ingskamers liggen daar wel heel knus tegen elkaar aan
en de hitte kan daar nauwelijks wegkomen. De boringen
kun je niet zomaar verder uitelkaar aanbrengen, dus, een
noodoplossing; de pakking voorzien van goed warmte
geleidende en goed tegen druk bestand zijnde randen.
Er werden metalen ringen in de pakking in de rand van
de gaten voor de verbrandingskamer opgenomen. De
ringen zijn van zacht metaal, zodat ze zich goed zetten
naar het verloop van de pasvlakken bij het aandraaien
van de kopbouten. Zo voorkom je lekkage tussen de ver-
brandingskamers onderling.
Om ruimte te maken voor de metalen ringen, wordt er
een randje bovenaan de boring van de cylinder uitge-
draaid. Omdat de cylinderboringen 2 en 3 zo dicht bij
elkaar liggen, overlappen de randjes elkaar daar, waar-
door je een wezenlijke uitsparing tussen de cylinders kri-
jgt. De ringen voor cylinder 2 en 3 vormen dan ook een
ware 8. De dichting tussen cylinder 2 en 3 hangt dus
helemaal af van de ringen in de koppakking. Als je me
vraagt of dit een verbetering is, nou nee! In de vroegste
jaren van de 1296 hadden we koperen koppakkingen en
ik heb nooit van problemen vernomen, daarmee. Later
kwamen de meer ingewikkelde maar goedkopere pakkin-
gen en, hup, daar had je het gedoe.

Met de uitsparingen in de bovenranden van de cylinders,
ben je dus veroordeeld tot de speciale pakking.
Re: Zoals aangegeven, voor alle motoren met kleine
krukaslager diameter werden tot 1970 de dure koperen
pakkingen gebruikt.  Met het uitkomen van de 2,5 ltr is
een vergaande standaardisatie doorgevoerd in het hele
motoren programma. Een van de dingen was de nieuwe
koppakking. In dertig jaar heb ik er nooit wezenlijke prob-
lemen mee gekend. Alle oude motoren die ik reviseer
worden de cylinderboringen van de uitsparing voor de
nieuwe koppakking voorzien.

Natrekken kopbouten
Eerder heb ik een bericht uitgezet onder de noemer
“inhouden van motor en slecht starten”. Ondertussen zijn
de problemen opgelost en wil ik in ieder geval bedanken
voor de reacties. In een aantal reacties zaten
overeenkomsten, wat je helpt bij je zoekrichting. De
dader van de storing, wil ik jullie dan ook niet onthouden,
de benzinetank van mijn Spit MK II is schijnbaar door
diverse mensen als prullenbak gebruikt. Daar ik bij het
demonteren van mijn tank en het omspoelen daarvan
vellerlei papiertjes, blaadjes tegenkwam. Zelfs ver-
pakkingspapiertjes van Sultana koekjes en Hollandse
hopjes kwamen uit mijn tank meegespoeld.
Ongeloofelijk, maar ik was wel blij dit gevonden te
hebben.
Gisteren ongeveer 50 km gereden en niks geen last
meer van een inhoudende en stilvallende Spit.
Maar goed, nu mijn tweede vraag, wellicht is deze van
wat simpeler aard: Met mijn ruilmotor (1147 cc) heb ik nu
ongeveer 1000 km. gereden en lijkt het mij goed de
cylinderkop-bouten na te trekken. De waarden en volgo-
rde van natrekken hiervoor heb ik in het Haynes-boek
gevonden, maar wie weet of je het natrekken met een
warme motor of een koude motor moet doen?
Re: Ik heb er vele boeken op nageslagen maar het lijkt
mij logisch dat het om een koude motor gaat omdat een
vernieuwde koppakking vrijwel altijd op een koude motor
wordt geplaatst.anders had men , zoals bij kleppen-
stellen wel gebeurt, dit er echt wel bij vermeld.ik heb ner-
gens iets gelezen dat men van een warme motor uitgaat.
Re: Het natrekken van de cylinderkopbouten moet met
koude motor gebeuren, ook volgens ‘Haynes’. Kijk hier-
voor onder het kopje ‘Starting-up after major overhaul’, in
hoofdstuk 1:25 puntje 7. Hier staat ook dat je niet simpel
de dop erop moet zetten en de moer moet aanhalen tot
het bedoelde moment, maar dat je de moer eerst een
kwart slag moet losdraaien en daarna aanhalen tot het
vereiste moment (dit uiteraard weer moer voor moer in
de genoemde volgorde).
Re: Simpel, KOUD! Want, wat is ‘warm’? ‘n Klein beetje?
Behoorlijk warm? Of, na een partij flink blazen? (wat
nooit goed kan zijn voor je (nieuwe) koppakking). Koud,
is koud, 10 of 35’C maakt dan nog weinig verschil.



Natrekken cylinderkop
Ik heb ca 1000 km geleden een nieuwe motor gemon-
teerd. Nu moet de cylinderkop worden nagetrokken. Hoe
moet dat? Volgens het werkplaatshandboek en koppel
gebruiken van 7,3 Nm. Maar moet ik de moeren eerst
een slagje losdraaien? En in welke volgorde moet dat
dan?
Re: Doe dit zeker. Ik kon na 1000 km de koppakking ver-
vangen. De volgorde staat ook in het werkplaatshand-
boek. Grof gezegd, van binnen naar buiten.
Waarschijnlijk onder het kopje van periodiek onderhoud.
En je moet he bouten zeker niet los draaien. Het zal een
klein tikje erbij zijn.
Re: Ergens in dit forum is het al eens besproken. Ik kan
het niet terugvinden. Het gaat om het juiste moment.
Daartoe moeten de moeren iets gelost worden, voordat
ze op de goede sterkte worden aangezet. Maar in welke
volgorde doe je dat precies?
Re: Je moet de kopmoeren zeker niet losdraaien! In de
eerste 1000 km heeft de kopakking zich namelijk ‘gezet’
en daardoor is een beetje van de voorspanning verdwe-
nen. Draai je ze los, dan heb je de kans dat de
kopakking verschuift en daardoor juist gaat lekken. Nu
gewoon volgens het werkplaatshandboek de bouten
natrekken (d.w.z. spankoppel 6.4 Nm en de bouten zig
zag over de kop). Overigens gebruik ikzelf altijd een ca.
10% hoger spankoppel (= 7Nm). Ook kun je de kop eerst
aandraaien op 6 Nm, dan op 6.5 en daarna op 7; dan
gaat het beter gelijk op.
Re: Volgens mij is de waarde voor het natrekken van de
cylinderkop veel hoger dan de genoemde waarden. In
mijn werkplaatshandboek staan de volgende waarden:
42 - 46 Lbs.ft (Pound-force foot) = 5.80 - 6.35 kg.m
(Kilogram-force meter) = 59 - 63 Nm (Newton meter).
Re: Ik heb onlangs mijn motorblok laten reviseren en
moet binnenkort de cylinderkop natrekken. Het
revisiebedrijf gaf mij het volgende advies: Indien bij het
natrekken de moeren niet duidelijk verdraaien, draai dan
eerst moer 1 een halve slag los en vervolgens aan-
draaien op het juiste koppel, ga zo per moer te werk, dus
zeker niet allemaal tegelijk los draaien! De volgorde staat
ook in het standaard Instructieboekje wat bij de auto
hoort, maar zeker ook in de reparatiehandleidingen.
Re: Er heerst nog steeds veel verwarring over de
aantrekkoppels. Niet zozeer voor de kop alleen, maar in
het algemeen. In dit forum is al meerdere malen de
omzetting van nM naar Kgm aan de orde geweest. Dus
nog een keer voor de twijfelaars. 1 Kgm of Kgf of mKp,
dat is allemaal hetzelfde, komt overeen met 9,81 Nm.
Dus, voor de aantrekkoppels voor de kop wordt dit: 6,5
Kgm is 63,7 Nm. Ik heb alle boeken en websites er op
nagelezen maar ik kan nergens vinden dat je eerst de
moer los moet draaien bij het natrekken. Het heet toch
ook “ natrekken”, dwz, vastzetten met het goede koppel.

Dat natrekken is nodig, omdat, zoals al eerder vermeld,
de pakking is gezet, daardoor misschien iets dunner is
geworden, waardoor de moeren iets losser zijn gaan zit-
ten. Dus, het losdraaien van een moer heeft geen zin,
omdat dit al vanzelf is gegaan. De moeren moeten van
het midden uit naar buiten worden vastgezet en dan na
de middelste moeren steeds kruislings.
Re: Oeps, sorry. Aandraaimoment in kgf.m en dat is
ongeveer 10* zo hoog als in Nm. Dat krijg je, als je
antwoordt zonder werkplaatshandboek of momentsleutel
in de hand.
Re: Betreft het losdraaien: de moeren per stuk een
kwartslag losdraaien kan geen kwaad. De gedachte hier-
achter is het stick-slip verhaal: Als een moer vast zit,
moet je eerst over een maximaal moment heen, voordat
hij gaat draaien. Voor dit draaien is vervolgens een lager
moment nodig. Als je nu eerst de bout (slechts 1
tegelijk!) iets los draait, heb je vanaf het begin van aan-
draaien een bewegende moer en eindig je netjes op het
bedoelde ‘moment’.
Draai je hem niet eerst los dan loop je een zeer klein risi-
co dat de moer niet gaat bewegen, terwijl hij toch ‘iets’
aangedraaid had moeten worden.
Re: Persoonlijk ga ik nu niet eerst de moeren losdraaien.
Het verschil in kgf en Nm was me al opgevallen, maar
het was duidelijk wat er bedoeld werd. Ook bij het
instellen van de momentsleutel kan het niet fout gaan,
omdat daar de overeenkomstige getallen tegenover elka-
ar staan.
Re: Ik heb gisteravond de kop nagetrokken. Zonder eerst
de moeren los te draaien. Nagetrokken met een koppel
van 65 Nm. Op een na gingen alle moeren een stukje).
Twee moeren gingen zelfs merkbaar verder, ca een
kwart slag. Het betrof (toevallig?) de buitenste moeren,
links en rechts. Na het opnieuw monteren van tuimelaars
moest ik sommige kleppen behoorlijk bijstellen, enkele
ook helemaal niet.
Daarna ca 70 km gereden. Naar mijn idee zit er nu
onderin iets minder pit in, maar loopt hij op toeren (3000-
4000) mooier. Ik moet overigens de onsteking en carbu-
ratie nog opnieuw controleren. Gemiddeld verbruik over
25.000 km met oude motor 1 op 11,5. Nu ca 1000 km
met nieuwe motor 1:13 (Carburatie vanwege inrijden iets
ruim afgesteld). Ik heb overigens de vaste fan vervangen
voor een electrische. Het is goed merkbaar dat een hoge
compressie motor veel venijniger klappen geeft! Als ik de
kop laat reviseren, overweeg ik nu toch om hem wat
“gladder” te laten maken. 
Een paar pk’s extra geven ongelooflijk veel effect.

Koppakking monteren
Ik heb de kop van mijn Mk I laten reviseren en nu moet
ik een nieuwe koppakking monteren. Nu is mijn vraag,
welke kant moet naar boven wijzen, de metalen laag of
de kartonnen laag.



Re: Ik geloof dat de metalen laag naar beneden moet
liggen. Indien de kartonnen laag naar beneden ligt, is die
onderhevig aan de explosies van de cylinder en zal die
snel verslijten en doorslaan.
Re: Bedankt voor je tip. Ik zag gisteren in een Duits
autoblad een reportage over de revisie van een motor-
blok en op een van de foto’s kun je zien dat inderdaad
de kartonnen kant boven moet liggen.
Re: Op de pakking staat TOP ingeslagen. Dat moet
boven liggen.

Cilinderkop
Ik ben in het bezit van een 76 Spit uit Californie.
Motornummer FM93728UCE. Toen ik de auto kocht
zaten de enkele Stromberg en kat en luchtinjectie er nog
op. Dat is inmiddels allemaal vervangen cq verwijderd en
nu SU‘s geworden. Op de motor zit een kop met een
aantal aanduidingen: ter hoogte van eerste cilinder:
V3315 en 6E8, ter hoogte van de tweede cil: RKO en
0589, terhoogte van de vierde cil.: BIL. Ik ben met een
CTH clublid overeengekomen dat ik van hem een
Europees 1500 blok overneem. Mijn vraag is: Kan ik mijn
eigen kop gebruiken voor dat blok? Zo nee,kan ik met
aanpassingen hem dan wel gebruiken? Weet iemand
wat voor type cilinderkop ik heb? Als ik een com-
pressiedruk warm gemeten heb van ca 10,3 bar, kan het
blok dan wel een lage druk blok zijn? Hoe komt die lage
druk tot stand, door een ander zuigertype of door een
hogere kop? Ook andere informatie over dit onderwerp
van harte aanbevolen.
Re: Dit is een lastig probleem. Een 1976 Amerikaan met
luchthuishouding is vrijwel zeker een lage com-
pressiemotor. Hoewel er dan een compressie van ca 8
bar verwacht wordt. Bij langdurige metingen loopt de
compressie echter wel vaker op. Het verschil kan op 2
plaatsen zitten: in de vorm van de kop of in de hoogte
van de zuigers. Waarschijnlijk zul je de kop zo ver
moeten vlakken tot je de juiste compressie hebt. (d.w.z.
dat de maximale diepte in een Europese kop ca. 12 mm
moet zijn.) Wil je zeker zijn dan zou ik beginnen met een
Europeese kop, wellicht kun je probleemloos het USA
blok erbij gebruiken. Als beginnend sleutelaar ga je een
gevaarlijk pad op. Probeer eerst eens met de juiste 
onderdelen een motor te bouwen en ga daarna experi-
menteren met andere onderdelen. In het werkplaats
handboek staan vrijwel alle afmetingen voor een
Europese motor. Vergelijk jouw Amerikaan daar maar
eens mee.

Cylinderkop/kleppen
Hoe kan men zien dat kleppen aangepast zijn voor lood-
vrije benzine, zonder de cilkop te demonteren.
Re: Niet! Als het goed is, zijn loodvrije uitlaatkleppen van
roestvrijstaal en daardoor niet magnetisch. Wellicht kun
je dat meten. In de kop, rond de uitlaatkleppen, moeten

echter ook harde ringen zijn geplaatst. Dat kun je van
buiten nooit zien.

Lek koppakking
Mijn Spitfire MK III lekt een ietwat olie nadat ik gereden
heb, dus als de motor warm is. Het ‘lek’ zit waarschijnlijk
op de plek waar het motornummer is ingeslagen. Nu
weet ik dat het ongeveer standaard is dat Spitfires c.q.
Engelse auto’s olie lekken, maar ik weet niet of dit een
normale vertoning is? 
Re: Het lijkt er op of de olie onder het kleppendeksel
vandaan komt. Draai het deksel los en plaats een
nieuwe pakking.
Re: Ik heb het idee dat het lek lager zit, dus niet bij het
kleppendeksel. Het bevindt zich m.i. direct op de plaats
waar het motornummer is ingeslagen.
Re: Daar zit inderdaad de koppakking. Maak e.e.a. goed
schoon. Laat de motor lopen tot bedrijfstemperatuur,
daarna licht belasten en kijk constant wanneer de
vervuiling er weer is of begint. Zomaar de kop er af, is
toch een behoorlijke klus. Zoek dus eerst goed.
Re: Er zijn middeltjes die een chemische reactie met
papieren pakkingen veroorzaken en waardoor dan de
pakking uitzet en zo de lekkage verhelpt. Dit is gewoon
in automaterialenzaak te krijgen. Ook kunt u het aan-
draaimoment van de kop nog even controleren. Dit wil
soms ook helpen.
Re: Het is wellicht een idee om de aandraaimomenten
van de kop te checken. Deze week moet de auto toch
naar de garage om de carburateurs en de ontsteking te
laten afstellen, dan kan ik dat gelijk vragen. Als dit niets
uithaalt, probeer ik het door jou genoemde middeltje
eens. Ik neem aan dat je dit van buitenaf moet aanbren-
gen? Weet je een naam van dit spul?  
Re: Beste mensen. Probeer nooit chemische reparaties
uit te voeren. Het geld breng je naar de leverancier van
de troep. Zelf kom je in nog grotere problemen terecht na
de tijd. Als je repareert, repareer dan goed en laat
kwakzalverij buiten de deur.

Kop lichten 
Ga de kop verwijderen. Moet alleen nog weten, welke
pakking erop moet. Je hebt er dus twee. Een set, waarbij
de cylindervoering gelijk ligt met het motorblok(vlak). 
En eentje, waarbij de cylindervoering ong. 1 milimeter
lager zit dan het motorblok(vlak). Zoja, dan moet er een
soort opvulring bij. Verder is het volgens het handboek
niet moeilijk. Alleen als de kop eraf is, laat ik door mijn
dealer het vlak even nalopen en de zittingen van de
kleppen nakijken. Zovaak gaat het koppie er niet af. 
Re: Wacht nog even met de hele bende loshalen. Ik had
hetzelfde probleem.  Echter, het kan ook heel simpel zijn
dat je thermostaat stuk is. Dit zou ik eerst controleren,
alvorens alles open te halen. Het kan niet alleen je prob-
lemen oplossen in 3 minuten, maar als je alles aan gaat



pakken en het ligt aan de thermostaat, dan blijft je prob-
leem en ga je van alles in je hoofd halen. Dus heel even
je thermostaat eruit, in een pannetje leggen, langzaam
naar een graad of 90 brengen en als het goed is, gaat hij
rond de tachtig graden openstaan. Dan is hij nog goed
en in het juiste geval gaat hij niet open en ben je zo weer
klaar door een nieuwe te monteren. 
Re: Ja, correct! Heb die ellende ook gehad. Thermostaat
lek, waardoor de balg niet opzwelt als de temperatuur
oploopt en de koelvloeistof in de kop kan niet
wegkomen. Daardoor gaat de vloeistof in je kop koken
en drukt -tegen de stroomrichting in- de vloeistof naar je
overloopvat. En jij maar vloeistof bijvullen en op steeds
kortere afstanden moet je een tankstation aandoen, om
maar weer bij te vullen, terwijl het euvel niet verholpen
wordt. Haal je thermostaat eruit en controleer de werk-
ing, voordat je leuk je kop eraf schroeft.  

S p r u i t s t u k k e n

Tuffend geluid bij optrekken 
Vanmiddag een ritje gedaan. Toen we van de snelweg
afkwamen, was er bij het optrekken een duidelijk tuffend
geluid hoorbaar. Bij stationair lopen of bij gewoon gas-
geven (niet in de versnelling) is er niets bijzonders hoor-
baar. Maar bij het optrekken een duidelijk tuffend geluid
in alle versnellingen. Wie weet wat dit is; kapotte
pakking, lekke uitlaat?
Re: Met een beetje “geluk” is de pakking tussen het
spruitstuk en de eerste bocht lek. Deze zit net onder de
carb’s. Hij wil er wel eens tussenuit piepen. Even met je
hand voelen of je een luchtstroom voelt. Wel oppassen
want de uitlaatpijp is natuurlijk heet!

Lek pakking 
Ik zag gisteren dat mijn aansluiting tussen het inlaat-
spruitstuk en de cylinderkop lekt. Er komt lichtjes een
donkere vloeistof naar buiten. Benzine / lucht mengsel of
is dit olie? Kan dit de reden zijn dat de motor slecht
start? Ik neem aan dat met het vervangen van de
pakking het probleem verholpen is? 
Re: Uit het inlaatspruitstuk kan niets nattigs komen. Of
het buisje vanaf de verwarming door het spruitstuk is
inwendig doorgeroest, dan komt er koelvloeistof naar
binnen. De enige mogelijkheid is benzine, maar dan is hij
echt wel verzopen. Waar ruikt het naar? Je kunt aan de
geur mogelijk wel herleiden wat het is. Als je de pakking
vervangt van in- en uitlaat, dan ben je er nog niet als je
niet weet wat het is wat er uitkomt.
Re: Is het niet de pakking van het kleppendeksel die lekt.
Olie kan dan over je spruitstuk heen lopen en de indruk
geven dat het daar lekt. Voordat je aan het spruitstuk
gaat sleutelen, eerst even een nieuwe klepdekselpakking
monteren. Laat de pakking 24 uur in een badje motorolie

zwellen. Uiteraard eerst de oude pakking geheel verwi-
jderen. Zet het deksel niet met brute kracht vast, want
dan is de kans op lekkage juist groter.

Bout uitlaatspruitstuk 
Hoe krijg ik de bouten van het uitlaatspruitstuk aan de
cylinderkop los? De ruimte tussen de buitenkant van de
bout en het spruitstuk is zo klein, dat er geen sleutel of
dop omheen past. 
Re: Ik gebruik een passende pijpsleutel. Gaat prima. 
Re: Een (oude maar nog nog goed passende) steeksleu-
tel verbuigen zodat je een goede slag kan maken. 
Re: Ik heb vorige week de bouten van het uitlaatspruit-
stuk eraf gehaald. Inderdaad, een goed passende pijp-
sleutel is het makkelijkste. Ik zou wel ruime tijd van
tevoren het spul inspuiten met kruipolie, aangezien je
anders wel eens het tapeind uit het blok zou kunnen
draaien en dat levert extra werk op.
Re: Ik heb vorige week de uitlaat er nog af gehad en
moest met -de naam zegt het al- met de steeksleutel
kleine slagen maken, of om en om insteken en
doorhalen.

Monteren uitlaatspruitstuk 
Heb een klein probleem bij het monteren van het uitlaat-
spruitstuk. Kan iemand mij vertellen, hoe ik de moeren
op de onderste klemmen goed vast kan draaien? Ik kan
er met mijn vingers zelfs nauwelijks bij.
Re: Je draait alle moeren weer los, zover dat ze nog pre-
cies om de bout zitten. Dan trek je het spruitstuk terug.
Van het blok af dus. Dan krijg je meer ruimte voor de
vingers. Als de moeren er op zitten, dan draai je die
eerst wat aan en dan de andere ook. Dus zodaning, dat
ze allemaal gelijkmatig aangedraaid worden. Het aan-
draaien van die onderste moeren, zal ook niet makkelijk
zijn. Met een steeksleutel een kleine slag maken. Dan de
sleutel omdraaien en weer een kleine slag. Je zult zien
dat het lukt.

Demonteren inlaatspruitstuk 
Ik ga een nieuw inlaatspruitstuk monteren, met nieuwe
carburateurs. Eerst moet het oude spruitstuk eraf. De
moeren lijken mij goed vast te zitten. Moet ik het volledi-
ge koelwater aftappen? 
Re: Volgens de tekeningen loopt er water door het inlaat-
spruitstuk. Dus aftappen. Misschien kun je ergens een
slang vinden die net iets lager loopt en daar laat je dan
het water uitlopen. Hoeft dus niet alle water eruit. De
moeren een paar dagen van te voren al een paar keer
inspuiten met kruipolie wil wel helpen. 
Re: Mijn ervaring is dat er wel koelvloeistof uit je slangen
zal lopen, maar dat je niet het hele systeem hoeft leeg te
laten lopen. De slangen zitten op het hoogste punt van je
koelsysteem. In de medische sector gebruikt men tanget-



jes waar je een slang mee afklemt. Dan verlies je bijna
helemaal geen koelvloeistof. Het losdraaien van de
moeren gaat vrij gemakkelijk als je het luchtfilter verwi-
jderd hebt. Als de carburateurs aan het inlaatspruitstuk
blijven zitten, heb je geen gemier met het uit elkaar
vallen van de stangetjes die de de afzonderlijke carbs.
bedienen. Reken er een uur of drie voor, dan zit je aan
de ruime kant. 
Re: Die tip is zo gek nog niet. Heb je lijmtangen?
Probeer het dan daarmee. Zet wel een bakje onder de
plaats waar je de slang lostrekt. Ik weet natuurlijk niet of
die slang al erg oud is en dus wat bros en misschien wel
gaat scheuren. Nou ja, dan koop je een nieuwe slang en
dan weet je zeker dat die voorlopig niet stuk zal gaan. 
Re: Let er op, dat als je een hitteschild monteert, je niet
meer rechtstreeks bij de onderste moeren van de spruit-
stukken kan komen. Monteren moet dus na verwijdering
van de carbs. Daarna kan het schild en de carbs weer
gemonteerd worden.
Re: Waarom niet gewoon alles aftappen. Mooie gelegen-
heid om de (oude) koelvloeistof eens te verversen. En
zoveel stelt het niet voor. 1. Kachel aanzetten (kraan
open), dan loopt deze ook leeg. 2. Onderste slang aan
de radiator losmaken. 3. Alles aftappen. 4. Je werkza-
amheden uitvoeren. 5. Alles weer monteren. 6. Motor
starten! 7. Vullen met koelvloeistof (via radiatordop). 8.
Controleren op lekkages. (Wanneer je de motor laat
lopen, als je begint met vullen, voorkom je dat er een
luchtbel in de pomp komt. (Dit kan geen kwaad, maar het
moet uiteraard niet heel erg lang duren!) Een luchtbel in
de pomp veroorzaakt dat de koelvloeistof niet circuleert,
de pomp draait nl. rond in de luchtbel.
Re: Luchtbellen in het koelsysteem kunnen hardnekkig
zijn. Dat vonden ze bij British Leyland blijkbaar ook: de
MG Midget 1500 (ja, die met de Spitfire-motor) heeft
daarom bovenop het huis van de thermostaat een
ontluchtingsnippel zitten. Als je veel last hebt van een
luchtbel in het systeem, kun je eventueel ook een losse
nippel in een speciaal huis kopen, de hoogste slang
doorsnijden en met twee slangklemmen dat nippelhuis
tussen de slangdelen klemmen (standaard bij een SAAB
96). En vervolgens op de bekende wijze ontluchten:
motor laten draaien, uitzetten, een tijdje wachten en dan
gaan ontluchten, net als bij de CV. 
Re: Wanneer je de koelvloeistof wilt aftappen kan je het
volgende doen: Kachelkraan open (schuif in de auto).
Dop van de radiator halen (tegen vacuum trekken). Grote
opvangbak onder de radiator plaatsen. Met behulp van
karton een “waterglijbaan” maken van onderste radia-
torslang naar opvangbak. Grote slang aan de onderzijde
van de radiator demonteren (radiatorkant) en met de
hand het gat aan de radiatorzijde afdichten. Nu loopt het
water snel uit het blok in de opvangbak. Kan je meteen
de dikke radiatorslang inspecteren, deze slijt meestal
door op de plek van de motorsteun. Eventueel slang ver-

vangen. Het is zowieso handig om op de plek van de
motorsteun even een extra stuk rubber met bindbandjes
te monteren, zodat slijtage in de toekomst niet meer aan
de orde is. Als je toch bezig bent kan het geen kwaad
om de radiator door te spoelen, meestal zit er 25 jaar vuil
in. 
Re: Inderdaad er loopt koelwater door je inlaatspruitstuk.
Dit is tegen bevriezen. Wanneer je inlaat spruitstuk ver-
vangt of verwijdert, moet je koelwater aftappen. Verwijder
gewoon de toe- en afvoerslang en draai de dop van je
radiator. Door de wet van communicerende vaten zal er
niet meer koelwater uitlopen als nodig. Bij opvullen
gewoon je radiator tot de overloop opvullen en ervoor
zorgen dat je waterbuffer (plastic bekertje) voor 80%
gevuld is. De rest lost zich vanzelf op door het
vacuum/overdruk in je koelsysteem. 
De bovenste moeren kan je gemakkelijk bereiken, echter
de moeren tussen je inlaat- en uitlaatspruitstuk zijn
moeilijk te bereiken. Zeker wanneer je motor nog
gewoon gemonteerd zit. Dit gaat het gemakkelijkst wan-
neer je een dopsleutel gebruikt met een zgn.
kniegewricht (tenzij je origineel Spitfire gereedschap
bezit). Het vierkant in je dop (en verlengstukken) moet
dan wel 1/4 inch zijn. 3/8 kan nog, maar gaat wat moeil-
ijker. Echter, wanneer je het inlaatspruitstuk verwijdert, is
de bovenzijde van je uitlaatspruitstuk ook los geweest.
Het kan zijn dat na montage er toch een minuscule
opening is overgebleven in de afdichting bij het uitlaat-
spruitstuk. Dit is geen ramp, maar bezorgt je wel wat
extra uitlaatgeluid (Blearpijpen). Meestal is dit te ver-
helpen door alle moeren nog wat extra na te trekken.
Ikzelf zou het uitlaatspruitstuk ook losmaken en de
gecombineerde pakking vernieuwen. Kruipolie helpt niet.
Dit is een dure oplossing die tussen je oren zit. Wanneer
je ervoor zorgt dat het roest op de draadeinden vol-
doende verzadigd is van smeermiddel, gaat de rest
vanzelf. Wanneer de moer wat lastig loskomt, probeer
eerst om hem vaster te draaien. Dit verbreekt de oxi-
datieverbinding tussen moer en draadeind. Echter, goed
gereedschap is het halve werk. De carburateur-isolatie
heeft met dit alles niets te maken. Want alvorens je de
moeren van de drukstukken van het uitlaatspruitstuk kan
losdraaien, is deze reeds verwijderd. 
Re: Een ingewikkeld verhaal voor een heel envoudig
iets. De radiator op mijn Spit bezit een aftapkraan. Een
wasteiltje eronder en je bent boven Jan. Mijn andere Spit
heeft geen aftapkraan. Gewoon het wasteiltje verplaat-
sen naar de afvoer van de radiateur en de koelwater-
slang daar losmaken en het koelwater komt ook dan op
de juiste plaats terecht.
Re: Het is niet nodig om een plug uit de kop te draaien,
alleen aftappen via de onderste radiatorslang is vol-
doende.
Re: Maar wel de moeite waard om de aftapplug van het
motorblok los te maken, om er zeker van te zijn dat zo



veel mogelijk oude koelmiddel verwijdered wordt. Bij het
leegmaken van het koelsysteem kan men eerst de radia-
tordop laten zitten en nadat de onderste slang losge-
maakt is, de radiatordop langzaam/voorzichtig open-
draaien om te stroomsnelheid van het vloeistof te rege-
len. 
Re: Zeg dat wel. Het is een lastige klus om de moeren
tussen het in- en uitlaatspruitstuk los te draaien. Zeker
als je het juiste gereedschap niet hebt. Heb je nog
andere tips hiervoor naast een dopsleutel met
kniegewricht? 
Re: Uit mijn vroege jeugd heb ik nog wat pijpsleutels
overgehouden. Die zijn prettig om juist dit soort versc-
holen zittende moeren te bereiken. Omdat de wand van
de pijp betrekkelijk dun is, kun je er goed tussendoor
komen. Ik gebruikte dan meestal een ringsleutel van een
maat die om het andere eind van de pijp past om kracht
te zetten. Good luck. 

Inlaatspruitstuk 
Heeft iemand er ervaring mee om het input-buisje voor
de koeling van het inlaatspruitstuk te vervangen?  Bij
mijn Spit is het buisje doorgeroest. Nu kan ik wel een
nieuw spruitstuk kopen, maar is het niet te vervangen? 
Re: Ik denk dat het toch een nieuwe wordt. Er liggen er
genoeg op dagen met kofferbakverkoop. Je zou kunnen
proberen om met een boor van de juiste diameter een
paar centimeter in het spruitstuk te boren, zodanig, dat
het buisje dat je wilt monteren er in past. En dus het
oude stuk er uit is. Ik denk aan 10 mm (of 12mm) ver-
warmingsbuis of koperen waterleidingbuis. Het inlaat-
spruitstuk is van gietspul (aluminium of ijzer), daar zou ik
niet aan durven lassen. Je hebt tegenwoordig heel
goede lijmsoorten, dus er moet vast iets bij zitten
waarmee het dicht en vast te krijgen zal zijn. Daarna met
een ronde vijl zorgen dat aan de binnenzijde geen grote
klodders lijm zitten.    
Re: Ja, je kunt het roestige stuk wat uit het spruitstuk
steekt afzagen en er een iets dunner buisje inlijmen, wat
weer voldoende uitsteekt om je slang op te doen. Je kunt
de uitmonding aan de slangzijde wat dikker weer maken,
door daar een eindje van de afgezaagde buis overheen
te lijmen. Heb je de oorspronkelijke diameter weer voor
de slangmontage.

Uitlaatspruitstuk 
Ik heb een kapot spruitstuk en ben dus op zoek naar een
‘nieuwe’. Heeft iemand tips. Type: Spitfire MK IV.
Re: Het uitlaatspruitstuk van een 1500 is anders dan van
een MK IV. De 1500 heeft een uitlaatspruitstuk met twee
uitgaande buizen, terwijl een MK IV er 1 heeft. Dat past
dus niet goed. Er zijn trouwens wel MK IV Spitfires met
een 1500 motor gemaakt, volgens mij alleen in ’74.

Spaghetti Uitlaatspruitstuk 

Ik heb een Spitfire US met een catalysator en een of
ander spruitstuk erop. Dat spruitstuk is echt niet te mon-
teren, zo fijn kun je bij die boutjes. Nu mijn pakking toch
kapot was, wou ik over gaan op een spaghetti spruitstuk,
zodat alles wat makkelijker te monteren is en dat ding
zijn gassen kwijt kan. Nu heb ik hier en daar eens
gevraagd, maar nu blijkt dat ding rond de 200 euro’s te
kosten. Is dat ding echt zo duur? Zijn er goede alter-
natieven? 
Re: 200 euros is ongeveer de prijs wat die moet kosten.
Als je vergelijkt met andere auto’s, is het misschien nog
redelijk goedkoop te noemen.

K l e p p e n

Kleppenslijper
Ik ben bezig met het schoonmaken van een oude cylin-
derkop, om te zien wat er aan gebeuren moet, voordat ik
hem gebruiken kan. De uitlaatkleppen zijn nogal
versmeerd, ook de zittingranden. Ik heb een kleppensli-
jper met pasta gekocht, om te proberen de kleppen
nieuw in te slijpen, om dan te kunnen beoordelen of de
zittingen nog zodanig zijn dat ik de kleppen opnieuw kan
gebruiken. Ik loop tegen het volgende probleem op: de
zuignap krijgt niet goed vat op de klepvoet, waardoor
ronddraaien lastig wordt. Dit wordt versterkt doordat de
oppervlaktes ruw zijn door vuil en corrosie. Kan iemand
practische tips geven over dit onderwerp?
Re: Je kunt eerst de kleppen aan de onderkant tegen
een b.v. staalborsteltje houden dat je in een boormachine
monteert, of als je die hebt, zo’n tafelslijpsteen met staal-
borstel, om van de onderkant alle vuilresten te verwi-
jderen. Hierna houdt je kleppenslijper beter op het opper-
vlak, ik neem aan dat je tenminste zo’n klein ‘goot-
steenontstoppertje’ hebt? Ik zelf heb ook wel eens de
klepsteel in een accu boormachine gezet nadat je hem
met een beetje olie terug in de kop gemonteerd hebt en
dan zachtjes, links en rechtsom draaien, totdat er een
mooi egaal vlak ontstaat. Wel eerst de groffe pasta
gebruiken en dan de fijne pasta. En opletten dat je de
steel niet beschadigt. En geen pasta in de klepgeleider.
Ook de kleppen nummeren, zodat je de juiste klep in de
zelfde klepzetel zet, als waar je deze ingeslepen hebt.
Als alles gedaan is, wel goed de overgebleven pasta ver-
wijderen. Maak de klepschotel aan de bovenkant met
schuurlinnen goed blank en geen olie op de schotel bij
het vast drukken van de zuignap. Een monteur doet dat
met SPUUG.

Tikkende kleppen
Wie kan mij vertellen, hoe het geluid van tikkende klep-
pen te verhelpen is. Ik heb de kleppen afgesteld volgens
het werkplaatsboek (0,25 mm). Dit helpt echter niet. Bij
een laag toerental hoor je bijna niets (600 t/m), bij



hogere toeren gaat ie echt tikken. Duidt dit op versleten
tuimelaars, of is er iets anders aan de hand.
Re: Om erachter te komen of je kleppen inderdaad
tikken en niet een ander onderdeel, kan je je motor laten
lopen zonder kleppendeksel. Door tijdens het verhoogd
stationair draaien, de voeler achtereenvolgens tussen
elke tuimelaar te doen, kan je de boosdoender vinden.
Doe je de voeler bij de boosdoeder tussen de tuimelaar
dan houdt het getik op. 
Heeft dit geen resultaat dan moet je het waarschijnlijk
ergens anders zoeken.
Re: Als je “tikkende” kleppen hoort en het is na afstellen
met motor op bedrijfstemperatuur nog te horen, con-
troleer dan: 1) de tuimelaar-as op slijtage aan de
onderkant. 2) de stoters op de nokkenas, op uitgebroken
hardingsstukken op de wrijfkant van de stoter.

Aantrekkoppel klepstelbout
Ik weet dat er kreten zijn zoals, “vast is vast” en “vlak
voor het afbreken”, maar wie kan mij vertellen hoe vast
je de moer moet draaien die de klepspeling waarborgt?
Ik heb het idee, dat ik dat te voorzichtig doe, omdat ik
ieder jaar als ik de klepspeling instel, moet vaststellen
dat het toch aardig is verlopen. Het is in de boeken niet
te vinden en met de momentsleutel gaat het ook een
beetje moeilijk. Ik hoop op wat zinnige oplossingen.
Re: Het is inderdaad; vast is vast. Dat je kleppen ver-
lopen, is normaal voor “klassieke” auto’s. Voor dit soort
klussen, is een momentsleutel gewoon “not done”.
Gewoon met een steeksleuteltje aandraaien op hand-
kracht. Ik neem aan dat je moertjes niet loszitten als je
weer de kleppen moet nastellen. Dit is meteen het bewijs
dat het verlopen van je kleppen niet aan het moment van
het moertje ligt.
Re: Verlopen doet de klepstelbout niet, maar je hebt
waarschijnlijk ver ingeslagen kleppen, of zodanig ver-
sleten tuimelaars, dat de hardingslaag op de tuimelaars
weggesleten is. Tuimelaars zijn nieuw niet duur.
Re: Ik kijk het nog één seizoen aan en als het weer zo
verloopt, vervang ik het een en ander.

Klepdekselpakking
Nadat ik mijn kleppen heb gesteld, krijg ik de klepdeksel-
pakking niet goed op z’n plaats. Het blijft lekken. Het is
een nieuwe pakking. Is er een handigheidje om een-
voudig zo’n pakking weer op z’n plek te krijgen?
Re: 1. Lijkt de klepdekselpakking te kort: week hem een
tijdje in de olie. 2. Blijft hij niet op zijn plaats zitten: ‘Lijm’
hem aan het klepdeksel met smeervet of vloeibare
pakking. 3. Zit hij wel op zijn plaats, maar dicht hij niet af:
controleer of de bovenzijde van het klepdeksel recht is.
Meestal deukt deze in bij de bevestigingsbouten, waar-
door deze geen druk meer kunnen aanbrengen. Druk de
bovenzijde weer vlak en draai de bouten (niet te strak)
aan.

Re: Het is inderdaad een vervelende zaak, omdat, zoals
hierboeven gesteld, de klepdeksel niet stabiel is. Hij ver-
vormt bij het aandraaien van de bouten. Ik heb het uitein-
delijk opgelost door een (gegoten) aluminium klepdeksel
te kopen. Die vervormen niet en zien er gepolijst ook
heel goed uit.
Re: Mijn standaard werkwijze is als volgt: Geen oude
pakking gebruiken. Nieuwe pakking eerst in de olie
leggen, bij voorkeur enige uren of dagen. Kleppendeksel
in de rand voorzien van vet uit de spuit (universeelvet, je
moet toch ook je stuurhuis en achterwiellagers smeren).
Pakking afvegen, in de rand leggen, in het vet drukken
en deksel monteren. Deze wijze heeft nog nooit voor
problemen gezorgd in ca vijf jaar. Hoe je je deksel ook
houdt, hij blijft er perfect in plakken en hij komt er dus
mooi recht in.

D i s t r i b u t i e

Ratelende distributie
Bij het gas loslaten is een ratel te horen vanuit de dis-
tibutie. Ik vermoed derhalve dat er met de kettingspanner
wat mis is. Heeft iemand ervaring hiermee? Kan ik de
zomer doorrijden en het opsparen voor winterklussen, of
behoeft het direct een ingreep?
Re: Ik sta niet voor de gevolgen in wanneer de ketting
een paar tandjes overslaat ... . Deze verbinding bepaalt
namelijk de beweging van de kleppen ten opzichte van
de zuiger. Zodra dit niet meer in de pas loopt (zuiger
naar boven klep naar beneden), is er kans op aanzien-
lijke schade. Het is natuurlijk ueberhaupt de vraag wat er
met de spanner (of een deel ervan) is gebeurt. Ligt deze
onderin het huis, of kan deze spontaan eens “opgepakt”
worden door de slaande ketting?
Ik heb er zelf gelukkig geen ervaring mee, maar ik zou er
zelf snel wat aan doen. De uitdaging ligt niet in de span-
ner, maar in de moer op de krukas (voor de poelie). Die
kan behoorlijk vastzitten. Demonteer in iedergeval de
radiator (maar ook de motorkap kan ook erg gemakkelijk
zijn). Verhit de moer met een brander en gebruik een
sleutel met een verlengde hefboom (1 meter). Blokker de
krukas door de eerste versnelling in te schakelen. Ook
kan je de startmotor demonteren en een stuk hout
tussen de startkrans slaan.
Re: Ratelende distributie of ratelende kleppen?
Indien de kleppen te ruim gesteld zijn, kan dit ook een
ratelend effect geven. Met betrekking tot de vastzittende
moer, zou ik geen geweld gebruiken. Tot nu toe heeft
een pneumatische slagmoersleutel met dop 46 (voor een
MK IV of 1500) altijd uitkomst geboden.
Indien je een lange arm gebruikt moet je ook ergens die
kracht blokkeren en de kracht werkt dan op het gehele
systeem. Branden zou ik helemaal niet aan beginnen,
aangezien dan ook je afdichting verbrandt en wellicht de



hele kap vervormt.
Re: Je kunt de moer ook simpeler losmaken: Zet de dop
ervoor er goed op, met een t-stuk erop (geen ratel, is
niet sterk genoeg). Laat het t-stuk een stuk (ongeveer 20
cm) boven de linker chassisbalk hangen. (links vanuit de
auto gezien). Haal de ontsteking los, zodat de motor niet
kan gaan lopen. Start de motor even. De moer is nu los.
Je moet het t-stuk niet direct op de chassisbalk laten
liggen omdat de tanden van de startmotor anders nog
niet helemaal aangegrepen zijn. Heb deze tip van een
garagehouder gekregen nadat ik de moer ook niet
loskreeg, en het werkte perfect!

Distributieketting lawaaiig
Hoe kan ik mijndistributieketting stiller krijgen.
Re: Je moet minimaal de kettingspanner vervangen,
maar waarschijnlijk is een nieuwe ketting ook aan te
bevelen. Nieuwe ketting monteren, waarschijnlijk incl.
Kettingwielen.

Distributie revisie
Ik heb een motor waarvan de distibutie onderdelen ver-
vangen moeten worden, op deze onderdelen staan
markeringen. Hoe kan ik ze het beste vervangen,
gewoon de oude markeringen overnemen, heeft iemand
wat tips. Is het eigenlijk wel zelf te doen met een wat
rechter handen?
Re: Op de nieuwe onderdelen (kettingwielen) de merk-
tekens correct overnemen en dan monteren. Hou goed in
de gaten de juiste ligging van de merktekens (aanbren-
gen met een centerpons) tov de midden gaten.

Timing cover
Mijn distributiedeksel is doorgeroest. Ik vraag me nu af:
of er daardoor oliedrukverlies kan optreden? Als ik de
cover ga vervangen, zijn er dan nog specifieke zaken
waar ik rekening mee dien te houden?
Re: Antwoord op deze vraag is niet meer nodig. Ik heb
de timing cover gisteren bekeken, deze is niet doorg-
eroest, maar was alleen heel vies.  De reden dat ik de
vraag stelde was omdat mijn oliedruk na een klein uur rij-
den bij stationair draaien van de motor terug zakt naar
nul. Bij het rijden (3000-4000 toeren) is de druk +/- 50.
Bij het starten van een koude motor loopt de druk ook
snel op tot boven de 50. Wat kan er aan de hand zijn?
Re: Hoe hoog is je stationair toerental, als dit erg laag is,
zou de pompcapaciteit onvoldoende kunnen zijn om druk
op te bouwen.
Re: Bij mijn MKIII zakt het stationair toerental ook bij
warme motor, dit verschil in toerendaling is bij mij met de
Bosch Spuerbougies overigens veel meer als met de
eerdere standaardbougies, maar dit is een andere dis-
cussie elders op dit forum. Bij stationair is mijn toerental
+/- 800. Als ik meer toeren maak, loopt de oliedruk direct
op.

Re: Dit kan twee oorzaken hebben:  1) De opbrengst van
je oliepomp is door slijtage te weinig bij warme motor en
stationair toerental. Of, 2) de lagerspeling van je motor is
zo groot geworden, dat bij laag toerental nog maar
weinig druk over blijft vanwege groot verlies in je lagers.
Dit laatste is goed te controleren. Als je de motor koud
start en hij geeft in de eerste twee tot drie seconden na
het aanslaan een ratelend geluid, is beslist de lagerspel-
ing van je krukas en drijfstangen op de krukas te groot.
De slijtage van de pomp is alleen te conroleren na
demontage.
Re: Als ik de motor koud start, hoor ik geen ratelende
geluiden. De oliedruk loopt binnen 2 a 3 seconden naar
een waarde boven de 50. Is het een moeilijke en uitge-
breide klus om de oliepomp te vervangen?

Distributietandwielen
Ik ben de motor van een Spitfire 1500 ’78 weer aan het-
opbouwen. De tandwielen van de distributie-set die ik
kocht zijn niet gemerkt. Hoe moet ik die ‘op tijd’ mon-
teren, in vredesnaam! Op de oude tandwielen stonden
ook geen merken en ik vermoed dat ze er verkeerd inza-
ten.
Re: Haal de bougies eruit en draai de krukas tot 90
graden voorbij het bovenste dode punt. Draai nu aan de
nokkenas, totdat de tuimelaars van de in- en de uitlaatk-
lep van cylinder 4 beide exact horizontaal staan. Draai
nu de krukas ‘terug’ tot bovenste dode punt en met de
ketting erom, moeten nu de tandwielen erop. Voor later
gebruik kun je nu de tandwielen markeren, als je wilt.
Re: Kijk voor de zekerheid nog eens of er niet al center-
punt inslagen op de tandwielen staan. Wrijf stevig met
peotskatoen, want ze zijn misschien door vettigheid nog
onzichtbaar. Niet gevonden? Dan komt nu een precies
werkje.
Probeer een gradenboog en meetklok te pakken te krij-
gen. Zet daarmee de eerste cylinder in het bovenste
dode punt, door de krukas iets heen en weer te draaien.
Maak bijvoorbeeld een slag van tien graden voor- en
achteruit die je door op de meetklok te kijken halveert.
Eenmaal BDP vastgesteld, draai je de krukas 108
graden vooruit (clockwise). Zet daarvoor de gradenboog
goed vast op de top van de krukas. Nu gaan we aan de
nokkenas draaien om het bovenste dode punt van de
inlaatnok van cyl. 1 op te zoeken door te meten op de
top van de stoterstang. Weer tien graden voor en
achteruit draaien en dan halveren. Nu kunnen de ketting
en -wielen erop, maar, zonder de krukas of nokkenas
ook maar iets te verdraaien.
Dit is de ‘setting’ voor alle symetrische nokkenassen
(18/58/58/18, 25/65/65/25, enz.). Controleer nu of de
motor goed rondloopt, zo ja, tik de borglippen tegen de
boutkoppen. Je kunt nu de tegenover elkaar staande
tanden markeren. Contoleer de juistheid door een lineaal
over de asharten te leggen. Dat’s voor de volgende keer.



Nokkenas afstelling 
Bij het monteren van de distributieketting heb ik twijfels
gekregen over het merkteken op het tandwiel van de
nokkenas. Zoals in het werkplaatshandboek vermeld,
heb ik de merktekens tegenoverelkaar gezet. Zo heb ik
ook gelet op de achterkant van het tandwiel, deze bevat
namelijk een afdruk van de nokkenasflens. Deze zet ik
dus precies zo daarop terug. Het volgende is aan de
hand. De eerste cyl. staat in BDP. Als ik het e.e.a links
c.q rechts omdraai, zie ik geen beweging in de kleppen
van de 4e cyl. Dit moet volgens mij wel, omdat de
onstekingsvolgorder 1-3-4-2 is. Ik twijfel dus of het wel
goed heeft gezeten, ik vermoed dat het 180 graden was
gedraaid. Het volgende wil ik doen om het goed af te
stellen. Eerste cyl in BDP zetten. Nokkenas zo zetten,
dat de kleppen van de 4e cyl. op  precies balanceren
tussen net open- en dichtgaan. Volgens mij staan dan de
tandwielen goed tegenover elkaar en dienen in het ver-
lengde van de tandwielassen de merktekens te worden
gezet. Mijn vraag is, of dit de goede methode is?
Re: Je bent op de goede weg! Onstekingsvolgorde is
1342. Bij een viertakt (dus 4x op/neer) heb je 2 omwen-
telingen van de krukas nodig = 720 gr. en de nokkenas 1
omwenteling = 360 gr. Wanneer bij cylinder 1 de beide
kleppen op bewegen staan (uitlaatklep gaat net dicht en
inlaat gaat net open), staan van cylinder 4 alle kleppen
dicht, cyl 4 zal dus een bougievonk krijgen om een arbei-
dsslag te maken. (op dat moment gaat de inlaatklep van
2 open en de uitlaatklep van 3 gaat open). In jouw situ-
atie staat dus eigenlijk cyl 1 niet in BDP (maar 360 gr = 1
omw. verder) maar cil 4, deze moet een vonk gaan krij-
gen. Let hierop bij montage van de ontstekingsverdeler.
Als cyl 4 vol mengsel zit en cyl 1 vonkt, dan gebeurt er
weinig! Je moet de tandwielen NOOIT gaan verdraaien;
wanneer de kleppen de zuigers gaan raken, draait alles
in de puinpoeier. 
Re: Ik geloof dat ik er nu uit ben. Het heeft er natuurlijk
mee te maken, van welke kant uit je begint te tellen. In
mijn visie, is de eerste cyl, de cylinder vanaf de distribu-
tiekant. Wanneer ik ervan uitga de de eerte cyl van de
vliegwielzijde begint, dan komen de merktekens wel
overeen en ook de afdruk aan de achterzijde van het
tandwiel geplaatst op de nokkenas.
Re: Pas op. De volgorde reken je vanuit de voorkant van
de motor. Niet vanaf het vliegwiel.
Re: Je moet inderdaad tellen vanaf de voorkant (distribu-
tie zijde) van het blok. Wanneer je merktekens goed
staan, maar cylinder 4 staat in BDP (kleppen staan dicht
en gaan bij iets draaien van de nokkenas ook niet open),
dan moet je het tandwiel van de nokkenas los halen,
krukas 1 hele slag (360 gr) draaien, tanwiel nokkenas
weer monteren, vervolgens staan de merktekens goed
en staat cylinder 1 in BDP.

Smering Tuimelaar (as)
Ik wil graag weten hoe de tuimelaar gesmeerd wordt. Ik
heb een Spitfire MK IV 1300 ’71. Ik heb pas de kop ver-
wijderd (lekke koppakking). Maar heb geen leiding
gevonden die de olie naar de tuimelaar(as) brengt. Hoe
wordt die as dan gesmeerd, samen met de klepstoters?
En hoe groot moet de klepspeling eigenlijk zijn? Ik hoor
ze.
Re: In principe komt de olie via de steunen van de tuime-
laaras en de tuimelaaras zelf. Bij de tuimelaars zelf,
wordt de olie naar buiten gedrukt en loopt dan via de
tuimelaars naar de klepstelen en de stoterstangen.
Daarna loopt het via de openingen rondom de stoterstan-
gen weer terug naar het carter. Als je het klepdeksel ver-
wijdert, moet je altijd olie zien liggen op de lagere delen
van de kop, als dat niet zo is, moet je je zorgen gaan
maken. 
Het schuren van kleppen en zittingen heeft geen invloed
op het geluid dat ze maken, de enige invloed hier, is de
klepspeling. Ik ga ervan uit dat je wel de juiste set voel-
ers hebt? 0.25 mm is de juiste maat, maar als je een
Engels setje hebt, dan is het 0.010 inch. Mocht je per
abuis 0.025" gebruikt hebben, dan staan ze nu op 0.60
mm en dat hoor je wel.
Re: Mag ik even een bekentenis doen? Laatst was ik ter
mentale ondersteuning aanwezig, toen iemand voor het
eerst van zijn leven kleppen wilde stellen. Bij het
opzoeken van het passende voelermaatje, vroeg ik ten
overvloede of hij metrische of engelse voelermaatjes
had. Hij is zelf van engelse origine. Nee, maar, hij had de
goeie! We hadden afgesproken dat hij voor de zekerheid
de auto bij een echte garage zou laten nalopen, tijdens
een grote beurt bij gelegenheid van de APK. Dat was
lachen. De professional haalde het kunstje wat wij geflikt
hadden er feilloos uit. De kleppen waren perfect gesteld,
maar met de verkeerde voelermaatset.
Re: Ik ben er al achter, wat het is. Heb het kleppendek-
sel verwijderd, met draaiende motor. En ben begonnen
met de voeler (metrisch) tussen alle klepstoters te plaat-
sen. En ja hoor, bij een uitlaatklep de voeler ertussen en
het getik was weg. Bleek dat de stelmoer dolgedraaid
was. Morgen bij koude motor nieuwe moer plaatsen en
afstellen en okidokie. Weg tikkie... Heb ook nog gekeken
naar de smering en er kwam telkens olie uit de gaatjes
van de tuimelaars golven. Dus dat zit ook wel goed.
Re: En nu heb je gelijk in de praktijk kunnen zien hoe dat
werkt met die smering van de kleppentrein. 
Re: De olietoevoer naar de tuimelaaras en tuimelaars
loopt via kanaaltjes in de steunen van de tuimelaaras en
door de as zelf, die hol is. Als de zaak open ligt, moet je
eigenlijk gelijk kijken of die kanaaltjes allemaal goed
open zijn, want via deze weg wordt het hele “kop
gebeuren” gesmeerd. Nou moet je om de kop na te
trekken, toch de tuimelaaras er nog een keer afhalen,
kun je gelijk nog even kijken.



Re: Je hebt gelijk, nog +/- 300 kilometer en dan ga ik de
kop natrekken. Kan dan gelijk de kanaaltjes nalopen.
Was nieuwsgierig (belangstelling). Ik neem aan dat er
ook kanaaltjes zitten in de tuimelaars, die naar de klep-
pen gaan en ook naar de geleiders, die dan ook van olie
worden voorzien. De motor loopt weer prima, alleen hoor
ik wel meer getik bij de kleppen. Heb al 2 keer gechekt
of de speling goed is (0.25mm). Maar die is prima. Kan
het misschien zijn dat de zittingen van de kleppen -
opgeschuurd- wat meer geluid maken?
Re: Kleppen stellen doe je met koude motor. De maat
van de voorgeschreven speling is afgestemd op de
uitzetting van de onderdelen bij het bereiken van de
bedrijfstemperatuur. Dan moet de speling ‘opgebruikt’
zijn, en niet meer dan dat. Dan hoor je de klepspeling
dus niet meer.
Nu is het veiliger om de speling net iets te groot te
nemen dan net iets te klein. In het eerste geval hoor je
de kleppen nog als je goed luistert, in het tweede geval
sluiten je kleppen niet goed in de zittingen en heb je
gasverleis, wat tot verbrande kleppen kan leiden. Dus
liever wat geluid, voor de zekerheid.

Oil rocker kit 
Ik heb gehoord dat de achterste kleppen van een GT6 te
weinig olie krijgen en dus meer inslijten als de voorste
kleppen waar de olie die omhoog gepompt wordt als
eerste aankomt. Is dit op te lossen door een ‘oil rocker
feeder’-kit te installeren. Of wordt het dan een beetje te
veel van het goede?
Re: De Spitfire (en GT6) blokken hebben de nare eigen-
schap dat de smering van de hele kop (dus tuimelaars,
tuimelaaras e.d.) nogal marginaal is, de “oil rocker feeder
kit” is een goede, nuttige en vooral niet extreem dure
accessoire om deze tekortkoming te elimineren. Dus,
doen.
Re: Ik heb van horen zeggen dat door de grotere
hoeveelheid olie op de kop het mechaniek een stuk
stiller is. De extra olie dempt mechanische geluiden.
Re: Bij het ontwerp van de motor die in de Spitfire, MG,
Austin en veel meer Engelse auto’s, was een extra
olieleiding voorzien die vanaf het oliefilter naar de kop bij
de 4e cil. gaat. Dit, omdat bij het gebezigde smeersys-
teem, de nokkenas te weinig smering kreeg. Helaas, pin-
dakaas. Uit praktijk bleek dat bij normaal gebruik het
gemiddeld geen problemen opleverde, wanneer deze
olieleiding niet aangebracht werd. Kwamen die er wel,
werd gewoon gezegd dat de gebruiker zijn auto wel erg
vreemd gebruikt had en dit werd toentertijd gewoon
geaccepteerd. Uit kostenoverweging is besloten om de
leiding niet (meer) te monteren. In de gaten werd een
plug gedraaid. Dit was goedkoper dan de gietmal te
veranderen. Dus wanneer je deze extra olieleiding aan-
brengt, is dat een verbetering van je motor omdat je het
smeersysteem aanbrengt zoals het origineel ontworpen

is. 
Re: Ik ben van menig nu (o.a. d.m.v. andere
forums(engeland)) dat het niet nodig is om zo’n kit aan te
schaffen. Waarschijnlijk zorgt hij ervoor dat er te veel olie
in de top van de ‘engine’ komt en er dus te weinig olie
overblijft voor de pomp en dit is natuurlijk ook weer niet
bevorderend voor de levensduur van de motor. Dus het
verhaal dat de motor-ontwerpers dit origineel bedacht
hadden om toe te passen op de motoren, betwijfel ik ten
zeerste? Ben eigenlijk wel benieuwd of er nog meer,
andere oordelen zijn?
Re: Wat ik nu ga schrjiven, heb ik ooit ergens gelezen... ,
maar kon het niet meer reproduceren. Dus misschien
klopt het niet, maar het kan helpen om het bovenstaande
te verduidelijken. Ik heb vernomen dat een GT6 en
Spitfire dezelfde oliepomp gebruiken. Maar omdat een
Spitfiremotor kleiner is (ongeveer 1/3), heeft deze pomp
bij een 4 cyl capaciteit genoeg om extra olie naar de
tuimelaars te voeren. Bij een 6 cyl is de capaciteit maar
net genoeg om de motor van olie te voorzien. Dus als je
dan ook nog eens extra olie vraagt, dan zal in de rest
van de motor de druk dalen. Dus heb ik besloten dat in
mijn Stage II getunede motor (1500) wel die olietoevoer
toe te passen. Maar ik kan dus nog niet zeggen wat het
met de olieruk doet, aangezien ik pas over een aantal
weken de motor krijg. Zo, ik weet niet of dit wat
toevoegt? Maar ik ben wel benieuwd wat het slangetje
doet... .
Re: Teveel olie bij de tuimelaars bestaat niet. Hoe meer
hoe beter. Olie die ‘over’ of teveel is, loopt eenvoudig
terug naar het carter. Te weinig olie overblijven voor je
pomp, kan alleen wanneer er geen olie meer in je carter
aanwezig is. Wanneer je denkt dat de ontwerpers het
niet bedacht hebben, dan vraag ik mij af waarom ze dan
wel de aansluitpunten bedacht en geconstrueerd en
aangebracht hebben. Het kan zijn dat ze het cosmetisch
er beter uit vonden zien.

Z u i g e r s

Zuigerspeling? Zuigers vervangen? 
Het motorblok van mijn 1500 ligt uitelkaar om te kijken in
welke staat het blok verkeert. Nu, met de cylinderkop
eraf, zie ik dat er iets speling is tussen de cylinderwand
en de zuiger. Hoeveel zou dat mogen zijn, voordat je tot
de volgende (overmaatse) zuiger moet overgaan.
Natuurlijk vangen de zuigerveren de ruimte op. Voor de
goede orde: mijn motor liep uitstekend, met een laag
brandstofverbruik, met een km-stand van 80.000. Maar
nu alles open is, is het een kleine, edoch dure, moeite
om de zuigers te vervangen, of niet. Al mijn niet Spitfire
auto’s tot nu toe, hadden allemaal meer dan 200.000km
gelopen zonder zuigers te vervangen. 
Re: Speling tussen zuiger en cylinder is waarschijnlijk



niet van belang. Je gaat normaal gezien grotere zuigers
plaatsen, wanneer je de boringen gaat vergroten.  Wat
wel belangrijk is, is de slijtage aan de cylinderwanden:
Met een cylinder waarvan de zuiger naar beneden is,
meet je de diameter op de bovenste rand (na schoon-
maken), dit is het “nul waarde”, dan meet je iets (+/-
5mm) daaronder.  Hier is de slijtage het grootst, de zoge-
namde stootrand waar 95% van de vermogen wordt
geproduceerd. Ik weet niet uit het hoofd wat de toler-
anties zijn voor de Spit, maar het staat in de manuals.
Kijk ook naar de wanden zelf: zijn die ernstig bekrast,
dan is dat ook niet goed. Hoe was het olieverbruik? Het
kan geen kwaad om nieuwe veren te zetten, maar als
het zo is dat in de nabije toekomst een gehele revisie
aan de orde is, dan zou ik wachten daarmee - mijn
opinie. Bijv. hoe is de krukas er aan toe? 
Re: Het olieverbruik was vrij veel. Maar ja, als ik na een
rit thuiskwam, lag er altijd een plasje olie op het stuk kar-
ton dat ik onder de motor legde. Ik ben nu bezig alle
keerringen en pakkingen te vervangen. Wel waren de
kleppen behoorlijk zwart en de klepstelen plakkerig en
zwart geblakerd van de olie. Er zat ook speling in de
bussen. Ik heb nu een “nieuwe” cylinderkop gemonteerd.
Dus, als de Spit weer rijdt, kan ik pas iets zeggen over
het echte olieverbruik. Er zitten geen krassen in de wan-
den. Ziet er zelfs zeer gaaf uit. Uit de tijd dat ik brommer
en later motor reed, heb ik wel eens groeven in de cylin-
derwand gezien. Dat waren tenminste echte groeven.
Van een gebroken zuigerveer, die in de wand vast zat.
Op de zuigers staat nummer 308103 en een G met een
dakje erboven. Ik meet met de schuifmaat die iets ver-
schuift misschien, 73.5mm. Deze moet 73.7 zijn, dus zal
wel kloppen. Al met al het lijkt me niet slecht.
Re: Het lijkt wel, dat je toch wat aan het vernieuwen
bent, gezien de opmerking -pakkingen en seals- enz.
Dan zou -de zuigerveren vervangen- ook niet verkeerd
zijn. Met een schuifmaat is niet erg nauwkeurig meten,
maar ik neem aan dat je de stootrand meet en niet de
echte rand in de cylinder?  Een 2- of 3-punts binnen-
micrometer zal altijd de ware maten geven, als je die
meter kan lenen of bemachtigen - Ik gebruik die van mijn
werk. Olieverbruik kan natuurlijk komen via de
zuigerveren, maar ook de versleten klep geleiders. Ben
benieuwd wat de motor doet na een tijd met de “nieuwe”
kop. Als het nog veel is, mmm, dan zijn de veren wellicht
de oorzaak. Oliedop ook goed aangedraaid? Of komt dat
plasje van een andere bron, zoals oliepomp? 
Re: Bestaan er ook Spitfires, waar geen plasje olie onder
ligt na een lange rit? Het meten van de cylinderboring
gaat alleen maar met een binnen-micrometer en waar je
ook op moet letten, is de ‘ovaliteit’ van de cylinder, dus
altijd twee metingen doen, haaks op elkaar. De slijtage
van een cylinder is het grootst in de breedte van het
motorblok, dat komt door de ‘leibaan krachten’. De
maten en spelingen zijn in de Haynes’ te vinden.

Re: Er bestaan wel degelijk Spitjes die niet lekken. Mijn
vorige blok was 80.000 miles oud, maar lekte niet. Ook
mijn huidige blok, een gereviseerd Europees blok, is
volkomen lekvrij. Ik zou het houden op revisie van de
kop. Daarna gewoon zien wat het effect is. Als het olie-
verbruik dan nog binnen de grenzen blijft, kan je gewoon
nog een tijd door. Gebruik ook de goede, dikke olie.
Slijtage van zuigerwanden en -veren gaat steeds sneller,
omdat bij een geringe speling de oliefilm steeds meer
gaat wegspoelen, waardoor de slijtage verergerd. 
Re: Nog een toevoeging: Ik denk dat de meeste olie ver-
loren gaat (ik hoop ging) bij de voorzijde van de motor.
Bij de keerring van de krukas en langs de randen van
het ‘timing’ deksel. Ook lekte er olie bij het kleppendek-
sel. Verder ga ik de keerring aan de versnellingsbakzijde
ook nog vervangen. En dan inderdaad afwachten. Maar
het belangrijkste: rijden met die Spitfire.

K r u k a s

Losgelopen krukaspoeliemoer 
Bij toeval ben ik er achtergekomen dat de moer op de
krukaspoelie losgeraakt is en er af gevallen is (kwijt).
Gelukkig is de poelie wel gewoon blijven zitten. Moet de
nieuwe moer (die ik nog moet bestellen) op een of
andere manier geborgd worden? Dit is in het Haynes’
boek niet helemaal te zien. Verder heb ik, nu ik toch
bezig ben, het distributiedeksel eraf gehaald. Nu heb ik
het gevoel dat de ketting een grensgeval is. Als ik een
liniaal op de tandranden houd, dan “hangt” de ketting 1
centimeter door.  Wat zouden jullie doen? De tandwielen
zien er nog prima uit. Die hoeven toch niet perse tegelijk
met de ketting te worden vervangen? 
Re: Hoe die poelie kan loslopen is een raadsel,
aangezien de aantrekkracht enorm groot is, maar dit
terzijde. Ik zou altijd de ketting en de tandwielen samen
vervangen want die slijten op elkaar in en als je alleen
de ketting vervangt dan krijg je toch geen ideale situatie. 
Re: Hij heeft gelijk, stel dat je alleen de ketting vervangt,
dan slijt de ketting na 500 km net zo in als de oude. Dit
komt door de tandwielen die dit razendsnel overgeven,
hetzelfde geldt voor 1 van de 2 tandwielen vervangen.
Dit is aangetoonde kennis van motorfietsen, waar ook
altijd de hele set vervangen moet worden.
Rekenighoudend met de kosten, zou ik altijd de ketting,
tandwielen en de veer vervangen, aangezien dit een
zeer belangrijk deel is van de motor en als de moer goed
vast zit, ook niet zo makkelijk te verwijderen is.

Krukaspoelie moer, rechtse draad?
Ik wil de oliekeerring aan de voorzijde van het blok ver-
vangen. Maar nu wil ik graag weten welke kant de moer
op moet. Linksom of rechtsom (engels). Volgens een foto
in het Haynes boek lijkt het rechtsom. Je snapt het al, of



hij gaat los, of er gaat iets kapot. Oh ja en hoe hou je de
poelie tegen?
Re: Blokkeren doe je aan de andere kant (vliegwiel
zijde). Als het blok erinzit kan je wellicht de auto ook in
de versnelling zetten en de handrem aantrekken. De
moer kan je het beste goed heet stoken met een bran-
der. Neem een lekker lang moment op de (stevige) sleu-
tel of dop. Ik had er geloof ik ruim een meter opzitten.
Re: Ik weet dat wat ik nu aan je vertel erg dom is, maar
mocht je met geen mogelijkheid de moer los krijgen, dan
is de volgende methode erg doeltreffend.
Ik had net de klepspeling ingesteld en wilde even kijken
of alles lekker liep. Ik starte de motor en hoorde een
aardige tik en de motor stond direct stil. Je raadt het al?
Ik had een grote ‘bahco’, die ik altijd gebruik om de
krukas te verdraaien op de poeliemoer laten zitten. Bij
het starten sloeg de motor direct aan en draaide zo zijn
eigen poeliemoer er af. Een erg probaat middel, maar
alleen in noodgeval hoor!
Re: Vaak wil de moer goed loskomen, door met een
hamer tegen een goed passende ring of steeksleutel te
slaan. Als je hem weer vastdraait kun je hem zo ook
weer goed vastzetten. Doe je het met handkracht, dan
kun je de moer verliezen. Ik had de mijne vastgezet met
handkracht, terwijl ik het blok op de werkbank had staan
en het vliegwiel geblokkeerd had en toch verloor ik hem.
Ondanks de momentsleutel. De nieuwe moer met de
hamer vastgeslagen en hij zit er na 8 jaar nog op.
Re: Veel antwoorden op niet-gestelde vragen. Linksom
of rechtsom heeft niets met Engels te maken. Het ver-
schil tussen Engelse en Metrische draad is terug te vin-
den in de maatvoering inches(“) of mm, de spoed, de
gevoerde hoeken en de afrondingen van de draad.
Wanneer er linkse of rechtse draad gebruikt wordt, hangt
af van de draairichting van het desbetreffende onderdeel
en de belasting van de bevestiging. De moer van de
krukaspoelie bezit gewoon rechtse draad. Dit betekent,
vast draaien rechtsom en los draaien linksom. Wanneer
het losdraaien op een normale manier niet lukt, is de
oplossing met de hamer een goede optie. Gebruik hierbij
een vuisthamer(1000 gr) en sla niet voorzichtig, maar
stevig op de steel van de ringsleutel. Hierdoor schrikt de
moer. Wanneer je in het bezit bent van een steeksleutel
is dit beter. Door de constructie vibreert de steel van een
ringsleutel meer dan die van een steeksleutel, waardoor
de slagkracht op een steeksleutel beter overgebracht
wordt. Een steeksleutel(zoals je waarschijnlijk wel weet)
schiet sneller van de moer. Voor derdelijke acties zijn er
ook speciale ringsleutels ontwikkeld, nl. slagsleutels. Kan
je aan een dergelijk gereedschap komen, leen of lease
het dan. Om te kopen is dit nieuw meestal nogal prijzig.
Wanneer de motor nog in je auto zit, is de com-
pessiedruk in principe genoeg om de hele handel tegen
te houden. Lukt dit niet, dan is inderdaad een goed alter-
natief om de de eerste of achteruitversnelling in te

schakelen en de handrem aan te trekken. Normaal
gesproken komt hij op een van deze manieren los. Is dit
niet het geval, is verwarmen een optie. Ga hierbij
omzichtig te werk. Wanneer je hiermee geen ervaring
hebt, haal er dan iemand bij die dit wel heeft. Is die niet
te vinden, of wil je het toch zelf proberen gebruik dan
een gasbrander. Een electrische verfafbrander bv is
ongeschikt omdat de warmteinhoud te klein is. Hierdoor
duurt een en ander te lang. Tegen de tijd dat de moer
opgewarmd is, is ook de draadtap van de krukas opge-
warmd met het gevolg dat de zaak alleen met grof
geweld los te krijgen is. Wanneer je besluit om om toch
deze methode te gebruiken doe het dan met twee man.
De een zet spanning op de moer, hetzij met een con-
stante dmv een ring- of steeksleutel of een pulserende
dmv met een hamer op de desbetreffende sleutel te
slaan. De ander vewarmt met beleid de moer. Is in een
dergelijke situatie na uiterlijk -al naar gelang de ervaring-
na vijf minuten de moer nog niet los, stop dan, laat alles
goed afkoelen en begin opnieuw. Dus bij het begin. Eerst
zonder cq met verwarming. Eigenlijk best wel een lang
verhaal voor zo’n korte vraag. Om een lang verhaal kort
te maken: Linksom om hem los te krijgen. De beste
manier om hem los te krijgen is een slagmoersleutel
(pneumatisch), met dop 46 bij een MK IV of 1500, of dop
36 bij een MK I, II of III.
Als je een goede slagmoersluetel gebruikt is de com-
pressie voldoende om de krukas tegen draaien te
blokkeren. Je moet wel (minimaal) de radiator verwi-
jderen.

Moer op krukas
Nu ben ik al een tijdje bezig de moer waarmee de poelie
op de krukas vastzit los te krijgen. Ik begin er zelfs aan
te twijfelen of het wel gewone draad is, dus of ik niet
eigenlijk de andere kant uit zou moeten draaien? Heeft
iemand raad? 
Re: Het is gewone draad. Zorg ervoor dat het vliegwiel
enigzins wordt vastgezet, neem een slagmoersleutel en
dop 46 (bij MK IV en 1500 motoren) en zet er flink power
op. Met een beetje geluk gaat hij dan wel los.
Re: Tja, ik heb het al geprobeerd met een pneumatische
slagmoersleutel. Ik geloof dat het een 1/13/16 inch moer
is. Echter, na langdurig hameren en verwarmen heeft de
moer nog geen krimp gegeven. Zelfs na een weekje
inweken in de kruipolie.
Re: Is het mogelijk de moer, door er enkele gaten in te
boren te verzwakken en daarna met een beitel kapot te
slaan? Een gebruikte moer kost maar f. 10,-.
Re: Ik denk niet dat je de moer kapot krijgt, aangezien hij
voor een groot deel in de poelie zit. Ikzelf heb (niet
geheel uit vrije wil) de poelie aan stukken geslepen. Met
het loshameren van de moer heb ik namelijk een keer
misgeslagen en daarmee een stuk uit de poelie gesla-
gen. Aangezien toen toch niets meer verloren was aan



de poelie heb ik deze aan stukken geslepen. Toen ik met
de slijper bijna op de krukas zat, bleek alle voorspanning
opeens verdwenen en kon ik de moer er met de hand
afdraaien. Je weet echter nooit waar de moer vast zit: op
de draad of in de poelie. Ik raad je aan een 3/4" slagmo-
ersleutel te nemen (huren) en het daarmee te proberen.
Let er wel op dat je compressor voldoende debiet levert
om deze sleutel te bedienen, anders moet je ook een
compressor huren. De kans dat het hiermee lukt, zonder
enige schade aan je onderdelen is het grootst. Ps. Ik heb
na bovengenoemde aktie een goede 1/2" slagsleutel
gekocht, dus niet een Gamma ding, maar garagekwaliteit
en daarna heb ik alle volgende moeren (een stuk of 5)
goed losgekregen.
Re: Een goed wringijzer op de dop, verlengd met een
stuk pijp van een meter, was bij mij voldoende om de
verwarmde moer er zonder schade af te krijgen. (De
moer was ooit met Locktite vast gelijmd). 
Re: Moer ERAF! Zo, zo, de moer is er eindelijk vanaf, ik
was van plan bij Boels een betere pneumatische slagmo-
ersleutel te huren dan dat ik had. Nu hadden ze alleen
geen goed werkende exemplaren meer, dus uiteindelijk
ben ik huiswaarts gekeerd met een elektrische variant.
Dit was een slagmoerasleutel van Hitatchi die ze voor
25,- per dag verhuurden. En jawel de moer kwam los!
Misschien een (goedkoop) alternatief voor mensen die
deze moer los willen hebben, maar geen compressor
hebben.

Losgelopen krukaspoeliemoer
Bij toeval ben ik er achtergekomen dat de moer op de
krukaspoelie losgeraakt is en er af gevallen is (kwijt).
Gelukkig is de poelie wel gewoon blijven zitten. Moet de
nieuwe moer (die ik nog moet bestellen) op een of
andere manier geborgd worden? Dit is in het ‘Haynes’
boek niet helemaal te zien. Verder heb ik nu ik toch
bezig ben, het distributieketting deksel eraf gehaald. Nu
heb ik het gevoel dat de ketting een grensgeval is. Als ik
een liniaal op de tandraden houd, dan “hangt” de ketting
1 centimeter door. Wat zouden jullie doen? De tandraden
zien er nog prima uit. Die hoeven toch niet persé tegelijk
met de ketting te worden vervangen?
Re: Hoe die poelie kan loslopen is een raadsel,
aangezien de aangegeven aantrekkracht enorm groot is,
maar dit terzijde. Ik zou altijd de ketting en de tandwielen
vervangen, want die slijten op elkaar in en als je alleen
de ketting vervangt, dan krijg je toch geen ideale situatie.
Re: Je hebt gelijk, stel dat u alleen de ketting vervangt,
dan slijt de ketting na 500 km net zo in, als de oude. Dit
komt door de tandwielen die dit razendsnel overgeven,
hetzelfde geldt voor een van de twee tandwielen vervan-
gen. Dit is aangetoonde kennis mbt motorfietsen, waar
ook altijd de hele set vervangen moet worden.
Re: Rekenighoudend met de kosten, zou ik altijd de ket-
ting, tandwielen en de veer ineens vervangen, aangezien

dit een zeer belangrijk deel is van de motor en als de
moer goed vast zit, ook niet zo makkelijk te vervangen is.

Axiale speling krukas
Ben bezig met restauratie MKIII nu heeft de krukas wat
speling in de lengterichting. Vraag is, kan dit kwaad of is
het normaal.
Re: Hoeveel is de speling. Die mag n.l bedragen 0,1 tot
0,2 mm. Dit kun je meten door een meetklok voor tegen
de pulley te zetten en de krukas met een bandijzer naar
voren en naar achteren te bewegen. Is de speling te
groot, moet je de axiale lagers wisselen. Die zijn in ver-
schillende maten te krijgen.

Gierend geluid krukas
Mijn MK III is na 2 jaar bijna klaar om te rijden. Echter de
krukas-poelie maakt ‘n gierend geluid. Dit was eerder
niet, toen heb ik hem nog horen lopen. Wat kan dit zijn?
Re: Het zou de V-snaar kunnen zijn. Die worden na lang
stilstaan vaak minder soepel. De poelie zelf kan m.i.
geen geluid maken. Het kan ook heel wat anders zijn:
lagerbus of koolborstels in de (gelijkstroom-) dynamo,
mocht je er zo een op hebben zitten. Controleer ook
eens op axiale speling (in de lengterichting) van de
krukas. Als dat het is, moet je er wel wat aan doen!
Overigens niet erg aannemelijk: Zo iets ontstaat door slij-
tage en niet door stilstaan (test: trap koppeling in als-ie
loopt; daardoor wordt de krukas enigszins naar voren
gedrukt (indien er speling is). Wordt het geluid erger:
nakijken!).
Re: Ik heb de motor laten lopen zonder V-snaar en toen
was het geluid bij de poelie er ook. Ik heb meteen je
advies met de koppeling geprobeerd, maar nauwelijks
meer lawaai. Tijdens het rijden is het geluid af en toe wel
weg.
Re: Achter de krukas-poelie zit de nokkenas-ketting met
een kettingspanner. Deze bestaat uit een dubbel-
gevouwen stuk verenstaal. Na verloop van tijd slijt die
door, doordat de ketting er langs loopt. Aangezien het
een dubbelgevouwen stuk metaal betreft, slijt eerst de
ene kant door en loopt de ketting vervolgens over de
andere kant. Dit kan een ratelend geluid geven, met
name bij stationair toerental (als de ketting wat heen en
weer zwiept, vooral bij niet goed synchroon staande
carbs) en wellicht ook wel een gierend geluid geven. Om
erachter te komen waar het nou precies vandaan komt is
het volgende wellicht handig: Neem een staafje ijzer
(bijv. een brei-naald) en houd een (bij voorkeur niet de
scherpe) kant tegen je oor gedrukt. Houd vervolgens de
andere kant tegen div. delen van het blok, terwijl de
motor loopt. Vaak kun je op deze manier erachter komen
waar bepaalde geluiden vandaan komen. Ik heb zelf een
speciale stetoscoop (lijkt op die van een dokter, maar
met een stalen punt in plaats van een dop aan het eind)
en kan daarmee allerlei geluiden localiseren, maar ook



verschil in tikken van de kleppen waarnemen bijv. 
Toen ik deze nog niet had, deed ik het met een oude
breinaald, gaat bijna net zo goed. Wel je andere oor
dicht houden en eerst tegen je oor en dan voorzichtig (!)
tegen de onderdelen drukken. Sommige zaken kunnen
een hard geluid geven.
Re: Ik heb zojuist eea nog eens gecontroleerd. Bij het
intrappen van de koppeling wordt het geluid inderdaad
iets harder. Ik ben onder de auto gekropen en het geluid
klinkt ook erg hard onder het carterdeksel. Zou het dan
toch de krukas zijn? Toen ik de motor 2 jaar geleden
hoorde lopen, was de koppeling niet via de remdruk
cylinder aangesloten. Ik kan proberen zonder de druk
van de koppeling de motor te laten draaien, als hij dan
geen gierend geluid maakt, zou het dan in de krukas zit-
ten? Revisie?
Re: In principe zou het niet uit moeten maken of de kop-
peling is aangesloten, of niet: in rusttoestand mag er
geen druk op de het koppelingsmechanisme staan.
Indien dit laatste wel zo is, heb je kans op een slippende
koppeling en overmatige slijtage van o.a. het druklager.
Weet je zeker dat je niet het druklager hoort als je de
koppeling intrapt, maar het oorspronkelijke geluid? Het is
wel normaal dat je het druklager hoort wanneer dat iets
slijt, maar daar kun je dan nog best een poosje mee rij-
den tot de boel daar toch eens open moet. Als alleen al
het aansluiten van de koppeling tot geluiden leidt (zonder
intrappen koppelingspedaal) zou ik (ook) de koppeling
eens controleren, m.n. de slave cylinder en het mecha-
nisme in het bell-house. Als ik het hele verhaal zo hoor,
zou het de nokkenas-ketting (-spanner) of axiale speling
van de krukas kunnen zijn. (bij axiale speling van de
krukas, staan soms de nokkenas tandwielen niet meer in
lijn, wat ook herrie kan geven en overmatige slijtage).
Het kan natuurlijk ook zijn dat er een lager in het blok er
bijna ‘uit‘ ligt. Of je over revisie moet praten, kan ik zo
niet beoordelen, maar ik zou het nokkenasketting deksel
er eens afhalen en de boel daarachter controleren: axiale
speling krukas (met ferme rukken aan de krukaspoelie
proberen de krukas in de lengterichting te bewegen: dit
mag niet duidelijk voelbaar kunnen). Controleer de
nokkenasketting en -tandwielen plus de kettingspanner.
Hoe is de oliedruk? Interessant om eens te checken. Ik
raad af de hele boel te reviseren als dat niet nodig is:
wat goed zit, moet je afblijven is mijn ervaring. Het is
eventueel wel raadzaam het blok er eens uit te halen en
de krukas- en lagers, axiale speling van de krukas, kop-
peling etc. te controleren. De kop zou ik bijvoorbeeld
vooralsnog gewoon laten zitten als zeker is dat daar
geen gekke geluiden uit komen en de motor afgezien
van het gierende geluid wel mooi loopt. Ik zelf zou dit
probleem in elk geval niet provisorisch oplossen, maar
zeker willen weten wat het is en vervolgens correct ver-
helpen, anders zou ik niet rustig rijden.
Re: N.a.v. de antwoorden, denk ik eerst eens het distrib-

utiedeksel te verwijderen, alles daaronder controleren en
de krukas op speling nakijken. Als dit niet geholpen
heeft, haal ik de motor eruit en ga ik verder het binnen-
werk controleren, zonder de kop eraf te halen, zoals
geadviseerd. 

Axiale speling krukas
Ik las hier over axiale speling (in de lengterichting) van
de krukas. Bij het restaureren van mijn GT6 merkte ik dat
ik de krukas een paar millimeter heen en weer kon
bewegen. Omdat de motor altijd perfect heeft gelopen en
de speling puur in de lengterichting was, heb ik besloten
om hier voorlopig niets aan te doen totdat het echt merk-
baar wordt door geluid. Heb ik hier goed aan gedaan, of
moet ik de motor weer uit elkaar halen.
Re: Axiale speling op de krukas is geen probleem zolang
het niet ‘teveel’ wordt. Het wordt ‘teveel’ zodra de
krukken van de krukas gaan aanlopen tegen de wanden
van het motorblok, daar waar de krukaslagers zitten. Dat
gebeurt dan met name zolang de koppeling wordt ‘vrij’-
getrapt. Ik heb wel motorblokken gezien die zo diep
waren ‘ingevreten’ als de halve maantjes die de axiale
druk behoren op te vangen dik horen te zijn. Dooradt de
krukas voor- en achteruit dokkert, vallen die halve maan-
tjes er op enig moment uit en duw je de krukas gewoon
tegen de wand als je de koppelingspedaal intrapt.
Constateer je speling opde krukas, wees dan allert op
‘vertende’ geluiden. Zodra die komen, kun je je blok weg-
gooien.
Re: Voor alle Triumph motoren gaf de fabrikant 0.004 -
0.010" axiale krukasspeling op. De halve maantjes zitten
aan weerskanten van het lager bij cylinder 4 bij het vlieg-
wiel. Ze zijn ongeveer 0.100" dik en in oversize maten
verkrijgbaar. De speling kun je opmeten met een meetk-
lok op de krukaspoelie. Zet hem op nul met de koppeling
helemaal ingetrapt en beweeg de krukas terug door met
een bandenlichter of zo tegen de poelie te drukken waar-
bij je de lichter afzet tegen een vast onderdeel. Lees je
meer dan 0.030" af, dan ziet het er alarmerend uit. Meet
je 0.200" dan zijn de halve maantjes eruit gevallen en
‘meer’ betekent, dat de wangen in het blok waarin de
krukaslagers zitten aangevreten zijn. De lagerkap van
het krukaslager moet er af om nieuwe afstandslager-
schalen te zetten.
Re: BL bracht indertijd de Austin / Morris 2200 ‘Balanza’
uit. In de zeventiger jaren waren die voor spotprijzen
tweedehands te koop. Met axiale krukasspeling. De
gebruikte ‘halve maantjes’ waren van de 1800 modellen
(= MGB motor), maar deze waren niet bestand tegen de
grotere druk op het koppelingspedaal, die nodig was
omdat de koppeling ivm het grotere motorkoppel met
zwaardere veren was bezet.

Ratel in het blok
Spitfire 1500. Heb sinds 1.5 jaar ratelend geluid in het



motorblok, eerst alleen bij koude motor en nu steeds
(boven +/- 3200 toeren). Blok is gereviseerd, maar de
zuigers niet vervangen. We hebben de auto op de ‘ver-
mogensbank’ gehad, want het geluid was niet hoorbaar
bij stationair draaien, echter op de vermogensbank ook
niet hoorbaar. Ben bij bekende garage geweest, weten
ook niet wat het is (zeggen dat het geen kantelende
zuiger is). 
Re: Elders op de TSC-site (over aankoop-tips) las ik iets
over ‘big-end’ lagers. Zelf vreesde ik zo`n probleem bij
m`n eigen Spit, maar uiteindelijk -ik durf zoiets een-
voudigs haast niet neer te schrijven- blijkt alleen de ver-
snellingspook te ratelen (als je die dus even vasthoudt,
weet je het).
Re: In ‘The Spitfire‘ heb ik onder andere daarover een
stukje geschreven. In mijn geval betrof het niet een gere-
viseerd blok, maar de problemen zijn gelijk. Ik heb op
aanraden van diverse deskundigen bijna alles vervan-
gen, behalve de zuigers, omdat ik geen veerspanner
heb. Uiteindelijk zat de tik er nog in en heb ik de moed
opgegeven. Het enige wat het nog kon zijn is speling op
de small-end lagers of speling op de zuigers zelf.
Aangezien jij die ook niet hebt vervangen, vrees ik dat
het hetzelfde probleem is en dat je toch daar moet
zoeken.

Lagerschalen niet gemerkt
De vorige eigenaar van mijn MK III ’68, had de motor
uitelkaar gehaald voor revisie. Alleen was hij vergeten
om de positie van de krukaslagers te merken. Nu heb ik
drie lagerschalen met de volgende codering erop: - 1
lagerschaal met twee keer de cijfers 64 op, - 1 lager-
schaal met het getal 64 op, - 1 lagerschaal met het cijfer
64 op en een verdikking in het midden van het lager-
schaal. Tevens staat er in het midden van de onderkant
van mijn motor (waar het carterdeksel tegen gemonteerd
wordt) ook het cijfer 64. Wie kan mij nu helpen waar ik
welke schaal moet monteren. Ik kan deze informatie in
geen enkel boekwerk terug vinden.
Re: GEWOON WEGGOOIEN EN NIEUWE KOPEN; DE
BESTE OPLOSSING.

Aantrekkoppel drijfstangbouten
Wat is de spankracht van de bouten van de drijfstang op
de krukas van een Spitfire 1500, ik vind dat niet terug in
mijn technische boek.
Re: Volgens de Repair Owners Manual van BL (ISBN 1
869826 663) pag 06-1 hangt dit af van het type bout:
colour dyed = 6.2 kgf.m, phosphated = 6.4 kgf.m
In dit overzicht staan overigens alle aanhaal momenten
van de Spit.
Re: ‘Haynes’ blz. 30: 1493 engine connecting rod bolts;
zwarte bout 68 nm, gefosfateerde bout 63 nm.
Hoofdlagers 88 nm.

Drijfstanglagerkapbout
Ik heb mijn 1147 blok open en vind geen omgevouwen
blaadjes om de lagerkapbouten mee te zekeren. In het
handboek vind ik plaatjes waar die wel op staan. Hoe zit
dat?
Re: Heb een heel aantal 1296 motoren (Fd en later)
opgebouwd. Daarin zitten drijfstangbouten met
zeskantige kop met een vast ingebouwde ring met ver-
tanding aan deonderkant, die wordt verondersteld zich
vast te bijten in het metaal van de zitting. We racen
daarmee en hebben nog geen ongemak gehad. Wellicht
heb jij zulke bouten. Als je wilt kun je een 0.1" gaatje
door de kop van de bouten boren en een ijzerdraadje er
door rijgen.

Krukas balanceren
Ik wil het advies opvolgen om mijn krukas, vliegwiel en
koppeling te laten balanceren, nu ik mijn motor uitelkaar
heb. Maar ik weet niet hoe ze dat doen. Doen ze dat met
die onderdelen samengebouwd, of elk apart? En doen
ze dat met de as in het blok, of is daar een speciale
machine voor. Kunne alle revisie bedrijven dit, of is het
een specialisme. Is het een duur klusje. Op welk moment
van opbouw doe je dit?
Re: Hoe precies men ook werkt in het fabricageproces,
toch zullen aparte onderdelen verschillend in gewicht uit-
vallen. Ook kan de gewichtsverdeling verschillend uit-
vallen, denk aan de krukas, waarvan de krukken elk
meer of minder metaal ‘om het lijf’ kunnen hebben. Deze
‘onbalans’ gewichten heffen elkaar gedeeltelijk op en de
toleranties zijn afgestemd op een standaard motor voor
alledaags gebruik. Stel je hogere eisen? Dan kom je dus
aan balanceren toe; het wegwerken van overtollig
gewicht, met name op plaatsen waar dat onbalans
teweegbrengt. Zodra je je motor dus ‘opvoert’, komt de
vraag aan de orde of je -dan- ook wilt balanceren.
Het begint met nauwkeurig wegen van de zuigers. De
zwaardere worden lichter gemaakt door wat metaal af te
slijpen van het schort van de zuiger beneden de zuiger-
pen. De zuigerveren kun je wegen, tot je vier setjes hebt
die nagenoeg hetzelfde wegen. De zuigerpennen kun je
wegen. De lichtste kun je combineren met de zwaartse
zuiger. De drijfstangen worden gewogen. Perfectionisten
wegen op twee schalen tegelijk, een onder het ‘small
end’ oog en een onder het ‘big end’ oog. Boven de
zuigerpen en onder de krukas kun je metaal afslijpen van
de ‘ogen’, tot je gelijke gewichten hebt. Dan wordt het
draaiende gedeelte statisch en dynamisch gebalanceerd
in een daarvoor bestemde machine. Krukas, metgemon-
teerd vliegwiel en de houder van de koppeling, zonder
koppelingsplaat. Dit samenstel wordt daarvoor opges-
pannen, zoals in een draaibank tussen twee ‘centers’
waarbij de onbalans gemeten wordt en metaal wordt
weggehaald om tot balans te komen. Je moet je daarbij
realiseren, dat een gram teveel bij 5000 rpm kilogram-



men ‘excenter’ kracht oplevert. Je mag je hiertegenover
beseffen, dat het wel een kwak geld kost om die onbal-
ans weg te werken. Maar heb je al een kwak geld
besteed aan ‘opvoeren’, geef dan nog eens zo’n bedrag
uit aan balanceren en eventueel ‘lichter’ maken van het
draaiend gedeelte.
Re: Balanceren doe je in elk geval nadat de krukas
opnieuw geslepen is, het vliegwiel afgedraaid en
dergelijke. Het levert je een trillingsvrije loop op. Dat is
belangrijk als je veel toeren gaat draaien (hard rijden). Je
laat toch ook je banden (wielen) balanceren? Niet alleen
je drijfstangen en zuigers, maar ook je verbrand-
ingskamers kun je ‘balanceren’. Door de wanden -in de
kop-  te bewerken kun je ze exact dezelfde inhoud en
compressie geven en wellicht ook dezelfde -gewenste-
vorm.

Krukaslagers
Haalde mijn MK III motor uitelkaar om op te knappen en
zag dat de nokkenas in lagers loopt, inplaats van zo in
het blok, zoals ik dacht. Ik had wel eens eerder een blok
open gehad en herinner me geen lagers daar. De lager-
ing ziet er niet goed uit, krassen en koperkleurige
verkleuringen. Kan je deze gemakkelijk vervangen? Druk
je ze uit de zitting door er met nieuwe tegenaan te gaan?
Moeten ze ook opgelijnd worden voordat je de krukas
weer monteert? Heb je de lagers ook in onder- / over-
maten?
Re: Het komt erop aan de oliekanalen in de lagers te
laten registeren met de olieboringen in het blok. Dus het
ene lager eruit tikken met het andere is hachelijk. Doe
het een en ander afzonderlijk. De lagers worden niet dik-
wijls vervangen, vernam ik bij een revisiebedrijf, de
nokkenas loopt maar het halve toerental en als je niet
een heftige nok bezigt, valt slijtage wel mee. Ze zijn er
niet in ondermaat.
Re: Ik heb een gereedschap gemaakt van een draadeind
van 60 cm, 12 mm doorsnee en met moeren en car-
rosserieringen erop heb ik met lichtmetalen bussen van
de juiste maat de lagers eruit gedrukt, waarbij de kracht
afgezet werd tegen de borst van de lagerhuizen. De
nieuwe lagers heb ik -vice versa- erin gedrukt. Kwam de
olieboring niet goed uit, deed ik het opnieuw. Heb je
ruimte gekregen in de boring waar het lager inmoet, dan
kun je ‘Loctite Bearing Fit’ gebruiken. Met een goed ges-
meerde nokkenas door de lagers terwijl de ‘Locktite’
afhardt helpt bij het centreren van de lagers.
Vanaf ’71 heeft BL de lagers weggelaten uit oogpunt van
besparing op productiekosten. In een testverslag in
‘Autocar’ van de nieuwe 1500 lees je zelfs over een
‘ratelende’ nokkenas. De dikkere 1500 nokkenas kan
afgedraaid worden tot MK III specificatie, waarbij je dan
de lagers kunt gebruiken. Door de harding, slijt de
nokkenas het meest. Er zijn wel over-/undersize nokke-
nassen te koop, maar die zijn veel duurder dan de stan-

daard. Voor een 1500 en na ’71 IV draai ik altijd de
nokkenas af en monteer lagers bij een revisie.
Re: Bij een MK III moeten er lagers om de nokkenas zit-
ten. Die kun je vervangen, maar dat vraagt speciaal
gereedschap. De boringen voor de lagers / lagering van
de nokkenas behoren opgelijnd te zijn / worden. Bij het
inpersen van nieuwe lagers moet je de oplijning in de
gaten houden. Volgens mij zijn ze er alleen in standaard
maten. Als je geen lagers aantreft in een MK III zijn die
waarschijnlijk eruit genomen om een 1500 of late MK IV
nokkenas te kunnen plaatsen. Want die zijn makkelijker
verkrijgbaar.

Hoofdlagerkappen
Ik heb een MK III motor uitelkaar. De kruk voor het
achterste drijfstanglager is zover weggesleten, dat er
geen ‘undersize’ lagerschaal meer voor te krijgen is. Nu
heb ik een krukas van een 1250 Herald motor. Die ziet er
goed uit en op het oog is die hetzelfde als de krukas van
de MK III. Zou ik die zo kunnen gebruiken? Er is ook een
stuk uit de achterste lagerschaalkap gebroken. De moer
en ring bedekken maar een deel van de zitting. Zo te
zien heeft dat een hele tijd zo gezeten. Kan iuk de
gebroken kap vervangen door een van de Heraldmotor.
Ze zien er echt hetzelfde uit. Ik zie wel dat de lagerkap-
pen genummerd zijn bij de bijbehorende motor en er
staat een getal op de schaal wat overeenkomt met een
ingeslagen getal op de krukkast.
Re: Voor zover ik kan nagaan in mijn documentatie moet
de 12/50 krukas bruikbaar zijn in de 1296 motor. Het kan
zijn dat de oliekering op het achtereind van de krukas
verschillend is (gegroefd), je moet dan de juiste keerring
gebruiken. Maar je loopt tegen een groter probleem aan.
De boring voor de hoofdlagers is namelijk in de fabriek
aangebracht met de lagerschalen ‘in positie’, waarbij ze
dan ook genummerd worden voordat de krukas erin
gelegd wordt. Je kunt de lagerkappen dus niet verwisse-
len. Is de lagering niet goed meer, heb je een ander
‘short block’ nodig.
Re: Ja, zo zie ik het ook; je probleem is onontkoombaar.
Je kunt voor belangrijk minder geld aan een geod FD of
GE blok komen dan wat het kost om je probleem te ver-
helpen.

Motorolie lekkage 
Er lekt olie uit mijn motor. Ik denk dat het uit de olieker-
ing in het distributiedeksel en in de carterpan (pakking)
zit. Hoe kan ik de desbetreffende onderdelen het makke-
lijkst bereiken en demonteren om het een en ander te
vervangen?
Re: Ik denk dat je de keerringen aan de voorzijde en bij
de versnellingsbak moet vervangen. Ik denk dat de enige
manier is dat het motorblok er uitgehaald wordt. Voor de
keerring aan de voorzijde hoef je ‘alleen maar’ de distrib-
utiedeksel te verwijderen, maar om daar bij te kunnen,



moet de radiator weggehaald worden. Dan de grote
moer van de krukas losdraaien en het deksel verwi-
jderen. In het deksel zit de keerring. In het Forum staat
dat de heer Mulder uit Boksum (zie handelaren in ‘The
Spitfire’) keerringen verkoopt die een dubbele kraag
hebben. 1 om de olie binnen te houden en 2 om het vuil
buiten te houden. Als je even belt, heb je binnen 3 dagen
dat ding thuis voor 9 euro of zoiets. De grote moer van
de krukas heb ik losgekregen door er een paar dagen
van te voren al kruipolie in te spuiten en de volgende
dagen weer en dan een paar keer ook de krukas wat
verdraaien omdat de kruipolie naar beneden zakt. Op het
‘moment supreme’ even met een gasbrandertje de moer
heet maken. Ik heb gelukkig een heel grote Bahco en die
paste. Houtblokken voor de wielen, handrem aantrekken
en in een versnelling. Toen een paar tikken met de
moker tegen de Bahco en de moer ging er zo af. Ik heb
verhalen gehoord van pijpen van 3 meter en er aan
hangen en zo. Dus het kan tegen zitten. 
Dan met een goede trekker, de poelie eraf. Als je dan de
boel toch open hebt meteen een nieuwe distributieketting
en -spanner monteren. Bij terugmonteren dus ook een
nieuwe pakking aan het deksel doen. Wat ik ook nog
gedaan heb, is het deksel bij de boutgaten weer recht
geklopt, want de rand was absoluut niet vlak. Krijg je
meteen weer lekkage. Verder heb ik er nog een dun
laagje silicionenpakking tussengedaan. Nu, na 2000km is
mijn Spitje absoluut lekvrij. Ik heb zo ook de carterpan
behandeld. In theorie zal de carterpan wel van de motor
kunnen met het blok nog geplaatst, maar je kunt er
nauwelijks bij. En besluit je toch ook de keerring aan de
versnellingsbakzijde te vervangen, dan moet toch echt
de motor eruit. Achteraf bezien bleek, dat de keerring
aan de voorzijde nog redelijk was en al eens vervangen,
maar die aan de bakzijde was echt op. 
Re: De keerring in de versnellingsbak hebben we
gelukkig al gewisseld. Ik heb ook het vermoeden dat
deze niet meer lekt. Mijn verdenkingen liggen dan ook op
het carterpannetje en de keerring in het distributiedeksel.
Heb ik echt een poelietrekker nodig? De keerring zit toch
in het deksel zelf? 
Re: Om de poelie te verwijderen, heb je, als het goed is,
geen poelietrekker nodig. Die kun je zo van de krukas
afschuiven of eventueel een tikje geven met een rubber-
hamer, wel kan de moer ontzettend vast zitten (dmv
‘Loctite’). Om de keerring te vervangen, moet je wel het
distributiedeksel verwijderen. Kijk inderdaad even naar
de ketting en spanner. Als je het toch los hebt, kijk of de
krukas niet ingesleten is waar de keerring loopt. Is dat
wel, zet dan dmv een shim-plaatje de keerring op een
iets andere plaats, zodat hij goed afdicht. Als laatste, zet
de moer weer goed vast met ‘Loctite’.
Re: Je hebt wel gelijk dat de keerring in het deksel zit,
maar de poelie is ongeveer 14cm en de keerring 6cm,
die krijg je er echt niet overheen. Helaas moet toch de

poelie er af. Als het goed is, kun je die er zo afschuiven.
Zachtjes tikken met een hamer, kan helpen, of maak van
2 schroevendraaiers tegenover elkaar een hefboom. Bij
mij zat de poelie muurvast, dat komt omdat de vorige
eigenaar daar ‘Loctite’ tussen had gedaan, bleek toen hij
er af was. Tegen lekkage, heb ik opgelost door achter op
de grote ring die binnenin zit wat van die blauwe silico-
nenpakking te doen.
Re: Gebruik je verstand en doe daar in elk geval geen
Loctite.

Voorste krukas keerring 
Wie heeft er ervaring met het vervangen van de voorste
krukas keerring? Ik zie een hele grote moer, die los
moet, maar verder ziet het er niet moeilijk uit, of zitten er
nog adders onder het gras? Ik wil tevens het distribu-
tiedeksel los maken om het opnieuw te centreren met de
nieuwe keerring erin.
Re: Die voorste moer kan heel erg vast zitten, dus let op
hiermee. (Ik gebruik hiervoor een zeskant ringsleutel van
een Leopard Tank). Nadat de moer eraf is, kun je de
deksel verwijderen en de keerring vervangen (controleer
dan gelijk even je kettingspanner van de distributieketting
op slijtage!) Er valt verder weinig te centreren, want de
deksel wordt gepositioneerd door twee paspennen.
Lekkage wordt meestal veroorzaakt door een versleten
of uitgedroogde keerring. Maak zowel de deksel als het
blok goed vrij vsn pakkingresten en gebruik een nieuwe
pakking.
Re: Als je de boel open hebt, vervang dan de ketting en
spanner. Als het de afgelopen 25 jaar zo’n ton heeft
gelopen, kan het geen kwaad om te vervangen.  
Re: In ‘The Spitfire” van enige tijd geleden heeft Piet
Julicher al eens omschreven hoe je het distributiedeksel
kan centreren. Zoek dat er bij. Als je alles open hebt,
vervang ‘sowieso’ je spanner en ketting. Dit spul kost
haast niets.
Re: Het verhaal over het centreren van het distribu-
tiedeksel is door Henk Meijerink beschreven in clubblad
no 5 van 2000. Als je de keerring gaat vervangen bestel
dan het nieuwe type bij Henk Mulder in Boksum. Dit is
een zgn dubbele keerring, want hij is voorzien van een
extra lip aan de voorkant die stof en zand en smeer
tegenhoudt. Dit is een van de oorzaken van het snel
weer lekken van de voorste keerring. Tevens is het van
belang dat je de krukaspoelie even polijst op de plek
waar de keerring komt, voordat je hem weer monteert.  
Re: Dat van die dubbele keerring is nieuw voor me. Ik
heb er net een nieuwe opzitten van het oude soort. 
Re: Adres Henk Mulder: Buorren 23, 9031XS Boksum
(bij Ljouwert) tel 058-2541806.
Re: Soms is grofgeweld gewoon de beste oplossing. Ik
heb jaren geleden speciaal voor deze klus een slag-
ringsleutel gekocht. Zo’n sleutel is gemaakt om met een
hamer op te slaan. Een gewone sleutel buigt door als je



er met de hamer op slaat. De energie van de hamerklap
gaat dan naar de sleutel toe en niet naar de moer. Maar
een slagsleutel buigt niet door en geeft de energie van
de hamerklap gelijk door naar de moer. De moer zal los
gaan, zonder dat je de krukas hoeft te blokkeren. De
krukas lijdt er dus niet onder. Dat heeft weer te maken
met de wet van traagheid, maar dit is geen natuukunde-
les. Het is wel een vereiste dat je de sleutel raakt met de
allerhardste klap die je met je hamer kunt geven. De klap
kan namelijk nooit te hard zijn, terwijl een te zachte klap
zijn energie rechtstreeks de krukas en aanverwante
onderdelen instuurt. Gebruik dus geen timmermans
hamertje. Met de juiste slag, gaat de moer bij de eerste
klap los en zal je denken, was dat nou alles! Ik weet dat
deze methode nogal grof klinkt, maar bedenk dan dat je
bij de andere methode de krukas bij de startmotor zal
moeten blokkeren en je dus eigenlijk onderdelen aan het
torderen bent. Bovendien druk je na veel gesjor aan de
sleutel de olie uit de krukaslagers en zal er direct metaal-
contact ontstaan en daar wordt ook niemand beter van.  
Re: Nou, het is gelukt hoor. De autoclub waar ik lid van
ben met de Spit had toevallig een korte ringsleutel 1
13/16" liggen, waar je normaal een verlengpijp op
schuift, maar ook uitstekend bruikbaar als slagsleutel. En
precies de goede maat! Een paar tikken met een
vuisthamer en los was ie. De rest is dan een fluitje van
een cent. Er zit gewoon rechtse schroefdraad op de
krukas trouwens.  
Re: Ik heb het deksel er momenteel ook af en de krukas-
keerring besteld bij Mulder, zoals aangegeven. Wat je
ook moet doen, is het deksel weer rechtkloppen. Op de
plaats waar de bouten komen, is de dekselrand vaak
kromgetrokken. Dit kwam denk ik, doordat er veel kit is
tussengedaan en toen de bouten zijn vastgezet. Als je
een winkelhaak hebt, houd die dan maar eens langs de
“vlakke” kant, die tegen het motorblok komt. En dan
vooral op de plaats van de boutgaten.
Re: Als je de keerring los hebt en er zit een groefje in het
loopvlak van de krukas, is het misschien handig om de
afdichting een beetje op te schuiven, door gebruikmaking
van een pakking achter de keerring, zodat deze op een
andere plaats op de krukas loopt, anders heb je zo weer
lekkage.
Re: Als je de nieuwe, dubbele keerring monteert, komt
de afdichting al op een andere plaats dan bij een enkele
keerring. 
Re: Wat je zegt, klopt, bij mijn deksel was dat ook het
geval. Ik heb hem voor montage weer netjes recht
gemaakt. Het komt omdat de boutjes vaak veel te vast
worden gezet en ook nog met allerlei kit ertussen.
Gewoon de originele pakking ertussen en meer niet.

Krukas 
Bij twee zuigerstangen zijn de lagerschalen war-
mgelopen en deze hebben de krukas beschadigd. (iets

ingekerfd). Weet iemand een goed adres om de krukas
te laten reviseren? 
Re: Ik weet niet waar je zit in Nederland maar dit bedrijf,
Frank & Zonen in Hilversum heeft een erg goede repu-
tatie. http://www.motorenrevisie-frank.nl

Motor revisie 
Vorige week is een van de krukaslagers stukgegaan.
Ook de krukas is beschadigd. Ik wil de hele motor eens
goed onderhanden laten nemen middels een volledige
revisie incl. loodvrij maken. Nu heb ik nog de originele
motor erin en ik wil dit graag zo houden. Wie kan mij een
adres doorgeven voor motorrevisie van een 1300 motor
van een Spitfire waar men erg tevreden over is/was? 
Re: Ik heb 3 a 4 jaar geleden de 1300 motor van onze
MK III laten reviseren bij Peter van Giersbergen in
Silvolde (omgeving Arnhem). Ik ben erg tevreden over de
behandeling, de duidelijke uitleg en het eindresultaat. Er
zijn echter goedkopere bedrijven te vinden, maar daar
kreeg ik steeds geen duidelijke uitleg over wat nu wel en
niet vernieuwd zou worden en dat vind ik bij een
dergelijke ingreep wel belangrijk.
Re: Kun je mij / iemand anders ook een opsomming
geven van zaken die je zeker moet laten doen om een
motor te reviseren (incl de Spitfiremotor wat robuuster te
maken)?

Motorsteun 
Ik wil graag een steun maken waar ik het motorblok
(1500TC) op kan zetten als ik mijn Spitfire ga restaure-
nen. Heeft iemand misschien al eens zoiets gemaakt?
Re: Ik ga er bij je vraag vanuit dat je het blok ook onder
handen wilt nemen. Op internet staan verschillende han-
delaren in gereedschappen die zulke dingen aanbieden.
Bezoek een van hun websites, daar staan vaak plaatjes
op. Met een beetje uitzoeken kun je aantrekkelijk geprijs-
de vinden. Het is dan wel (iets) duurder dan zelf maken,
maar dan heb je hem ook verrijdbaar en draaibaar. Kijk
ook eens op ‘Marktplaats’. Een andere mogelijkheid is
nattuurlijk een frame te maken waar de voorste motorste-
unen inpassen, zodat je het geheel zonder kantelgevaar
op een werkbank of ‘workmate’ kunt zetten. Dan kun je
echter niet bij de onderkant van het blok.
Re: Drie weken terug een motormontagebok (mooi
woord) gekocht bij powerplustools.nl. Werkt perfect en
ziet er erg netjes uit, voor 54 euro. Ik denk dat je daar
niet veel voor kunt maken. 
Re: Dat bedoel ik dus. Zoiets heb ik ook en met een 6
cylinderblok eraan gaat prima.
Re: Ik heb hem gezien ja, is dat een universele met ver-
stelbare montageplaten?
Re: Ja klopt. Ziet er stevig uit en kan volgens opgave
600 kg hebben. Je hele Spit kan eraan hangen!



Raar geluid bij starten en bij vermogen vragen 
Als hij koud is en ik start hem, hoor ik een hard rammel-
lend geluid wat na 5 sec weer weg is. Bij een warme
start gebeurt het niet en als ik aan het rijden ben en ver-
mogen vraag, komt het weer terug. Maar de motor loopt
prima, geen vermogensverlies. Zelf zat ik te denken aan
de distributieketting, maar misschien is er iemand die dit
herkent.
Re: Het klinkt in eerste instantie als smering. Tijdens de
koude start moet de motor nog gevuld worden met olie.
Alle olie zit voor de start in het carter en moet door de
oliepomp rondgepompt worden. Hierdoor kan je motor de
eerste secondes wat rauw klinken. Check de volgende
dingen: Is het olie niveau hoog genoeg? Heb je de juiste
olie in het blok? Heb je een oliefilter met terugslagklep?
Wat natuurlijk ook kan, is dat je motorblok slijtage ver-
toont. Over het algemeen ontstaat de slijtage aan het
blok op meerdere plekken tegelijk. Dus wanneer je motor
olie begint te verbruiken (zuigerveren, klepgeleiders),
dan zijn de lagers (rauw geluid), oliepomp en ketting ook
aan de beurt. Behalve olieverbruik is een compressietest
ook een aanrader. Geeft een goede indicatie over de
gezondheid van het blok. 
Re: Het verhaal lijkt er op, dat je ‘big ends’ op zijn. Meet
je oliedruk en je weet hoe de toestand is van pomp en
lagerschalen. Als hier eenmaal ruimte is, dan helpt geen
dikkere olie of wat dan ook maar, alleen een revisie. De
distributieketting maakt een heel ander soort geluid. Als
die versleten is dan hoor je hem rammelen als je gas
loslaat.  

Motor vast 
Ik had in het voorjaar last van een rammelende distibu-
tieketting, 10.000 km na revisie. Omdat ik bang was voor
breuk of het verzetten van stand van de kleppen weinig
gereden, in afwachting van een onderzoek door de
garage. Daags ervoor sloeg de motor vast. Eerste ver-
moeden uiteraard: ketting gebroken of vastgelopen in
deksel. Ketting bleek nog heel te zijn, maar wel ver uit-
gelubberd. Dit was niet de oorzaak van het vastlopen. Bij
het demonteren van de kop bleken van de van de derde
cylinder de klepzittingen te zijn losgekomen en gebroken.
Doordat de stukken tussen kop en zuiger kwamen, kon
de zuiger de hoogste positie niet meer bereiken.
Resultaat: vast! Gelukkig had ik nog een goede kop
liggen. Hij is weer bijna klaar. 
Re: Hmmmm, ik vress dat je er niet alleen bent met een
nieuwe kop en zuiger. Waarschijnlijk heeft je zuigerstang,
krukas en lagers ook een beste opdonder gehad. Check
ook de cylinderwand voor krassen. Daar je ketting en
kop slijtage vertonen is een algehele inspectie misschien
wel het meest verstandig. 
Re: De motor is weer in opbouw. Er is geen schade aan
de zuiger of aan de cylinderwanden. Het gebeurde toen
de motor stationair liep. Dat heeft grotere schade

voorkomen. De monteur die nu het blok weer opbouwt,
heeft geen schade aan de lagers kunnen vinden. 
Re: Mijn Spit heeft afgelopen dagen er weer zo’n 700 km
op zitten. Hij loopt als nooit tevoren. Blijkbaar was de kop
die ik bij vervanging van de motor had overgebouwd
nooit helemaal lekker. Terwijl de originele (US) motor
nooit problemen gegeven had. Het heeft allemaal lang
geduurd, maar het is weer klaar.

Moter zit vast 
Ik weet dat ik mij diep moet schamen, maar ik heb mijn
Spit ongeveer twee en een half jaar aan zijn lot overge-
laten. Nu dacht ik, met een sleepje krijg ik hem wel weer
aan de praat. Dat liep even anders, de wielen blokkeer-
den in alle versnellingen. Kan iemand mij een tip geven
om dit zonder de hele motor uit elkaar te halen te kun-
nen verhelpen. 
Re: Vraag een: Rolt de wagen -uit de versnelling- wel, of
blokkeren je wielen al vanaf de plek waar de wagen
stond. Dan kan het zijn dat je de handrem had
aangetrokken bij het wegzetten en dat die nu gewoon
vastgeroest zit. Wielen er af, afstelnok terugdraaien,
eventueel met rubberhamer op de remtrommel kloppen
en hij rijdt weer. 
Re: Als je motor vaststaat, kan je het proberen met olie
in de cylinders te krijgen via je bougiegaten en dan
voorzichtig de motor proberen heen en weer te krijgen,
maar heb je wel geprobeerd om eerst met een sleutel op
de krukasmoer om je motor te tornen, als hij daadwerke-
lijk vaststaat, wees heel voorzichtig, omdat je anders je
olierschraap- en compressieveren zeker zal beschadi-
gen.
Re: Eerst eens proberen met kruipolie in de cylinders
(via de bougiegaten). Rustig een nachtje laten inwerken
en niet te zuinig zijn. Eerst alles gangbaar krijgen voor je
de motor probeert te starten. Als je hem in de versnelling
weer rond krijgt, eerst weer kijken of alle andere dingen
ook meedraaien. Als je daarna wilt starten, eerst alle
olieen verversen. 
Re: De wielen draaien wel. Ik ga met de kruipolie aan de
gang.

Motorolie lekkage 
Ik bemerkte bij de oliepijlstok twee gaten met schroef-
draad in mijn motorblok. In beiden zit geen bout! Al zit er
wel schroefdraad. Iets wat mij zeer bevreemde daar er
uit de onderste behoorlijk olie stond weg te sproeien. 
Re: Niks aan de hand, Triumph mis-/gebruikte dit motort-
je in allerlei voertuigen. De gaten waar je het over hebt,
zijn bedoeld voor alternatieve motorophangingen in
andere types / modellen. Gewoonlijk zit er geen draad in
getapt. Als dat wel het geval is, is het gat dieper uitgebo-
ord dan oorspronkelijk in het gietstuk zit. Er wordt dan
een blind draadeindje in gedraaid en dat kan er uit getrild
zijn. Maak het gat goed schoon met een prop op een



stokje met wat benzine. Draai er een passend boutje in.
Voor de zekerheid kun je er een bandje ‘teflon tape’
omdoen om zeker een goede afsluiting te krijgen. Moet
het weer gefikst zijn.

C o m p r e s s i e

Kop vlakken ivm compressie 
Ik heb een Spitfire MK IV, Amerikaanse uitvoering, dus
lage compressiemotor. Ik wil dit veranderen. Maar miss-
chien is dit ooit al eens gebeurd. De auto is op vele
gebieden gereviseerd, maar aan de vorige eigenaar kan
ik dit niet meer vragen. Nu heb ik gehoord dat aan de
hoogte van de kop kunt bepalen of je met een lage of
hoge compressie te maken hebt. Klopt dit? Door het
afvlakken van de kop kun je de compressie verhogen. Is
dit verstandig om te doen? 
Re: Je zult extreem veel moeten vlakken om de com-
pressie (aantoonbaar) te verhogen. Let er op dat de
klepsteleen bij een LC kop langer zijn (8,6 mm). Ik denk
dat het verstandiger is (en goedkoper) om een andere
(2e hands) HC kop te kopen. Je kunt ook een loodvrije
revisiekop kopen, dan ben je gelijk overal vanaf. 
Re: Wordt de compressie of deze hoog of laag is,
bepaald door de zuigers of door de kop? 
Re: Haynes’ vermeldt alleen een verschil in de kleppen.
Er zijn wel veschillende types zuigers, maar er wordt
geen speciaal type vernoemd dat in US modellen zit.
Dus het lijkt erop dat het verschil in de kop zit.  
Re: Ik heb zelf een VS 1500’er en heb de motor inmid-
dels grotendeels in een Europese specificatie omge-
bouwd. Op de kop na, de inspuitopening heb ik afges-
loten, zitten er nieuwe zuigers, nokkenas, aangepaste
verdeler (vacuum vervroeging) en carburateurs met
inlaatspruitstuk op.
Re: Heb je ook andere zuigers gemonteerd, maw zit er
verschil tussen amerikaanse en europese zuigers? Zo ja,
wat is dan het verschil? Nokkenas, verdeler en carbura-
teurs zijn niet van invloed op het feit of je een HC of LC
blok hebt, dit is constructief bepaald en moet dus zitten
in de kop en/of zuigers.
Re: Het grote verschil zit ‘em in de zuigers. De VS uitvo-
ering heeft een uitsparing in de kop van de zuiger, waar-
door een lagere compressie tot stsnd komt. Overigens,
de verdeler en carburateurs zullen aangepast moeten
worden als men andere zuigers monteert. In mijn geval
heb ik de enkele Stromberg door de gebruikelijke tweel-
ing vervangen. De ontstekingstijdstip is anders en enkele
andere kleinigheden.
Re: Ik wil dit laten doen, maar ik zit nog met een essen-
tieel punt. Mijn Spit is voor het grootste deel door de
vorige eigenaar opgeknapt. Ik weet niet wat hij allemaal
heeft gereviseerd aan de motor. Misschien is dit allemaal
reeds gebeurd, verwacht het niet. Hoe kom ik hierachter.

De kop er afhalen is een manier. Is er ook nog een
andere manier? 
Re: Heb je al eens een compressietest laten uitvoeren bij
een garage? Dat geeft misschien al meer duidelijkheid
voordat je aan het demonteren slaat. 
Re: Ik heb een compressietest uitgevoerd op mijn motor.
De uitkomsten zijn van cylinder 1 t/m 4: 10 en 8,5 en 8,5
en 9,5 bar.
Re: Ik ken de waarden niet voor een USA-blok van een
MK IV, maar zeggen de gegevens al niet wat? (Ik ken
alleen de gegevens van een Europees 1500-blok).
Overigens, is de compressie gemeten met een goed
afgestelde motor? Kleppen gesteld, ontsteking afgesteld
ed. De waarden die je opgeeft, geven verschillen per
cylinder; een goed afgestelde motor kan dat verschil nog
verkleinen. 

Compressie
Kan me iemand zeggen of de compressiedrukken die ik
gemeten heb goed zijn? Het gaat om een Spitfire 1500
’76. In koude toestand: tussen 10.8 en 13.2kg/cm2.
Re: De compressiedruk is wel goed, maar de spreiding is
te groot. De verschillen tussen de cylinders mag niet
meer dan zo’n 10% zijn. Het verschil kan ontstaan door
het niet goed afstellen van de kleppen, door lekkages
langs de zuigerwand en door aanslag van kool in de kop.
De afstelling van de kleppen kan je zelf direct nagaan.
De lekkage van de zuigerveren kun je testen door
dezelfde compressiemeting uit te voeren, maar nu met
een scheutje olie op je zuiger. Als de laagste waarde nu
hoger is, is dat dus een oorzaak. Koolaanslag voorkom
je door goede afstelling en door eens een goede lange
rit te maken, waarbij de motor zich (deels) goed kan
schoonbranden. Heb je dat al gedaan, of helpt dit niet,
dan zal toch de kop er eens af moeten om te kijken.

Compressiemeting
Ik heb een compressietest uitgevoerd op mijn motor (MK
IV, 1300, USA). De uitkomsten zijn van cylinder 1 t/m 4:
10 en 8,5 en 8,5 en 9,5 bar. Kan iemand mij vertellen
wat de waardes dienen te zijn en of het hoogste verschil
van 1,5 bar tussen de cylinders nog acceptabel is? Ik
weet alleen, dat van een 1500 de waarde 9,2 dient te
zijn. Dit heb ik uit een boek gehaald die mijn garage
daarvoor gebruikt met specificaties.
Re: Als het een originele, niet gerviseerde USA motor is,
zal het wat lager behoren te liggen. De spreiding is wel
groot, meer dan 10%. Dit duidt toch op slijtage.
Zuigerveren vervangen? Ik hoop wel, dat je gemeten
hebt na het nauwkeurig stellen van de kleppen, omdat
dat van grote invloed is op de compressiewaarde. Je
kunt nog een test doen, door een beetje olie in het boug-
iegat te spuiten en dan nog eens de compressie te
meten. Liggen de waarden dichter bij elkaar, dan zit het
probleem in je zuigerveren.



Groot verschil
Bij controle van de verschillende cylinders meet ik onder-
staande waarden: cyl. 1: 170 lb/in2.; cyl. 2: 130 lb/in2.;
cyl. 3: 135 lb/in2.; cyl.4:190 lb/in2. Alles gemeten met
koude motor. Deze meetwaarden lijken mij niet helemaal
juist. Wie kan mij hier een verklaring voor geven?
Re: Probeer het eens met een warme motor. Metingen
met koude motor stellen sowieso niets voor. Bij opwar-
men zetten de aluminium zuigers namelijk meer uit dan
het stalen blok. De afdichting verbetert daardoor. Het is
daarom ook niet vreemd dat een koude motor slechter
loopt dan een warme. Meet verder de compressie eens
in BAR (als de meter dat aangeeft). Trek er dan 1 vanaf
en je hebt de compressie verhouding. Voor een
Europese auto moet de compressieverhouding ongeveer
9.5 en de druk 10.5 bar zijn.

Motor zit vast
Ik heb een Spit MK IV ‘70. Ben al een hele tijd aan het
restaureren. Ben nu zo ver dat hij weer mag gaan lopen.
Nu heb ik alleen een probleem: Heb geen compressie.
Nu denk ik dat de zuigerveren vastzitten in de zuigers.
Zijn er mensen die dit probleem kennen, geef me aub
een oplossing. Ik heb namelijk geen zin de motor te laten
reviseren. 
Re: Vastzittende zuigerveren lijkt mij niet zo aannemelijk,
alhoewel ik er wel eens van gehoord heb. Als de motor
vast zat en losgetrokken is, heb je waarschijnlijk de
zuigerveren compleet uit de zuigers getrokken. Meer
aannemelijk is, dat gewoon de bougies niet goed vastge-
draaid zijn, of de klepspeling absoluut niet meer klopt.
Kijk daar eerst maar eens. Normaal moet je bij een
motor, als je hem voor langere tijd wegzet, olie in de ver-
brandingskamers spuiten. Wellicht kun je er nu WD40
(kruipolie) in spuiten en het enkele dagen laten staan.
Als de veren echt vastzitten, heb je goede kans dat ze
daarmee loskomen. De roetwolk die je krijgt bij het
starten moet je maar voor lief nemen.
Re: De oplossing met kruipolie was bij mijn Spit suc-
cesvol, ik heb hiervoor dunne olie gebruikt met reini-
gende stoffen er in (tegen roest ed.).

R e v i s i e  n o d i g ?

Vermogenstestbank 
Heeft er al iemand zijn Spit op een vermogenstestbank
laten afstellen? Ben zelf van plan dit te laten doen bij
‘Speed Center’, omdat dit het dichtst bij huis is. Ik woon
in Belgie en vind hier nergens een bedrijf die dit doet.

Carter ontluchting 
Ik heb een MK II waar een slang tussen het kleppendek-
sel en het luchtfilter zit. Er zit dus geen “breathervalve”

op het spruitstuk. Aangezien het luchtfilter vrij snel vet
wordt, heb ik het idee dat er een restrictie (prop) in de
slang moet zitten. Dat heb ik wel eens gezien bij andere
auto’s. In de boeken kan ik hier niets over vinden. Weet
iemand of dat zo is en evt. wat de opening moet zijn, van
zo,n prop in de slang? 
Re: Ja, als de carterontluchting in je luchtfilter eindigt,
kun je dus elke keer zien, hoe ‘vet’ de lucht uit je carter
komt. Wie met een 1500 rijdt, waarbij de carterlucht
achter de carburaturs wordt aangezogen, krijgt dat niet te
zien en vraag je je -gerust- niks af. Nu is het bij elke
motor zo, dat na tienduizenden km’s de zuigerveren niet
meer zo goed afsluiten op de cylinderwanden en er gas
bij de arbeidsslag het carter inlekt (‘blow by’).
Aanvankelijk handhaaf je met de carterontluchting de
gewenste onderdruk in het carter, om de belasting op de
olikeerringen te ‘onderdrukken’. Naar gelang er meer
‘blow by’ langs de zuigers komt, krijgt de ‘ontluchting’ het
moeilijker de onderdruk te handhaven. Er komt langzaa-
maan ‘overdruk’, je keerringen gaan zweten en je
ontluchting gaat als schoorsteen werken. Al dat gas wat
er uit moet, neemt oliemist uit het carter mee omhoog
langs de klepstoterstangen, terwijl de olie die aangevo-
erd wordt om de kleppentrein te smeren juist door die
kanalen terug moet vloeien naar de oliepompzeef,
onderin het carter. Zo krijg je dus wel veel oliemist onder
je klepdeksel. Via het carterontluchtingsslangetje verschi-
jnt een deel daarvan in je luchtfilter. Wil je dat vermin-
deren, dan kun je het slangetje vanaf de klepdeksel eerst
in een jampotje leiden. Door de deksel heen tot vijf cm
boven de bodem en dan een slangetje door de deksel
heen, tot 5 cm onder het deksel, wat naar je luchtfilter
gaat. De oliefluim hoopt zich dan grotendeels op in je
‘catchtank’. Is een jampotje te klein, dan wat groters
nemen. De ‘breathervalve’ die je noemt, is eigenlijk ook
zo’n fluimvanger’, die bovendien een afvoerslangetje
heeft, terug naar het carter. Als ik het wel heb, zitten die
dingen ook bij (oudere) Landrovers onder de kap en zou
je zo’n ding kunnen tussenmonteren. Maar zo’n glazen
potje is aan te bevelen wanneer je jezelf een excuus wilt
verschaffen voor een motorrevisie, want het laat je
dagelijks zien hoeveel gasverliezen je langs de zuigers
hebt. 
Re: Dank je wel voor de uitgebreide uitleg, helemaal
duidelijk, maar mijn auto blaast nauwelijks door de vul-
dop, als je die eraf haalt, dus met die overdruk valt het
wel mee. Ik denk dat de zuigkracht van een 1 cm dikke
slang te groot is, zeker als de luchtfilters wat vervuild
raken. Ik ga er van uit dat het bij mijn auto niet meer
origineel is en ik heb zelf indertijd de slang vervangen,
omdat de oude vergaan was. In een Volvo Amazon zit
het op dezelfde manier als bij mijn auto, maar daarin zit
een prop met een gaatje met een diameter van 3,5 mm.,
ik ga het toch maar eens proberen, of heeft iemand hier
nog een mening over. 



Re: Of probeer deze site eens:
http://www.knfilters.com/vent. 
Re: Jazeker, je overdruk valt wel mee als je de vuldop
eraf doet en een paar keer plankgas geeft. Maar doe
eens een tuinslang aan je klepdekselpijpje en leidt dat je
passagierscompartiment in en doe een lege luchtballon
om het uiteinde. Ga nu maar eens de weg op, lekker
blazen. Vol vermogen! Houd er rekening mee, dat, als de
ballon knapt of eraf springt hij olie sproeit!

Vreemde geluiden
Sinds kort ben ik in het bezit van een Spitfire 1500 ’78.
Nu komen er voornamelijk bij een warme motor voor mij
verontrustende geluiden onder de motorkap vandaan. Nu
hebben een aantal mensen hun menig al gegeven over
de mogelijke oorzaak, deze waren echter allemaal ver-
schillend. Als oorzaken zijn genoemd: - speling op de
nokkenas; - spanning op de distributieketting is verdwe-
nen; - versleten krukaslagers (overigens zonder dat deze
de motor heeft horen lopen).
Weet iemand een juiste aanpak om de oorzaak van de
geluiden te achterhalen?
Re: Via dit medium valt natuurlijk moeilijk vast te stellen
wat er bij jouw onder de kap allemaal rammelt en mis
kan zijn. Misschien heb je wat aan de volgende tip:
Neem een sthetoscoop, of een grote schoevendraaier.
Laat de motor draaien en luister via dit hulpmiddel, bij de
schroevendraaier met het oor tegen het handvat.
Hiermee kan je soms een geluid localiseren. Dat geeft
dan een indicatie waar je verder moet zoeken.
Luisterend aan het deksel van de distibutie, voor op het
motorblok, hoor je direct of hier iets mis is.
Waarschuwing: kijk uit voor je ventilator en V snaar!

Klopgeluiden
Vanaf dat ik mijn Spit 1500 kocht hoor ik klopgeluiden in
de motor wanneer ik flink gas geef. Laat ik het toerental
rustig oplopen, geen geluid. Intussen heb ik 40.000 km
gereden. Op aanraden en na wat gelezen te hebben heb
ik de drijfstanglagers vervangen. Geen resultaat, man-
keerde niets aan. Er is me gezegd de nokkenasketting
en -wielen en spanner; de nokkenas; de hoofdlagers van
de krukas te vervangen. Maar ik geloof het niet dat het
daar aan ligt. In 40.000 km rijden is het niet erger gewor-
den.
Re: Ja, dit kan vanalles zijn. Kantelende zuigers, big end
lagers, small end lagers, klepspeling, ga maar door.
Maar als het in 40000 km niet erger werd, moet het iets
doms zijn. De benzinepomp bijvoorbeeld. Als de hevel
niet goed aanligt, gaat hij ratelen bij fors verbruik. Kijk
eens. Voordat je je hele motor uit elkaar gooit.
Re: Er zal ongeveer 0.002/0,004" werkruimte in de big
end en hoofdlagers van de krukas zitten, die, bij vol-
doende oliedruk door smeerolie weggenomen wordt. Als
je oliedruk goed is (meten), dan kun je de lagerschalen

afnemen om de slijtage te bekijken. Maak de ophanging
van d emotor voor los en krik het blok vrij van het chas-
sis zodat de oliepan er ondervandaan kan. Begin bij het
middelste krukaslager, die heeft het het zwaarst te ver-
duren. Het witmetaal in de lagerschaal moet glad zijn,
zonder krassen. Is het kopekleurig of schijnt koperkleur
door, dan is er behoorlijk slijtage. Zie je ijzer, dan zit je
door de bekleding van de lagerschaal heen. Hoef je niks
meer te vragen.
Je kunt ook eerst luisteren waar je klopgeluid vandaan
komt door met een houten hamersteel tegen de wand
van het blok en tegen je hoofd af te luisteren of je de
klop kunt lokaliseren. Je moet dan iemand gas laten
geven. Zo heb ik van mijn leven al een losse krukasmoer
gevonden, een ingesleten nokkenaslager en
krukashoofdlager.
Controleer ook eerst de axiale speling op de krukas. Die
mag niet meer zijn dan 0.004" Je meet hem met een
klokmeter tegen de krukaspoelie waarbij de koppeling
helemaal ingetrapt wordt en dan weer losgelaten. 
De twee metingen geven het verschil. Heb je meer dan
0.010", gooi hem dan maar open.
Kantelende zuigers heb je erger bij een koude motor bij
3250 rpm onder belasting. Je kunt ook eens dikkere olie
proberen, bvb Castrol 10/60 RS. Is het geluid weg, moet
je toch eens kijken naar de oliedrukregelaar of de veer
gebroken is.
Re: Heftig aan het werk geweest. De axiale speling op
de krukas bleek te groot en heb ik weggewerkt. Nu met
10/60 olie is het geluid beduidend minder, maar echt niet
weg. Ik ga de carterpan er maar onderuit halen.

Rammeltje
Ik rij inmiddels alweer een dik jaar rond in een Spitfire
1500 met een vreemd bijgeluid, dat nogal lastig te trac-
eren is, omdat het alleen te horen is tijdens het rijden.
Rond 2900 toeren, in elke versnelling en met weinig gas
(op een snelheid rijdend) hoor ik een rammelend geluid
rechtsvoor/midden onder de auto. Als ik gas geef gaat
het geluid weg en bij gas loslaten ook. Ik heb de hele
auto van boven tot onder gecontroleerd op loszittende
onderdelen en alle mogelijke rammelbronnen aangepakt.
Maar het geluid blijft. Afgelopen zomer heb ik een keer
zonder tunnelcover gereden en toen leek het net alsof
het geluid uit de versnellingsbak/koppeling komt.
Misschien dat het druklager de boosdoener is?
Re: Laat je niet te veel in de luren leggen door je oren.
Met de tunnelcover er af, komt ieder geluid vanuit de
motorruimte ineens uit de versnellingsbak. Dat komt,
omdat het dan met een omweg ongehinderd bij je oren
kan komen. Je zou een adres moeten zien te vinden
waar je op een rollenbank kunt testen. Informeer eens bij
een bekende garage of die een adres voor je heeft. Je
kunt dan met een stok tussen diverse plaatsen van de
motor en je oor localiseren waar het zit.



Ratel in het blok
In het blok van mijn Spit 1500 ’78 rammelt het, als ik het
gas los laat, ook bij stationair lopen hoor je tikkende
geluiden, alleen wel langzamer. Kan iemand een hint
geven wat dit zou kunnen zijn. Plaatwerk gaat wel, maar
het blok blijf ik liever uit.
Re: Voor een vakkundig advies en evt. reparatie lijkt het
mij verstandig om een vakgarage te bezoeken. Zo´n
garage is o.a Rover en MG dealer Damen&Kroes in
Boxtel, klein, vakkundig en met een hart voor Engelse
auto´s. Als je zelf niet aan het blok wil beginnen, kun je
beter meteen de juiste garage opzoeken, je weet in ieder
geval waar je aan toe bent.

Oplossing ratel in blok
Ik heb een oproep in deze rubriek gedaan ivm een niet
op te lossen ratel in het blok. Veel mensen hebben het
beoordeeld en wisten niet wat het was. Wat was de
oorzaak: Mijn 1500 Spit was uitgerust met een 1300
ontsteking. Nieuwe ontsteking gemonteerd en ratel is
weg. Misschien een oplossing voor iemand met soort-
gelijk probleem. Het was voor zover ik kan bekijken het
pingelen. De nieuwe benzinepomp was niet de oploss-
ing, het leek in eerste instantie wel een verbetering,
echter toen later de ontsteking weer opnieuw afgesteld
werd, was het probleem terug. Ontsteking was ook heel
moeilijk af te stellen, vooral de vervroeging.
Re: Was het nu de ontsteking (Tikt de centrifu-
gaalvervroeging?), of is het het functioneren van de
motor met een 1300 ontsteking (dan denk ik met name
aan pingelen etc). Ik blijf geinteresseerd. Ps. De nieuwe
benzinepomp loste het probleem toch ook, maar dan
tijdelijk, op.

Motorrevisie
Na een eerdere vraag m.b.t reparatie of revisie van mijn
MK III blok, ben ik nu op zoek naar een goed
revisiebedrijf. Om een vergelijking te kunnen maken in
prijs, tijd en kwaliteit, wil ik graag wat meer adressen van
ervaren (Spitfire) revisiebedrijven. Ik wil bij voorkeur mijn
eigen blok laten reviseren en ga uit van een standaard
revisie, maar ook hierover wil ik graag ervaringen horen.
Re: Ik heb enige tijd geleden met hetzelfde probleem
gezeten, na een olieverbruik van ca. 1 op 200 ben ik op
zoek gegaan naar revisiebedrijven. Het is mij zwaar
tegengevallen, m.n. de prijzen die verwacht mogen wor-
den. Reken v.a. ca. Hfl 4000,- ex BTW, ex in- en uit-
bouwen (a ca Hfl 1000). Ik heb uiteindelijk een gere-
viseerd blok, compleet met loodvrije kop, gekocht bij
Henk Mulder en zelf vervangen (is een fluitje van een
cent, kan IK nu zeggen), maar ik heb er wel heeeel erg
tegen aangezien, maar uiteindelijk viel het niet tegen.
Bij een gereviseerd blok weet je dat je geen onverwachte
gekke dingen meer kunt tegenkomen (nouja, ... .

Normaalgesproken, dan). Let er wel op dat, als je een
gereviseerd blok koopt, dit er een is die hier is gere-
viseerd en niet een Engels blok wat in GB is gereviseerd,
deze schijnen nogal eens met de franse slag te werken.
Van mmijn motorwisseling heb ik een fotoreportage
geplaatst op http://auto.clubs.nl/spitfire (zonder www).
Re: Het verhaal van Engelse revisies met de Franse
slag, kan ik absoluut tegenspreken. Nu zijn er in
Engeland natuurlijk bedrijven die met de Franse slag
werken, maar die zijn er in Nederland net zo goed. Ik
heb tot nu toe 3 motoren gehad die kort tevoren door
een geremommeerd Nederlands bedrijf zijn gereviseerd.
Ik zal je de namen van de bedrijven onthouden. Het
eerste blok (had nog nooit gelopen) had geen ‘Spigot
bearing”. Nu vraag je je misschien af wat dat is, maar als
je hem vergeet leeft de lagering van je versnellingsbak
niet lang. Het tweede blok had een gebroken bout van
de big end lagering, hetgeen ernstige krukasschade tot
gevolg had. Het derde blok had losgelopen big-end
bouten (met te laag koppel aangedraaid), hetgeen resul-
teerde dat dhet big-end tussen de krukas en het blok
kwam vast te zitten, waarmee de volledige zijwand uit
het blok werd geslagen. Ik heb zelfs een blok gehad,
waarbij het vliegwiel was losgelopen en je wilt niet weten
wat er dan met je motor en versnellingsbak gebeurt.
En betreffende Engelse kwaliteit: Wie test tevoren een
krukas op scheurvorming, wie let speciaal op de radius,
waarmee en krukas wordt geslepen, wie optimaliseert de
olietoevoer van het middelste lager (omdat dat af fabriek
al onvoldoende was), wie slijpt klepzittingen met
drievoudige hoek, wie balanceert een krukas/vliegwiel -
koppeling samenstel en wie test voor aflevering zijn
motoren, zodat je bijna niet voor onverwachte problemen
kunt komen te staan?
Dat doen (de goede) Engelsen wel.
Maar nu genoeg horrorstories, ik kan me goed
voorstellen dat het alleen al veel handiger is in
Nederland te reviseren. In de TSC clubkrant staat een
advertentie van een bedrijf waarvan ik nog geen slechte
verhalen heb gehoord.
Re: Vier jaar geleden heb ik voor mijn MK III een ruil- /
revisiemotor gekocht bij Marke en Ginster in Duitsland.
www.marke-ginster.de Motor is loodvrij gemaakt en loopt
sinds die tijd perfect.
Re: Mijn ervaring bij Meijerink in Enschede zijn prima.
Vakwerk en kwaliteit op het gebied van motor revisie.
Waar voor je geld en niet te duur. 
Mijn advies: Bel verschillende bedrijven op en informeer
naar de mogelijkheden. Ga echter niet alleen op de prijs
af en maak gebruik van referenties (op deze pagina). Je
kan aan de buitenkant namelijk niet zien, hoe goed de
revisie is uitgevoerd.
Re: Na wat informatie bij diverse revisie bedrijven en
enkele adviezen heb ik het motorblok vandaag naar van
Giersbergen Motorrevisie gebracht.



Het resultaat zal ik t.z.t vermelden.
Re: AMk Adverteert in ‘The Spitfire’. Zit in Etten Leur.

Motorrevisie
Omdat de krukas van mijn 1500 aan vervanging toe is,
ben ik van plan om de gehele motor dan maar gelijk
goed aan te pakken. 
Nu ben ik een beginneling wat betreft de autotechniek. Ik
vraag mij nu dus af, of ik zelf mijn motor moet aan-
pakken (leuk en leerzaam), waarbij het voor mij echter
niet goed te bepalen zal zijn of ik zaken al dan niet kan
hergebruiken, zoals bijvoorbeeld nokkenas, tandwielen,
of het blok moet worden uitgeboord etc.). Of doe ik er
verstandiger aan om dan maar een kompleet nieuwe
motor aan te schaffen ? En zo ja, bij wie dan wel?
Re: Als je een beginneling bent in autotechniek, zou ik
niet direct aan het zelf reviseren van een motor gaan
beginnen. Doe je daar iets fout, dan kost het meteen
veel geld. Bovendien zul je sommige zaken toch moeten
uitbesteden. Denk aan het honen van de cylinders. Een
revisiemonteur, die de zaak weer monteert, “voelt” of de
nieuwe onderdelen goed zitten. Zelf blijf je “wurmen” met
soms niet passende delen. Een leerling-monteur laten ze
ook niet zelfstandig een motor reviseren. En die heeft er
zelfs voor geleerd. 
Conclusie: mijn advies is, koop een gereviseerd blok,
bouw hem zelf af, monteer hem en stel hem af. Dat is te
overzien en de vreugde wanneer hij voor het eerst loopt
is er niet minder om.
Aan de meeste Spitjes zit voldoende werk om ervaren
sleutelaar te worden. Over een paar jaar kan je altijd nog
zelf een blok reviseren als je de slag te pakken hebt.
Nieuwe motoren, of alleen blokken, zijn te krijgen bij
diverse handelaren in Nederland, Engeland of Duitsland.
De prijzen verschillen, de kwaliteiten ook. Koop bij
voorkeur een blok dat de handelaar hier heeft laten
reviseren. Dan is te achterhalen waar het is gebeurd en
mogelijk ook hoe. Vergeet niet: een goed gereviseerd
blok is duur, maar gaat ook lang mee.
Re: Ik heb via internet een blok gekocht, in Engeland
door een klein bedrijfje gereviseerd, met de bonnnen
erbij. Die kreeg ik goedkoop in handen, maar je hebt dan
ook geen garantie waar je op terug kunt vallen. Kijk voor
adressen in het lijstje van handelaren in de “Spitfire”. Het
advies (om niet zelf te reviseren) lijkt mij zeker juist.
Maar een alternatief zou kunnen zijn om je eigen blok te
latren reviseren (heb ik onlangs ook laten doen). Je kan
dan afspreken om een paar keer te gaan kijken tijdens
de revisie, hetgeen zeer leerzaam is.
Er zijn diverse revisiebedrijven, echter niet allemaal even
enthousiast over de revisie van een (oude) Engelse
motor, dus een paar telefoontjes en/of bezoekjes zou ik
er zeker aan besteden.
Re: Na deze adviezen heb ik besloten op zoek te gaan
naar een ruilmotor. Nu heb ik inmiddels een drietal

adressen gevonden waar dergelijke motoren worden
aangeboden. De vraagprijzen verschillen echter nogal.
Van ? 1.150 bij CCEE tot circa ? 1.700 bij Nico Baas.
Kan iemand mij vertellen waar ik bij de aankoop van een
dergelijke motor op moet letten. En wat kan in hemel-
snaam een dergelijk prijsverschil verklaren?

Blauwe walm, olieverbruik
Als ik in de vierde versnelling gas loslaat en dan weer
veel gas geef, zie ik even een blauwe walm uit de uitlaat
komen. Het olieverbruik lijkt me ook te hoog: 1 liter op
450 km. Wat is er dan aan de hand en hoe is het op te
lossen. 
Re: Olie wordt je verbrandingskamer ingezogen via de
klepstelen en waarschijnlijk ook via de zuigerveren. Dit is
samen je olieverbruik, een teken van overmatige
motorslijtage. Het is verstandig om op zo’n moment voor
een totale motor revisie te gaan. Andere onderdelen,
zoals lagers, nokkenas, kleppen, oliepomp, etc, hebben
op zo’n moment ook hun beste tijd gehad. De hande-
laren uit The Spitfire bieden ook ruilblokken aan. Deze
zijn al gereviseerd en kan je er zo intakelen.
Tegenwoordig is hij dan ook meteen loodvrij. Het is zeer
verstandig even te buurten mbt de prijs en kwaliteit. Erg
goedkope aanbiedingen kunnen gewoon niet. Op zo’n
moment wordt er bezuinigd op de revisie en dan is het
later toch een duurkoop. Wie weet heeft een handelaar
ook nog een blok uit een schade spitverschijnselen
geven aan dat het met name om de lekkage via de klep-
stelen gaat. Een verbruik van 1 op 450 is te hoog.
Gebruik je wel een goede klassieker olie? De viscositeit
is wat hoger dan van moderne auto’s. Denk aan 20W60.
Dit kan al behoorlijk effect op het verbruik hebben. Je
kunt twee dingen doen. De zaak goed aanpakken, of het
goedkoop proberen door eerst alleen de kop te laten
reviseren. Dan kan je zien wat het resultaat is. Misschien
kan je de totale revisie van het blok dan nog een jaartje
uitstellen en er voor sparen. De allergoedkoopste oploss-
ing is om op de klepstelen (opnieuw) seals te zetten,
waardoor de lekkage eerst weg is (de speling niet). Ook
dit kan je even helpen om nog een jaartje door te rijden
en de komende winter te gebruiken voor revisie. 
Re: Gereviseerde koppen zijn, tegen inlevering van je
oude te krijgen bij de bekende handelaren. Ook kan je
een revisiebedrijf in de buurt zoeken en je eigen kop
laten reviseren (cilinderkop dus). Een kop laten reviseren
is (mijn ervaring) meestal duurder dan een ruilkop.
Daarbij komt nog, als in je eigen Spitkop een scheur
tussen de klepzittingen zit, is dit risico altijd voor je zelf.
De hoeveelheid olie die jij verbruikt duidt op totale slij-
tage. Dus niet alleen de kop.
Re: Ik heb de seals besteld en ontvangen. Hoe moeten
ze op de inlaatklepstelen bevestigd worden? Er zit een
bredere en een smallere kant op de seals. Hoe lang kun
je overigens met zo’n motor doorrijden? 



De motor heeft 115.000 km gelopen, maar loopt nog als
een zonnetje en trekt nog als een jonge ... .
Re: Probeer bij een ammateur of garage een bougie te
lenen die omghebouwd is voor aansluiting op een com-
pressor. De druk houdt je klep omhoog bij het aanbren-
gen van de seals. Je kunt het ook doen door een
kromme schroevendraaier door het bougiegat en dan de
desbetreffende klep omhoog gedrukt houden. Mijn
advies is, vraag een goede garage in de buurt die wat
ervaring heeft met oudere auto’s. Ze kunnen het snel
voor je doen met weinig kosten. De binnenste klepveren
vervallen, die passen er niet meer in, maar bewaar ze
wel voor na een revisie.

Krukkast reinigen
Om een nieuwe motor op te bouwen kun je het best uit-
gaan van een schoon blok. Maar hoe maak je de
buitenkant schoon, de binnen kant, de oliekanalen en de
koelvloeistofkanalen? Met name, hoe haal je de aanslag
uit je koelsysteem, roest en kal k en ander e afzettingen.
Zwavelzuur, misschien? Is er een middel wat ik in de
watermantel kan gieten, caustic soda? En hoe dicht je de
openingen dan af? Moet het er een tijdje inzitten om zijn
werk te doen? En dan, spoelen maar met veel water met
‘Dreft’ afwas? Hoe maak je de onderkant van de zuigers
schoon.
Re: Ik gebruik een ‘oven’ schoonmaakmiddel voor
huishoudelijk gebruik, nadat ik de boel ingeweekt heb en
afgewassen met dieselolie. Ik neem spiraalborsteld die ik
bij de automaterielaen handel koop voor de oliekanalen,
nadat ik daar de ‘Allen key” stoppen uitgedraaid heb. Met
een hogedrukspuit (80 bar Karcher) was ik de boel af.
Vlekken die overblijven pak ik aan met watergedragen
motorblok reiniger. De aanslag die na dertig jaar op de
zuigers zit vraagt dannog een aparte behandeling met
‘thinner’. De koelvloeistofkanalen krijg ik meest schoon
met de hogedrukspuit, zonder chemicalien te gebruiken.

Gewicht motor + bak
Weet iemand wat een versnellingsbak + motor weegt?
Dit i.v.m. het uithijsen van het blok en wat voor takel ik
daarvoor moet gebruiken.
Re: Je hebt heel mooie motortakels in de handel. Ook te
huur bij Bo-rent. Een set katrollen wil ook wel en dan kan
je hem met een persoon hijsen (en een persoon richten)
er gemakkelijk uit tillen. 250 kg is in elk geval genoeg.
Ik denk dat het ca. 150 tot 200 kg is, afhankelijk of je een
overdrive hebt en wat je er allemaal hebt afgesloopt.
Zie ook www.triumphklassiek.tk hoofdstuk “Restauratie -
Het chassis”
Re: Ik heb net de electrische takel gekocht bij de Praxis.
Zo vaak heb ik zo’n takel ook niet nodig en dit is de kle-
inste en gebruikersvriendelijkste manier, volgens mij. Die
takel kan tot 250kg tillen, dus ik hoop dat het goed komt
met die motor+versnellingsbak. Als ik dan toch die motor

in de takel heb, zal ik gelijk kijken wat zoiets weegt.
Goed voor de statistieken. Oh ja en een motortakel
huren heb ik wel een aantal keer gedaan, maar zo’n
apparaat is nogal zwaar en groot en je hebt nogal wat
druk om het in een weekend te doen. Zo’n takel zelf
hebben, is natuurlijk handig.
Re: Ik weet niet precies hoeveel de moter + versnellings-
bak van een Spit wegen, maar van mijn TR6 weegt dit
geheel 225 kilo. Bij een Spit is dit zeker minder, dus 250
kilo hefvermogen moet meer dan voldoende zijn.
Re: Bij de in het zuiden wel bekende firma Cranenbroek
hebben ze een hand-kettingtakel en die kan volgens mij
makkelijk 250 kg takelen. Deze kostte da laatste keer dat
ik er was 31 euro. Mocht je een zwaardere willen hebben
dan kost de takel 40 euro. Het voordeel van die hand-
takel is (denk ik) dat je veel nauwkeuriger kunt takelen.
Volgende winter gaat mijn motor en versnellingsbak er
ook uit dus ik was me al aan het orienteren naar een
takel.

Peilstok opening
Ik konstateer dat er uit het nieuwe motorblok dat er in de
door mij af te bouwen Spit staat, olie lekt uit de opening
waar de oliepeilstok in staat. Ik heb al geprobeerd om
het uit twee delen bestaande stuk van de peilstok uit te
buigen, zodat deze wat strakker in zijn behuizing gaat,
maar toch blijf ik olie lekken zien. Het vilten ringetje zit er
gewoon in. Het blok zou nog wel goed afgesteld moeten
worden (kleppen en carburatie en ontsteking) Zou het
hier aan kunnen liggen of is er mogelijk een ander
fenomeen aan de hand.
Re: Ik zie maar een mogelijkheid en dat is, dat er over-
druk in het carter is. Deze zou gewoon weg moeten kun-
nen via de carteronluchting in het kleppendeksel. Is deze
misschien verstopt?

Zwaar punt starterkrans
De nieuwe Spit die ik aan het opbouwen ben, heeft bij
het starten een zwaar punt. Accu en startmotor hebben
dan moeite om de starterkrans op dit punt rond te krij-
gen. Wat zou de oorzaak kunnen zijn en hoe is dit te ver-
helpen.
Re: Het zou in de starterkrans kunnen zitten, maar het
zou net zo goed in de rest van de draaiende delen kun-
nen zitten, zoals krukas, zuigers, klepstoters enz. Ik hoop
voor jou dat het niets ernstigs is.
Re: Ik las kortgeleden iets over tientands en elftands
startmotortandwielen. Ik ben kwijt waar ik het las, maar,
het ging ook over een zwaar punt in de starterkrans wat
uiteindelijk tot een defecte startmotor leidde. Het schijnt
zo te zijn, dat er in de Triumph familie met aanverwanten
vroeger ook elftands startmotortandwielen gangbaar
waren, terwijl in een Spit een tientands rondsel hoort. Je
begrijpt, dat een tandje meer een grotere doorsnede van
het rondsel oplevert. De tanden lopen dan (te) diep(er) in



de starterkrans, die allicht niet perfect axiaal gecentreerd
is, gemeten op de buitenste omloop. Daar komt jouw
zware ‘joem’, ‘joem’ punt vandaan, denk ik.
Re: Dat van die 10- en 11-tands startmotortandwielen
komt bij mij vandaan. Of het in dit geval ook de oorzaak
is (zie ook de eerste reactie), weet ik niet. Maar, bij mijn
Spit leverde dat inderdaad ook problemen op: geen
zwaar ronddraaien op een bepaald punt, maar gewoon
vastlopen. Je moet natuurlijk ook de andere punten
nagaan: krijgt de startmotor voldoende spanning en cont-
role van de massa-aansluiting naar de accu toe (ook de
kant aan het motorblok). Er zijn voldoende startmotoren
in omloop; misschien kun je er wel een lenen en uit-
proberen wat er dan gebeurt.
Re: Als “tweelinkerhandenpersoon” bekendstaand, kan ik
je slecht één raadzaam advies geven: Neem contact op
met iemand van de TAC: (Technische Advies
Commissie); deze kunnen je, danwel helpen, danwel je
adviseren waar je wel geholpen kunt worden. De tele-
foonnummers van de TAC-leden vind je (als lid van de
TSC) in elk clubblad.

R e v i s e r e n

Monteren en inrijden blok
Op dit moment ben ik mijn gereviseerde blok (1500 UK
spec.) aan het monteren. Hierbij heb ik de volgende vra-
gen. * Hoe strak moet je de kop aantrekken (volgorde is
bekent). * Hoe vaak moet je de kop natrekken en na
hoeveel kilometer. * Hoe veel kilometer moet je inrijden
en hoeveel toeren mag je maken en hoe hard kan je rij-
den. * Hoe vaak moet je de olie verwisselen tijdens het
inrijden. * Hoewel hij voor loodvrij geschikt is, is het beter
om op gelood in te rijden (ivm smerende werking lood).
Zijn er nog speciale zaken waar ik rekening mee moet
houden tijdens het inrijden
Re: - Volgens het werkplaatshandboek aantrekken met
6.4 kgf.m, of 64 Nm. - Na 500 km een keer natrekken is
voldoende.
Tijdens inrijden proberen onder de 4000 rpm te blijven.
Inrijden kan ca. 1000 km duren. - Olie wisselen bij de
1000 km volstaat. - Rijden op loodvrij is niet nodig,
omdat dit alleen de kleppen smeert. Inrijden heeft met
name betrekking op de zuigerwanden. Tijdens inrijden
rekening houden met de afstelling, en altijd motortemper-
atuur en oliedruk in de gaten houden (mits oliedrukmeter
gemonteerd is. Een te arm mengsel kan te hoge motor
temperaturen geven, wat tot motorschade kan leiden.

Revisie advies
Op dit moment ben ik mijn 1500 blok aan het reviseren.
Tijdens het demonteren bleek dat een olieschraapveer
gebroken was en dat de zuigers behoorlijke speling had-
den. Niet verwonderlijk want hij verbruikte bijna een liter

olie op 100 kilometer. Ook was een nok behoorlijk
ingesleten. Tijd voor een grondige revisie. Hoewel op het
oog in goede conditie wil ik graag weten of ik de vol-
gende onderdelen toch moet vervangen (ik ben nu
nameijk toch bezig). * Olie pomp. * Nokkenasketting en
tandwielen. * Ketting spanner . * koppeling
Als je verder nog tips of ervaringen hebt graag! De kop
en het short blok worden door een bedrijf gereviseerd.
Re: Al deze onderdelen worden bij een revisie meestal
vervangen. Oliepomp: vervangen afhankelijk van de
beschikbare oliedruk. Hij kan ook gereviseerd worden,
maar dan moet je daar kennis van hebben. Nokkenas:
als er toch al groeven in zitten, vervangen. Ketting en
tandwielen: Ketting en spanner altijd vervangen. De
nieuwe ketting passen in de tandwielen en als dit goed
afrolt en niet versleten uitziet kun de de tandwielen
hergebruiken. Koppeling: Afhankelijk van de plaatdikte
en de slijtage van het druklager op de veer kun je beslis-
sen deze te vervangen. Houd rekening met het werk als
er toch iets te weinig is vervangen. De rest is afhankelijk
van de staat van de onderdelen en je beschikbare budg-
et.
Re: Als motorrijder twijfel ik bij het advies om de nieuwe
ketting te ‘passen’ bij de oude tandwielen en als het niet
tegenvalt de wielen te hergebruiken. Kun je, wanneer je
de ketting op het punt waar hij het tandwiel oploopt en
het punt waar hij weer van het tandwiel afloopt stevig
tegen het tandwiel knijpt met duim en wijsvinger, op de
helft van de omloop onm het kettingwiel de kettin ook
maar een millimeter van het tandwiel lichten, dan moet je
het niet doen. Als je samenknijpt, moet de omloop van
de ketting om het wiel onbeweeglijk strak aanliggen!

Borging van bouten
Bij het demonteren van mijn Spitfire 1500 motorblok voor
revisie, kwam ik er achter dat slechts 1 paar bouten
geborgd was! Het betreft hier de bouten op het grote
tandwiel van de distributie ketting. Hier zat een metalen
plaatje onder dat omgevouwen was rond de bout. Klopt
dit of is een eerdere revisie slecht en slordig uitgevoerd?
Er was namelijk al een bout op/naast het vliegwiel los-
gelopen.
Re: Dat plaatje klopt. De meeste andere bouten zijn
geborgd met veerringen.
De overige bouten, zoals de kopbouten, moeten via het
aandraaikoppel geborgd zijn. Gezien jouw verhaal, lijkt
het toch of alles is zoals het moet zijn.

Overmaat zuigers
Hoe ver kun je veilig gaan bij het kiezen van overmaat
zuigers bij een GT6 motor. En waar kan ik zuigers met
een vlakke kroon en drijfstangen en lagers kopen. Tot nu
heb ik uitgevonden dat ik tot 0.040" kan gaan, maar dat
lijkt me toch wat karig.
Re:Ik heb verschillende 1296, 1500 en GT 6 blokken



laten opboren. Er zijn .060" zuigers voor de TR5/6, maar
daar hoort dan de 2.5 ltr krukas met zijn lange slag bij,
want de afstand tussen zuigerpen en zuigerkroon is heel
kort. Er zit te weinig ‘vlees’ bovenin het blok om daar
zoveel af te halen, dat je de zuiger vlak met het pasvlak
voor de kop kunt krijgen. Je kunt hiervoor ‘Hepolite’ AE
zuigers nemen met de correcte (grotere) zuigerpen diam-
eter. Een 79 mm boring is wel het grootste wat je veilig
kunt doen. Je haalt dan 2700 cc. De moeilijkheid blijft om
de goede afstand tussen de zuigerpen en het bovenvlak
van het blok te krijgen zonder meer dan een schim van
het vlak af te slijpen. Zoek de catalogus maar eens op.
Deze TR zuigers hebben erg weinig hoogte.
Ga je door met de 2 ltr krukas, dan heeft de motor veel
meer potentie voor toeren. Maar het is niet makkelijk om
aan passende (overmaat”) zuigers te komen. Je kunt
gesmede zuigers laten maken, maar die zijn erg kost-
baar (120 pond elk). De standaard kost 30 pond. Alle
beschikbare drijfstangen passen.
Ga je naar een grotere boring door excentrisch te laten
boren, dan zit je met de moeilijkheid daar een passende
koppakking bij te vinden (maken). Ik heb wel eens een
blok laten opruimen om losse cylindervoeringen aan te
laten brengen voor standaard zuigers.

Ruilmotor
Naar alle waarschijnlijkheid moet ik het vliegwiel c.q
starterkrans verwisselen van mijn Spitfire MK II ’66 met
1147 cc motor. Om dit karwei te klaren moet de motor
eruit of de versnellingsbak. Daar mijn motor aan alle kan-
ten olie lekt (via pakkingen en keringen) en olie via de
olievuldop eruit gooit (waarschijnlijk te hoge carterdruk),
overweeg ik gelijk mijn motor te laten reviseren of een
ruilmotor te plaatsen. Daarnaast moet ik om de 5 tot 600
kilometer bijna een liter olie bijvullen en geeft hij blauwe
walmen uit de uitlaat als je wegrijdt. Ben op zoek naar
ervaringen, adviezen of suggesties waar ik rekening mee
moet houden bij het klaren van deze klus.
Re: Ik ben bezig om een reportage te maken van de
plaatsing van een (gereviseerde) ruilmotor die ik
geplaatst heb. Als ik e.e.a. klaar heb wordt dit geplaatst
op de tsc@hetnetclub; zie http://auto.clubs.nl/spitfire ->
foto-album en forum: ruilmotor
Re: Nog een tip: Als je de motor er toch uit haalt, kun je
de versnellingsbak gewoon laten zitten (wel onderste-
unen van voren) je hoeft niet eens de tunnelcover te ver-
wijderen.
Re: Wat zal ik zeggen, als leverancier van getunede
motoren. Allereerst lijkt het er na je beschrijving wel op
dat de motor aan revisie toe is. De meeste revisiebedri-
jven kunnen zo‘n motor wel aan, maar dan blijft het een
1147cc met een laag vermogen. Om hier gelijk wat aan
te doen kun je de 1147cc laten tunen en 85 tot 90 pk is
haalbaar (bij hoge toerentallen). Je kunt een MK III
(1297cc) motor inbouwen en je kunt zelfs die tunen.

Afhankelijk van je wensen kan ik iets samenstellen. 

Revisieblok Spit 1500
Na hoeveel kilometer moet ik de kop laten na-trekken?
De ene garage geeft aan, dat dit rond de 1700 kilometer
gedaan moet worden. Een ander garage bedrijf geeft
aan, dat dit na 500 kilometer moet gebeuren. Op de
aankoopformulier van het blok staat weer, dat het bij 800
kilometer moet. Bij welke kilometer stand moet ik het nu
laten doen??
Re: ben ook bezig met de inbouw van eengereviseerde
motor; Henk Mulder adviseerde mij om bij ca 500 km de
kop na te trekken en om dit bij ca. 1000 km nogmaals te
doen. is eenvoudig zelf te doen.
Re: Het is een beetje een arbitraire waarde. 500 km is
het meest gebruikt. Als op jouw rekening 800 km staat
zou ik me daaraan houden. 1700 km is wat laat. Dat is
eerder de stand waarbij de de olie voor het eerst moet
vervangen.

Spruitstukken
Ik heb mijn GT6 onderhanden. Nu heb ik net mijn inlaat-
spruitstuk schoongemaakt. Waar vet zit, vind ik geen
roest, maar het een en het ander wil ik voorkomen. Kun
je het spruitstuk ergens mee behandelen tegen coorrosie
(en vetaanslag).
Re: Met een poedercoating houd je het schoon en dat is
tot 300 graden bestendig.
Re Na een beurt met glasparel heb ik het spruitstuk in
hittebestendige blanke lak gezet.

Pakkingen 
Kort vraagje. Ik heb een pakkingset voor mijn MK III
motor gekocht. Daar zitten twee kleine stukjes hout bij en
twee afgeknipte stukjes papieren pakking. Enig idee
waarvoor deze zijn? 
Re: Die stukjes hout moeten onderin het blok, onder het
lager aan de voorzijde. Als je de carterpan er af hebt kun
je ze vinden. Daar zit een klein dwarsbalkje En aan de 2
uiteinden komen de blokjes hout. Met een mes, een klein
schuin kantje maken en je tikt ze er zo in. Die twee
kleine stukjes pakking, komen ook van zelf te voorschijn
als je dat balkje eruit hebt. Zie Rimmer Bros catalogus:
blz 13 of via
http://www.rimmerbros.co.uk/spitfire/images/13a.gif
Hoofdstuk Cylinderblock and components.

Moterblok reviseren
Ik ben bezig met het reviseren van mijn MK IV
moterblok. Ik probeer zo veel mogelijk zelf te doen, zoals
carburateurs, koelsysteem, elektronische systemen en
het brandstofsysteem. Ik ben nu toe aan de shortengine,
versnellingsbak en de koppeling, maar ik weet niet of het
mogelijk/verstandig is om de revisie van het shortengine
zelf uit te voeren of is het beter een gereviseerde unit te



kopen? Ditzelfde geldt eigenlijk ook voor de koppeling en
de versnellingsbak.
Re: Ik heb vorig jaar een gereviseerde motor (inclusief
loodvrije kop) aangeschaft. Met inruil oude motor ... , Hfl
3200,- toebetaald (‘zonder bon‘ dus ex BTW) bij een
vertrouwde handelaar en met garantie. Mijn eigen blok
laten reviseren bij een revisiebedrijf zou komen op mini-
maal Hfl 4000,- ex BTW en zonder nieuwe kop.
Re: Voor dat geld (ca. 1800 euro of f 4000,- inc. BTW)
voer ik hem nog op ook (stage 2 loodvrije cylinderkop,
snelle nokkenas, alles gebalanceerd, concours finish,
getest en met garantie). Standaard kan het voor veel
minder.
Re: Standaard kan het voor minder, gelukkig! Ik schrok
al. Het belangrijkste is dat de motor (shortengine) stan-
daard moet worden gereviseerd. Cilinderkop is al gedaan
(incl loodvrij maken). Wat zouden de kosten ongeveer
zijn voor een ruilblok of revisie van mijn eigen blok.
Re: Volledige revisie van een shortblock komt op 750
euro, Eventueel balanceren kost 60 euro extra. Daarvoor
wordt de krukas op scheurvorming getest, geslepen, blok
geboord en gevlakt, nieuwe lagers, nieuwe zuigers,
nieuwe nokasvolgers, nieuwe ketting en spanner tussen
nokkenas en krukas, los bijgeleverde nieuwe oliepomp,
geleverd zonder carterpan, vliegwiel en achterplaat op
pallet. Hij wordt in Engeland gemaakt en kan op ruilbasis
geleverd worden (ik heb er nu geen op voorraad).
Eventueel kunnen we ook overboren naar 1400cc, vlieg-
wiel afdraaien etc.
Re: Een koppeling is eenvoudig: je schroeft de oude eraf
en de nieuwe erop. De versnellingsbak is al wat moeilijk-
er, aangezien deze ingewikkeld in elkaar zit en het moeil-
ijk zal zijn te beslissen wat te doen bij slijtage of
defecten. Mijn idee is, doorrijden tot problemen optreden
en hem dan inruilen. (tenzij het enkel om enkele lekk-
ages gaat). Een motor is nog een andere zaak,
aangezien je hiervoor gereedschappen nodig hebt: - Kun
je een krukas slijpen. - kun je cilinders boren. - Heb je
een zuigerverenklem. - Kun je loodvrije inserts in de kop
inpersen. - Kun je alles opmeten?
Kortom, als je meer wilt dan enkel de lageringen van de
krukas vervangen, dan is specialistische hulp noodzake-
lijk. Ik kan je helpen met advies of eventueel een ruilblok.
Re: bedankt voor je advies, wat betreft die versnellings
bak, hij maakt in de 1e, 2e en 3e een zingend
(aanslepend) geluid. In de 4e is hij compleet stil! Ik heb
gehoord dat dit geen kwaad kan, maar toch ik vind het
geluid nogal irritant. Enig idee of het tijd is om hem te
reviseren of is het een kleine ingreep?

Zuigers
Kun je 9:1 compressie zuigers zomaar in een 7,5:1 com-
pressiemotor zetten. Ik heb een 1500. Helpt dat wat
prestaties betreft?

Re: Zover ik weet kandat. Wellicht zul je dan de cylinders
laten opruimen of boren, waardoor je aan een overmaat
komt. Overigens, de 1300 en 1500 hebben dezelfde bor-
ing.
Re: Zolang je bij 9:1 compressie blijft, zijn standaard
Triumph zuigers goed. Ga je hoger, dan moet je omzien
naar beter materiaal. Ik heb eeb 1300 FD motor op 10’5:
1 lopen met standaard zuigers en dat gaat tot nogtoe
goed, maar, je weet nooit. Voor een 12,5:1 115 bhp
motor hebben we ‘Hepolite’ zuigers. Om zeker te zijn,
moet je je verbrandingsruimte opmeten met kleppen en
bougies op hun plaats om de CR vast te stellen. Gebruik
daarvoor een laboratorium ‘burette’ om precies de
‘vulling’ van de verbrandingskamer in de kop te bereke-
nen + 2cc voor de pakking en deel het getal op het
slagvolume.
Een 1300 zal een verbrandingskamer van 24,5 tot 29 cc
hebben, een 1500 belangrijk meer. Een ruwe aanwi-
jzingis, dat 0.085" afslijpen van een standaard MK IV kop
een CR van 9:1 oplevert en 0.125" 12:1.
Bij zo’n CR is een andere nokkenas een must en dat lev-
ert bij hogere toeren belangrijk vermogenswinst. Een uit-
gewogen buizenspruitstuk is dan het volgende.
Ik heb alleen maar vlakke zuigers gezien voor Spitfires,
dus ik vermoed dat de kop afslijpen de enige remedie is
om aan hogere CR cijfers te komen.

Welke zuigers
Ik heb een ’74 1500 onderhanden en vraag me af welke
zuigers ik moet nemen om prestaties te krijgen. Welke
compressieverhouding? En is er iets voor te zeggen om
‘chrom moly’ zuigerveren te benutten.
Re: De ‘Standard-Triumph’ zuigers zijn niet geschikt om
in een opgevoerde motor te gebruiken, omdat het metaal
een laag smeltpunt heeft. Maar, elke zuiger met een
vlakke kroon die van een goed materiaal gemaakt is,
zoals de AE ‘Hepolite’ kan een hoop geweld verdragen.
Belangrijk is, om, wanneer je nieuwe zuigerveren zet de
zuigerveergroeven nauwkeurig schoon te maken en te
controleren op slijtage. De groeven zijn dikwijls ruimer
geworden, waardoor de gas-afsluiting te wensen over-
laat. Je moet opok altijd de cylinderwand met een fine
steen wat ophonen om de veren een bedding te geven
om in-te-lopen. Het heeft weinig zn om in een opgebo-
orde cylinder bijzondere ringen te gebruiken. Maar, zet je
nieuwe veren in de lopende zuigers en cylinders en als
de boring goed is, zonder slijtage, kunnen dat soort rin-
gen duurzamer zijn en een betere compressie geven.
Maar ik heb altijd de ringen gebruikt die standaard bijde
‘Hepolite’ zuigers geleverd worden.

Smering tuimelaars
De smering van de tuimelaaras is maar matig, de tuime-
laars en de as slijten uit. De as wordt gesmeerd vanuit
het achterste nokkenaslager, waar twee boringen in zit-



ten, een vanaf de olie-’gallery’ en een die naar de cylin-
derkop gaat. De hoeveelheid olie die toevloeit wordt
geregeld door de wijdte van een groef in het in het lager
dragende deel van de nokkenas. De smering kan verbe-
terd door een omleiding te maken met een buisje
buitenom, vanaf een van de pluggen in de olie-’gallery’
naar de buitenaansluiting die achter op de cylinderkop
zit.
Ik vraag me af of het mogelijk is (makkelijker zelfs) om
de smering te verbeteren door een dunne groef te
maken tussen de twee olieboringen in het achterste
lagerhuis van de nokkenas. Zo krijg je een constante oli-
etoevoer rechtstreeks uit de olie-’galery’ naar de tuime-
laaras, onafhankelijk van de omwentelingen van de
nokkenas. Dat zou de smering van de nokkenas toch
niet benadelen, wel?
Re: De nokkenas van een 1500 heeft al een spiraalgroef
in het draagvlak in het lager. Probleem is, dat de oliedruk
en de olie zelf zo gemakkelijk wegloopt op de lange
route naar de tuimelaars. In beginsel een constructiefout
al bij het ontwerp. Het oliekanaal is maar klein en het
verlies rondom de nokkenaslagering tamelijk groot.
Net zo’n probleem is er bij de middelste krukaslagering
en de big ends van de drijfstanglagers 2 en 3. Maar hier
vind je wel een oliegroef in de lagerschalen, een gortere
toevoeropening van af de olie-’gallery’ is hier de oploss-
ing.
Re: Je kunt de leiding kant en klaar kopen bij de TSSC
of zelf fabriceren. Je hebt 8 - 10 inch staalnet omman-
telde slang nodig met twee ‘banjo’ aansluitingen. De
voeding heb ik afgenomen van de blinde plug in de olie-
’gallery’ vlak onder de verdeler. Je kunt die plug door-
boren en er draad in tappen voor de banjo aansluiting, of
je koopt een kant en klare aansluiting. De spullen heb ik
bij een motorzaak gevonden (handrem naar voorwiel -
leiding).
Re: Bedoel je het als een aanbeveling om het oliekanaal
vanaf de ‘gallery’ naar het middenlager vande krukas wat
uit te boren, of bedoelde je het meer in de zin van, dat
‘Triumph’ dat wel had mogen doen bij zijn ontwerp. Ik
vraag ook of er mensen zjn die ervaringen hebben met
de extermne olietoevoer naar de nokkenas.
Eigengemaakt, of, waar haal je het vandaan.
Re: Ja, ik snap je benadering, maar ik vrees dat je met
een ‘by pass’ oliedruk zult verliezen op het nokke-
naslager. Ik denk dat je dan meer profeit hebt van een
directe toevoer vanaf een punt waar je nog hgeen
drukverlies in het systeem hebt. Een ‘by pass’ vanaf het
nokkenaslager zal toch onvoldoende opleveren om ook
de voorste tuimelaars goed te smeren.



Hoofdstuk 12

K o p p e l i n g

Reservoir, naast dat van de remolie
Waarvoor dient het reservoir dat net naast dat van de
remolie zit? Dus aan de bestuurderskant, helemaal aan
de buitenkant. En wat moet er in? (het staat nu op
niveau ‘danger’, dus ik veronderstel, dat ik het maar
beter zo snel mogelijk kan bijvullen).
Re: Dat is de koppelingscylinder. Met daarop het reser-
voir. Er kan “gewone” remvloestof in. Pas op als je gaat
vullen. Dat spul is redelijk agressief. Als het op je lak
komt, moet je het meteen wegvegen. Je loopt anders de
kans dat het je lak uitbijt. Kijk wel even naar de oorzaak
van het verdwijnen van de olie. Een heel klein deel kan
worden toegeschreven aan de slijtage van de koppel-
ingsplaten. Kijk naar lekkage aan de hoofd- en de hulp-
cylinder (resp. naast de remcylinder en op het koppeling-
shuis). Begin hiermee en dan bijvullen en regelmatig
controleren. Een revisie-setje kost een paar euro en het
is een klusje dat een halve dag kost (vooral je ver-
snellingsbakcover weghalen kost veel tijd). Maar reviseer
beide cylinders tegelijk, het is namelijk bijna altijd het uit
de vorm raken/slijten van de rubbers. En is de een op
orde, dan gaat de ander lekken.
Re: Ik zal het in het oog houden, de volgende weken.
Het reservoir voor de remmen heb ik uiteindelijk ook
moeten bijvullen. Ik ben wel niet zeker of deze, toen ik
de wagen 3 maanden geleden kocht, juist gevuld waren
(maar ik veronderstel eigenlijk van wel). Ik heb er zo’n
1500 km mee gereden, ondertussen. Is het normaal dat
ze na x aantal km wat moeten bijgevuld worden, of is elk
‘verbruik’ / verlies verdacht?
Re: Als het goed zou zijn, hoef je nooit bij te vullen. De
ruimte tussen Max en Min heb je nodig in verband met
slijtage van koppelingsplaten en remvoeringen. Verder
dien je deze levensbelangrijke vloeistoffen 1 maal per 2
jaar te verversen, in verband met veroudering.
Remvloeistof is hygroscopisch (trekt water aan en neemt
het op). Door de temperatuur die onstaat tijdens het rem-
men zou de vloeistof dan kunnen gaan koken. Dat doet
schone vloeistof niet (zo snel). Kooktemperatuur water =
100 gr, remolie ca. 180 gr. Je kan echter merken dat je
toch af en toe iets moet bijvullen. Dan is er toch sprake
van minimale lekkage. Als dit teveel wordt, moet je wat
gaan doen. Let er op dat de remmen de belangrijkste
instrumenten van je auto zijn. Grote kans dat je ze alle-
maal moet aanpakken. Bij mij heb ik afgelopen jaar
zowel de master- als slave-cylinder van de koppeling, als
de remcylinders van de achterwielen moeten reviseren of
vervangen.  Dit zijn gewoon van die typische Spitfire din-
gen. Geen onderhoudsvrije auto, maar wel allemaal

relatief eenvoudige, goedkope en leuke klusjes. Daar
koop je zo’n auto ook voor. In zowel de werkplaats-
boeken als de ‘Haynes’ manual staat goed uitgelegd hoe
je dit soort dingen kan doen en deze onderdelen zijn
overal goed te krijgen.
Re: Ik heb in eerste instantie zo lang mogelijk doorgere-
den, maar dat was toch niet zo handig en veilig. Zo was
de rem achter bij mij een grote smeerboel doordat er
remolie lekte. Heb ook al een keer een heel stuk zonder
koppeling gereden, doordat vloeistofpeil te laag was door
lekkage. Dan maar hopen dat elk stoplicht op groen
gaat. Als je alle goede raad hierboven hebt doorgelezen,
kan je dus het volgende concluderen: Kijk even bij alle
vier de wielen of je daar remolie verliest, kijk ook onder
de auto bij de koppelingscylinder of je daar wat verliest,
is alles schoon, dan is er dus sprake van normaal ver-
bruik, aangezien dit spul niet verdampt kan het dus ner-
gens anders heen. Weet je zeker dat er normale remolie
inzit? Er kan ook silicone-remolie inzitten. Dat spul hoef
je niet te vervangen en neemt geen vocht op. Als je toch
moet besluiten om iets te gaan vervangen, denk hier dan
eens over na, maar als je geen verlies kan vaststellen,
lijkt me het reviseren nog niet nodig.

Koppeling zit vast
Gisteren ging tijdens het rijden mijn koppelingspedaal
opeens heel zwaar en bleef vervolgens halverwege vast
zitten (toen maar zonder koppeling naar huis gereden,
best spannend). Het lijkt erop dat de hoofdcylinder vast
zit of zo. Heeft iemand ervaring met dit soort problemen?
Ik heb overigens een 1500 van ’78.
Re: Wanneer je de slave-cilinder uit het koppelingshuis
demonteert (met de hydraulische leiding nog bevestigd),
kan je kijken of het probleem in dit deel zit. Druk
voorzichtig het koppelingspedaal in en laat iemand
anders voelen of de zuiger in de slave-cylinder beweegt.
Loopt dit soepel, dan zit het probleem in de koppeling
zelf. Voor de cylinders zijn revisie setjes te koop (met
nieuwe rubbertjes) voor een zeer schappelijke prijs.
Re: Het bleek de hoofdcylinder te zijn. Gebroken veer
vervangen en meteen een revisiesetje gekocht a 7,50.
Hij doet het weer gesmeerd. Bedankt.

Koppeling komt niet vrij
Ik krijg zelfs bij mijn koppeling tot op de bodemplaat trap-
pen mijn versnelling niet meer ingeschakeld.
Clubgenoten maakten mij erop attent dat ik mijn koppel-
ingsleiding wel eens zou moeten ontluchten. Bij langza-
am rijden krijg ik de een nog wel ingeschakeld maar stil-
staand alleen met het nodige geluk. Hoe kan ik mijn
probleem ontleden, wat is er precies aan de hand en ver-
volgens hoe los ik het op.
Re: Helpt het als je twee keer snel achter elkaar trapt?
Zo ja, dan kan het lucht in de leiding zijn, maar ook kan
het zijn dat je axiaal lagers van de krukas eruit liggen.



Dat kun je zien als je krukas naar voren beweegt, tijdens
het intrappen. Als je de versnelling ingeschakeld hebt,
kruipt de auto dan al? Dan kan het zijn dat er iets met de
koppeling zelf aan de hand is, b.v. de drukgroep kapot is,
of de bedieningshandel.
Re: Een dergelijk probleem heb ik recent ook gehad.
Eerst dacht ik dat de slave cylinder voor de drukgroep
defect was. Bij controle in de garage bleek dit niet het
geval. Er bleek simpelweg te weinig vloeistof in het
druksysteem te zitten: bij controle van het vulpotje (naast
vulpotje remcilinder) bleek het potje geheel leeg. Na
bijvullen met de juiste olie (let op, remolie met of zonder
silicone) werkte het geheel na een flink aantal keren
intrappen weer als vanouds! Wie weet... . Ontluchten is
een vervelende klus omdat de nippel op een beroerde
plaats zit, waar je eigenlijk alleen van binnenuit bij kunt
komen.
Re: Mijn potje zit nog boordevol. Het systeem zal dan
toch echt ontlucht moeten worden. Mijn garagist beweert
dat het ontluchten het beste met een soort keteltje kan
gebeuren van af de ontluchtingsnippel aan de onderkant.
Hier vul je de remolie bij en druk je de remvloeistof met
de eventuele lucht naar boven naar je koppelingspotje.
Heeft ieder gerenommeerd garagebedrijf nog zo’n ketelt-
je? of moet je een bedrijf treffen die dit hulpstuk toevallig
nog heeft liggen en het weet te gebruiken? Of zijn er nog
andere methoden om het systeem goed te ontluchten?
Re: Op je slave-cyclinder zitten een aansluiting van de
leiding en een ontluchtingsnippel. De laatste moet
BOVEN zitten, anders ontlucht het systeem nooit. Verder
is het net als bij de remmen. Slangetje in potje met olie,
pietsie opendraaien en dan pompen tot de bellen weg
zijn. Dichtdraaien en klaar. Het voordeel is dat je het
makkelijk in je uppie kan doen. Beetje yoga, maar dat
moet kunnen.

Koppeling sleept
Sinds gisteren ontkoppelt mijn koppeling net niet ver
genoeg, waardoor het schakelen in de achteruit en in de
1 met geratel gepaard gaat. Als ik een paar keer het
pedaal half intrap, tot het punt waar ik meer weerstand
voel, dan werkt hij goed, totdat ik het pedaal weer hele-
maal op laat komen en ineens intrap.
Onlangs heb ik de hoofdcylinder vervangen. Ontluchten
heb ik vandaag nog gedaan, maar dat maakt helemaal
geen verschil. Ik denk nu dat de hulpcylinder het
begeven heeft, of heeft iemand een ander idee?
Re: Ik vrees dat je gelijk hebt, maar dan moet je oliever-
lies hebben. De olie loopt dan het ‘bellhouse’ in.
Misschien heb je ‘geluk’, en is de pen, waar de construc-
tie van het druklager omheen draait verschoven of eruit
gevallen. Normaal is dit een rechte pen die er, indien er
onoldoende veerspanning op de klem zit, naar beneden
uit kan vallen (op de straat). Dus, aan bijrijder-zijde con-
troleren of de pen er nog in zit, aan de bestuurderszijde

de koppeling ‘slave cylinder’ demonteren en controlen op
lekkage. Dus, weer sleutelen.
Re: Bedoel je soms de “pivot pin” (‘Haynes’) of de pin die
in de hulpcylinder gaat? Die van de hulpcylinder zit er
uiteraard nog in, anders zou de koppeling helemaal niets
meer doen. Voor zover ik kan beredeneren is de “pivot
pin” ook niet verdwenen, want zonder deze pin kan de
“release-lever” niet als hefboom gebruikt worden, omdat
er geen draaimoment meer is. Ik heb geen (constateer-
baar) vloeistof verlies. Het reservoir was nog steeds
exact tot de rand gevuld. Hiervoor heb ik een lekkende
hoofdcylinder gehad en dat werd duidelijk erger na een
aantal keren ontkoppelen, dit is constant hetzelfde. Ik
heb eveneens geconstateerd dat het koppelingspedaal
bij het volledig intrappen tegen het schutbord aankomt. Ik
denk derhalve dat het pedaal niet genoeg slag kan
maken.
Ik heb nu even een constructie gemaakt waardoor de
pen die in de hoofdcylinder gaat ca. 1 cm. verlengd is. Ik
kan het pedaal nog steeds zonder tegendruk te voelen
met de pen aansluiten op de hoodcylinder. Nu wordt er
wel volledig ontkoppeld. Hiervoor zat de koppeling echt
helemaal “onderin” (ontkoppelen ging echt op het randje)
en nu ergens halverwege, dat voelt ook een stuk beter
aan. Ik hoor nu ook meteen (als ik de koppeling hele-
maal intrap) aan het niet meer meedraaien van het druk-
lager, dat er ontkoppeld wordt, dit was in het verleden
niet zo duidelijk waarneembaar. Ik probeer het eerst
even zo.Wordt het toch weer erger, dan zal de hulpcylin-
der lek zijn.
Re: Ik bedoel inderdaad de ‘pivot pin’. Hij kan er ook
deels uit zijn, waardoor hij alleen nog in het onderste
draaipunt draait en verder een beetje kantelt. Weet je
zeker dat je bij de vervanging van je hoofdkoppel-
ingscylinder hetzelfde model hebt gekregen? Het gaat
met name om de diameter van de zuiger.
Er zou maar een model in omloop moeten zijn, maar als
je een zuiger met kleinere diameter hebt gekregen (of
het afdichtrubber zit verkeerdom gemonteerd) dan kun je
ook de door jou beschreven problemen krijgen.
Re: Ik heb het probleem destijds ook gehad. Uiteindelijk
bleek het de hulpkoppelingscylinder te zijn, die niet meer
voldoende uitgaande slag maakte. Hij lekte dus niet,
maar was geoxideerd aan de binnenkant. Ik zou de cylin-
der gewoon vervangen, dan ben je zeer waarschijnlijk
van alle problemen verlost.
Volgens m’n vader kan dit het ook zijn: Stalen ring,
waarmee de drukgroep om het diaframa heen scharniert,
kan gebroken zijn. Hij dacht namelijk ook dat het de
cylinder was die lekte. Maar het was dus moeilijk te zien
dat die ring gebroken was. Dit kan je pas zien als je de
drukplaat eraf haalt.
Re: Misschien is het koppelingscylindertje op je ‘bell-
house’ een beetje los/naar buiten geschoven en moet je
deze losschroeven, dieper erin duwen en vervolgens



weer goed vastzetten?
Re:Ja, dit is een euvel wat zich ‘ongemerkt’ kan voor-
doen. Draai de twee bouten even los en schuif de cylin-
der wat verder naar voren. Je hebt grote kands dat je
probleem over is. Zeker, als deen van de bouten (wat)
los blijkt te zitten, of beide.

Plakkende koppelingsplaat
Nadat ik de ‘Triumph’ dit jaar weer voor het eerst van stal
heb willen halen, bleek de koppeling niet vrij te komen.
Weet iemand of het mogelijk is dat de koppelingsplaten
aan elkaar geplakt kunnen zitten? Weet iemand of er iets
is waar ik de platen mee kan ontvetten, een spray ofzo?
Het koppelingsmechanisme heb ik gecontroleerd en dit
werkt prima.
Re: Dit is een bekend probleem. De oplossing: Start de
motor (uit de versnelling) en laat deze warm worden.
Duw de auto de straat op en start de auto in de ver-
snelling. Als het goed is, gaat de auto nu rijden en blijft
de motor lopen. Trap nu alle pedalen in. Gas, om kracht
te genereren. Rem, om de kracht op te vangen.
Koppeling, om deze los te krijgen. Hopelijk na korte tijd
komt de koppelingsplaat los en is hij weer gewoon bruik-
baar.

Aangrijpen koppeling
Na een veel te lange winterslaap van mijn Spitfire 1500
heb ik problemen met mijn koppeling. Niveau in het
reservoir van de master cylinder was gedaald tot nul,
bijgevuld en hierna geen lekkage meer (niveau daalt niet
en geen plasje onder de auto). Aangrijppunt van de kop-
peling zit erg laag (koppeling moet tot op de bodem inge-
trapt worden). Het lijkt of na herhaaldelijk ‘pompen’ het
aangrijppunt hoger ligt. Koppeling slipt niet, wegrijden in
3e of 4e versnelling gaat goed. Ik heb al een revisie setje
voor de master- en slavecylinder liggen, maar voordat ik
dat avontuur aan ga, heeft misschien iemand van jullie
nog suggesties?
Re: Er is een lekkage in je hoofd- of werkcylinder. Het
reviseren van deze cylinders houdt in, dat je deze ook
moet honen anders lekt hij binnen de kortste tijd weer.
Kun je niet honen, dan zit er niets anders op dan ruil te
monteren. Je kan je cylinder zelf demonteren en naar
een revisiebedrijf brengen. Dat zal je een 5 euro kosten
om te laten honen. Je kan het zelf ook doen natuurlijk
met een boormachine, hoonsteentjes en wat olie. Maar
dat zal duurder uitkomen dan het te laten doen. Ik zou
niet met schuurpapier tewerk gaan, want dat is nogal
riskant. Als je het inwendige demonteert, maak dan een
schetsje van hoe alles in elkaar zit. Ook de oriëntatie van
de rubbers is belangrijk. Je kan misschien ook een
nieuwe leiding kopen. Kost niet veel en kan je met de
hand buigen. Al bij al is dit een kleine ingreep die wel op
een dagje te realiseren is.

Ontkoppelt moeilijk
Als ik koppel, lijkt het net of ik moet pompen voordat ik
het in de versnelling krijg. m.a.w. ik moet druk
opbouwen. Het probleem ontstond een maand geleden.
In het begin ging het nog redelijk, maar op een gegeven
moment kreeg ik hem helemaal niet in de versnelling.
Gisteren heb ik naar het oliepeil in de master cylinder
gekeken. Ik heb dit voor een klein gedeelte bijgevuld. Nu
is de situatie wel verbeterd, maar nog niet optimaal.
Re: Waarschijnlijk zit er lucht in het systeem, je koppel-
ing werkt net zoals je remmen en je zult nu dan ook
moeten ontluchten. Er zit een ontluchtingsnippel op de
koppelingscylinder. Zelf verwijder ik daarvoor de tunnel-
bak die over de versnellingsbak heen zit. Dan kun je er
beter aan sleutelen. Als je dan toch bezig bent, kun je
ook overwegen om meteen je koppelingscylinder te
reviseren, hij lekt nu waarschijnlijk toch een beetje, dit
moet in één zaterdag makkelijk lukken. Als je een beetje
handig bent, zelfs in een paar uurtjes.
Re: Het klinkt ernaar, dat je lucht in je koppelingssys-
teem hebt. De oplossing in dat geval is dan ook onlucht-
en. Als je besluit om je cylinders (hoofd- en werkcylinder)
te reviseren, moet je er vanuit gaan, dat je de cylinders
eerst hoont. Doe je dit niet, dan is alle revisie wegge-
gooid geld en is het verstandiger ruilunits te kopen. Om
een en ander te staven, het volgende: Ik wordt op een
gegeven ogenblik door een Spitfire-lid gebeld die met
koppelingsproblemen in de Alpen stond. Na overleg,
kwam ik tot de conclusie, dat hij een lekke werkcylinder
had. Zijn antwoord was, dat dit onmogelijk was, daar hij
voor zijn vacantie de cylinder voorzien had van een
nieuwe revisieset. Uitslijpen van de cylinder had hij niet
gedaan. De opgestuurde (dure cylinder) na 3 dagen
gemonteerd en het leed was geleden. Met andere woor-
den. Hydraulische cylinders reviseren, zonder de boring
op te zuiveren (honen) heeft geen zin.
Re: Probleem: Je hebt lucht in je systeem gepompt,
omdat je niveau te laag was. Bijvullen heeft iets
geholpen, maar er zit nog steeds lucht in het systeem.
Maar, omdat het hoogstwaarschijnlijk is dat er ergens
iets lekt, want anders was het niveau niet zo snel
gedaald, kan je beter dat probleem ook oplossen. Ik heb
zelf heel lang doorgereden met een iets lekkend koppel-
ingssysteem. Steeds aanvullen voor elke rit. Pure luiheid
natuurlijk. Uiteindelijk heb ik wel de cylinders beide gere-
viseerd. Boven is dat makkelijk, omdat je er zo bij kan en
onder kan je twee dingen doen. Van onderaf (je ziet ‘m
zitten) of van bovenaf. Ik heb ‘m van onderaf gedemon-
teerd. Bij mij waren alle rubbers echt slecht en ik heb ‘m
niet gehoond, wel goed schoongemaakt. Je moet zelf
inschatten of dit nodig is. Er staat ergens op dit forum
nog een verhaal van iemand die het honen met het fijn-
ste schuurpapier (+nat) en een bezemsteel gedaan
heeft. Die revisie setjes zijn overal te koop en bevatten
de nodige rubbertjes en veertjes en kosten ongeveer 5



euro. In de ‘Haynes’ kan je precies zien hoe alles werkt.
Uiteindelijk moet je het geheel weer in elkaar zetten en
ontluchten. De reden dat sommigen vanaf de bovenkant
proberen de koppelingscylinder te bereiken, is dat je
slecht bij de ontluchtingsnippel kan vanaf de onderkant.
Er zijn een aantal dingen op de markt die het ontluchten
vergemakkelijken. Allereerst kan je de nippel zelf vervan-
gen door een nippel met ventiel. Wordt gemaakt o.a.
door Harley Davidson. Verder kan je gebruik maken van
een slangetje met ‘Frans’ ventiel (heb ik). En tenslotte
heb je nog een ontluchtingssetje, waarbij je gebruik
maakt van je (reserve-) bandenspanning en die aansluit
op je reservoir.
Maar je kan natuurlijk ook, met z’n tweeen, steeds de
nippel open en dicht draaien en de ander pompen (neem
aan dat je dat principe kent). Pas wel op met koppel-
ingsvloeistof want het is erg aggressief en tast je lak aan!

Vrijkomen koppeling
Ik blijf problemen houden met mijn koppeling. Bij sto-
plichten, stationair in z’n 1 en met de koppeling ingetrapt,
staat te aandrijving “te hakkelen”. (de wagen trilt dan licht
en wil soms een beetje vooruit). Opschakelen naar z’n
twee gaat dan ook niet altijd soepel en krast soms lelijk.
Conclusie, de koppeling ontkoppelt niet voldoende. Ik
heb van alles al geprobeerd, vernieuwd, ontlucht en
gereviseerd. Ik heb de pin naar de drukgroep van de
koppeling al wat verlengd door er een “zelf-gemaakte”
huls over te schuiven, maar niks helpt. Het rare is, dat
het probleem elke keer weer de kop opsteekt na ca 5 km
rijden. Het lijkt dat de (ont)koppeling zich vormt naar de
nieuwe situatie en het probleem zodoende weer opnieuw
de kop op laat steken. Ik kan met mijn beperkte technis-
che beredenering niets meer verzinnen om dit op te
lossen.
Re: Ik heb een vergelijkbaar probleem gehad met mijn
MK III. Schakelen ging steeds slechter en hij bleef soms
vooruit lopen. Bij een garage kwam iemand op het idee,
om de krukas van de motor te controleren, omdat deze
bij TR’s wel eens speling kon hebben.
Wanneer ik op de koppeling trapte, kwam de krukas
(voor bij de motor) naar voren. Om dit te controleren,
moet je met een pijp tegen de as aanduwen (terug
duwen) en dan pas de koppeling intrappen, als het in de
motor zit, komt de krukas naar voren. De halve maantjes
die de axiale speling van de krukas opvangen zijn dan
versleten. Ik hoop niet voor je dat het dit is, want dan zul
je je motor moeten gaan reviseren.
Re: Het feit dat de krukas naar voren komt, wordt
veroorzaakt door de “thrust washers”. Deze halve ringen,
zitten achter in de krukas, vlak bij het vliegwiel en halen
de speling weg van de krukas tov het lagerblok. Als alles
oke is, dan heeft de krukas geen beweging in de lagers
in de lengterichting. Maar als de “thrust washers” eruit
gevallen zijn en onder in het carter liggen, dan krijg je

het verschijnsel dat hierboven beschreven is. Ik kan
helaas niet beredeneren of dit het koppelingsprobleem
veroorzaakt, maar aangezien het vliegwiel natuurlijk ook
mee beweegt naar voren, kan dit natuurlijk wel invloed
op de werking van de koppeling hebben.
Re: Het is heel eenvoudig te controleren of er teveel
speling op die “thrust washers” zit (in het nederlands
heten die gewoon drukringen). Bij een draaiende motor,
zal de krukas altijd het midden opzoeken, dus met de dri-
jfstangen loodrecht op de richting van de krukas. Als je
nu met een draaiende motor de koppeling afwisselend
indrukt en loslaat, zal, indien er speling op die drukringen
zit, de krukas heen en weer gaan. Je moet wel even met
z’n tweeen zijn, één trapt en de ander kijkt. Als je hem
ziet bewegen is het eigenlijk altijd teveel, de speling mag
maar tussen de 0.15 en 0.35 mm bedragen. 
De link met je probleem is het volgende. Als je de kop-
peling intrapt, komt er druk op de krukas te staan. Omdat
de krukas, als het goed is geen speling heeft, zet de
koppeling zich daartegen af en komt hij vrij. Als hij wel
speling heeft wijkt de krukas vooruit en dat kan ten koste
gaan van het vrijkomen. 
Overigens waren bij mijn MK IV de drukringen op een
bepaald moment helemaal verdwenen, maar kwam de
koppeling nog wel vrij. Nadat ze vervangen waren, zat
de koppeling wel een stuk hoger dan daarvoor. Hou dat
in je achterhoofd, voordat je aan een grote klus begint,
die dit probleem wellicht niet oplost.
Re: Waarschijnlijk een kromme frictieplaat. Hierdoor gaat
de werkzuiger een pompbeweging maken, waardoor
lucht langs de zuiger in de werkcylinder komt.
Re: De motor is 500 km geleden gereviseerd, incl deze
drukringen. Toch zal ik controleren of er speling zit op de
krukas. Ik laat de uitkomst weten.
Kun je me wat meer informatie geven over een kromme
frictieplaat. Heeft dit kwalijke gevolgen (afgezien van het
hinderlijke hakkelen bij het stilstaan en slecht schakelen
in de lage versnellingen). Is dit eenvoudig te verhelpen
en hoe kan ik bepalen of hier de oorzaak ligt.
Re: Inmiddels ben ik achter de oorzaak van alle proble-
men. De vorige (amerikaanse) eigenaar, is bij het ver-
vangen van de motor van de MK II, door een motor van
een MK III, vergeten de vork van de koppeling te vervan-
gen. Aangezien de oude MK II-motor van een verenkop-
peling was voorzien en de nieuwe MK III van een
diafragmakoppeling, diende ook de vork (mn de houder
van het druklager) in het koppelingshuis te worden ver-
vangen. Dit was dus niet gebeurd, waardoor de slag van
de koppeling ca 15 mm te kort was en dus onvoldoende
ontkoppelde. Met de revisie van motor en versnellings-
bak had ik hier geen rekening mee gehouden.

Koppeling, werkcylinder
Het probleem van mijn MK II is, dat de koppeling (nog
steeds) onvoldoende ontkoppelt. Nadat ik van alles al



heb geprobeerd, heb ik de oorzaak nog niet gevonden.
Als laatste heb ik nu de versnellingsbak gedemonteerd
en het koppelingshuis, inclusief de vork, heb ik weer aan
de motor gemonteerd. Om te onderzoeken hoe groot de
slag van de ‘slave cylinder’ is, heb ik de slave cylinder
zonder veer in het huis geplaatst. Door deze nu in zijn
uiterste positie te plaatsen, heb ik ontdekt dat de maxi-
male slag (actieve werking) van de zuiger van de slave
cylinder ca. 10 mm is. (10 mm tussen de rustpositie en
de borgveer). Dit betekent, dat het actieve werkgebied
van het druklager (halverwege de vork) op het diafragma
ongeveer 5 mm is, vanuit de ruststand (dus maximaal 5
mm om volledig te ontkoppelen). Ik betwijfel of dit vol-
doende is. Wie kan me hier uitsluitsel over geven? 
Als dit onvoldoende is, wat kan hiervan dan de oorzaak
zijn. De frictieplaat is nieuw, de drukgroep, de diafrag-
maveer en het druklager zien er goed uit. Ik weet het niet
meer. Wie helpt me op weg?
Re: Met m’n Spit MK IV heb ik ook zoiets gehad. Koud
wegrijden, ging nog wel. Na een paar km. rijden werd
koppelen steeds moeilijker en stil staan bij stoplichten
ging haast niet meer. Ofwel, de koppeling komt niet goed
vrij. Het probleem was toen met een nieuwe koppeling-
hoofdcylinder (dus niet gaan reviseren) verholpen. Wel
had ik toen eerst nog even een verkeerde gemonteerd.
Deze had een iets langere as, waardoor er te weing slag
overbleef bij de slave cylinder. Na montage van het juiste
type, was het koppelen en schakelen perfect.
Re: Ik begrijp uit je verhaal dat je de koppelingsplaat wel
vernieuwd hebt en de drukgroep niet. Ik heb onlangs een
gereviseerde versnellingsbak gekocht van een 1500, om
die aan mijn MK IV motor te hangen.
Mijn koppeling werkt perfect, dus daar wou ik niks aan
veranderen, maar omdat de koppelingsplaat van een
1500 een andere passing heeft dan die van een MK IV,
moet ik dus een andere koppelingsplaat plaatsen.
Re: Ik wou een nieuwe koppelingsplaat plaatsen en dit is
mij echter afgeraden, omdat de drukgroep toch waarschi-
jnlijk wel enigszins gesleten is. Dit kan tot gevolg
hebben, dat een dikkere, nieuwe koppelingsplaat dus
niet vrijkomt! Met de problemen, die jij beschrijft. Ik heb
een aantal koppelingsplaten meegekregen, om er een
van ongeveer dezelfde dikte te plaatsen.
Ik hoop dat bovenstaande je in de goede richting kan
helpen ... .

Koppeling slipt
Het probleem met mijn Spitfire MK IV is, dat de koppel-
ing slipt in met name 3de en 4de versnelling (bij hogere
toerental/snelheid). Het is wel mogelijk om naar alle gan-
gen te schakelen. Ik heb geen overdrive. Observatie: Ik
heb de versnellingsbak gedemonteerd, om te kijken naar
de toestand van de koppeling en dergelijke. Op de kop-
pelingsplaat zit zeker nog voldoende profiel (is zo’n 5000
km geleden ook nog vervangen). Dit zal geen reden zijn

voor een slippende koppeling. Overige koppeling was
OK: het druklager en de (speling van de) bedieningshef-
boom (deze zullen het probleem ook niet kunnen
veroorzaken). Drukgroep: Blijft volgens mij de drukgroep
over. Wat mij opviel bij de drukgroep was, dat er een
tweetal “vingers” zijn, die ik vrij gemakkelijk aan kon
drukken. Kan het zijn dat de drukgroep niet voldoende
hard meer tegen de koppeling drukt?
Re: Is het wrijvingsvlak op het vliegwiel vlak, of
ingesleten? Zit er soms olie, vet of iets anders op?
afkomstig van de krukas, versnellingsbak, te grondig
reinigen met hoge drukspuit... .? Dit raakvlak moet droog
zijn! Werkt de drukgroep, of beter gezegd, is de druk die
de drukgroep uitoefent op het wrijvingsmateriaal goed
verdeeld over heel het oppervlak? Je schrijft dat twee lip-
pen gemakkelijk gaan tov. de andere, dit is niet normaal,
de uitgeoefende druk moet gelijk zijn voor alle lippen
voor een goede werking.
Re: Het wrijvingsvlak van het vliegwiel is niet ingesleten
en is ook niet vettig. Dit geldt ook voor het wrijvingsvlak
van de drukgroep.
Re: Je bevestigt mijn vermoeden, dat de drukgroep de
druk niet goed verdeeld. Ik kan het echter niet direct
relateren aan de twee lippen die gemakkelijker gaan. Ik
dacht dat deze lippen alleen dienen om de druk weg te
nemen bij het ontkoppelen (als het druklager er tegenaan
drukt). Kun jij de twee soepele lippen relateren aan een
slechte verdeling van de druk van de drukgroep? Slechte
drukgroep = moeilijk schakelen, dit heb je niet. Slechte
plaat of vliegwiel = koppeling slipt/schudden. Bij 4de/3de
versnelling - met hogere snelheid - is weerstand groter,
dus meer kans van slip? Mischien kan je proberen met
grof schuurpapier op het vliegwiel, om “glaze” weg te
werken. En leg de koppelingsplaat een nachtje in de
‘thinner’. Zo heb ik “oil soaked” platen gered. 
De olie in het plaatmateriaal is niet altijd zichtbaar.

Geen koppeling
Koppeling doet het ineens niet meer. Hoe ontdek ik wat
er aan de hand is. Zie wel stangetje bewegen bij
oliecylinder, maar motor ontkoppelt totaal niet.
Re: Zeer waarschijnlijk is het veertje in de master cylin-
der gebroken, waardoor de zuiger niet terugkomt.
Mastercylinder uit elkaar halen. Veertje vervangen (ca 5
Euro) en meteen dmv een revisiesestje (7,50 Euro) de
keerringen en andere rubber delen vervangen.
Re: Je ziet wel stangetje bewegen, is dit aan de boven-
ste of onderste cylinder? Gaat het stangetje voldoende
uit? Heb je weerstand als je koppelingspedaal induwt? Is
er olielekkage onder of boven? Is er geen olielekkage,
dan moet je een revisiesetje in de mastercylinder mon-
teren. Is er, na demontage pompje aan versnellingsbak,
lekkage, dan moet je onderste pompje reviseren.
Re: Alvorens je de hydraulische cylinders (master- en
werkcylinder) uit elkaar haalt, kun je eerst controleren of



de koppeling zelf nog wel werkt.
Door de werkcylinder (achter op het koppelingshuis) te
verwijderen en daarna de koppelingsarm  d.m.v. bijv. een
schroevendraaier in te drukken, kun je controleren of de
koppeling nog iets doet. Als deze dan ook niet goed
werkt, dan is mogelijk de scharnierpen aan de
rechterkant van het bellhouse eruit. Ik heb dit afgelopen
zomer gehad, de pen was er naar boven uitgelopen.
Re: Na een paar maanden binnen staan en ontluchten
en nieuwe olie erin is het probleem opgelost.

Koppeling zit vast
Ik ben al een paar jaar mijn Spit 1500 aan het restaur-
eren, hij heeft dus al lang niet meer gelopen. Vorig jaar
ook een nieuwe koppeling erin gezet en de hoofd- en
werkcylinder nagekeken. Nu moet de Spit gekeurd wor-
den en heb ik gemerkt dat het pedaal niet meer in te
drukken is. Dus heb ik de hoofdcylinder nagekeken (per-
fect). Heeft iemand tips of oplossingen voordat ik weer
alles uit elkaar haal, hoe ik het beste te werk kan gaan
om de oorzaak te vinden.
Re: Dit probleem klinkt mij zeer bekend. Bij mij werd dit
veroorzaakt doordat bij het op laten komen van het kop-
pelingspedaal, vloeistof vanuit het reservoir in het circuit
stroomde in plaats van uit de werkcylinder. Hierdoor
bleef de koppeling bekrachtigd terwijl ik het pedaal niet
meer in kon duwen. Dit werd veroorzaakt door een
defecte / onjuiste afdichting van het vloeistof reservoir in
de hoofdcylinder. Kijk goed, of de veer en het afdicht-
ingsrubber op de juiste manier gemonteerd zijn.

Schakelt niet
Mijn ’77 er Spit 1500 schakelt plots niet meer. Een
vreemd “gevoel” in het koppelingspedaal en daarna was
het uit met schakelen. Als de motor niet loopt kan ik alle
versnellingen kiezen, met draaiende motor lukt het niet
meer. Ik voel nog wel druk als ik de koppelingspedaal
intrap, het oliereservoir van de hoofdcylinder is ook vol.
Wat kan de oorzaak zijn?
Re: Waarschijnlijk moet drukgroep, koppelingsplaat en
druklager worden vervangen. Het kan ook zyn dat de
koppelingsplaat vastgeroest zit aan de drukgroep.
Probeer: zet de auto in eerste versnelling, koppeling ing-
drukt houden, dan, start de motor. Pas op dat je wel de
riumte hebt om weg te rijden. Met een klein gelukje, doet
de koppeling het weer.
Re: Ik verwacht dat het probleem in de koppeling zit,
maar voor alles te slopen en te vervangen, zou ik het
volgende proberen: - Controleer of de draaipin, waarom
de ‘release’-arm roteert, er nog wel in zit. Deze pin zit
aan de andere zijde van het ‘bellhouse’ dan de ‘slave
cylinder’. Origineel zit hier een rechte pen in, welke enkel
door een veerring op zijn plaats gehouden wordt. Als de
veerring is versleten, kan de pen eruit vallen, zo op de
straat en ben je hem dus kwijt.

Het isniet eenvoudig, maar met een beetje peuteren kun
je de draaipunten wel zien en met een beetje meer
peuteren kun je zien of de pen er nog in zit.
Maar dan, als de pen weg is. Dan kun je proberen een
nieuwe pen (ditmaal met borst aan de bovenzijde) van
bovenaf te monteren. Dit kan echter moeilijk worden,
aangezien de draaipunten en de releasearm niet meer in
lijn liggen.
Dus proberen met een schroevendraaier die in lijn te krij-
gen of toch maar alles slopen, (motor eruit, of ver-
snellingsbak eruit), zodat je er goed bij kunt. Dan kun je
ook gelijk de rest van de koppeling bekijken.
Het kan ook zijn dat er in het inwendige van je hoofd-
cylinder wat kapot hebt. Nadat bij mij de veer gebroken
was, kon ik ook niet meer volledige ontkoppeling krijgen.
Remedie was het reviseren van de hoofdcylinder.

Koppeling lekt
De mastercylinder (boven, naast remcylinder) van de
koppeling lekt. Deze lekt volgens mij bij waar het
stangetje (wat je via het pedaal indrukt) de mastercylin-
der in gaat. Ik zag in de ‘Haynes’ dat hier een aantal
‘seals’ horen te zitten. Mijn vraag. Is schoonmaken van
deze seals en vervangen een optie, of kan ik beter een
complete nieuwe mastercylinder aanschaffen?
Re: Je geeft alle oplossingen al. Het hangt van je hand-
igheid en je portemonnee af wat je doet. Blijkt bij beo-
ordeling, dat de cylinderwand niet gegroefd of anders
beschadigd is, dan kan je reviseren d.m.v. een setje rub-
bers. Heb je twijfel, koop een gereviseerde. Deze zijn
gagarandeerd goed en niet zo duur als een tamdem
remcylinder. 
Re: Doordat er bij mij een veer gebroken was, moest de
koppelingscylinder uit elkaar. Ik heb hem zelf “gehoond”
mbv een stok van bijna de dikte van de diameter van de
cylinder, daar fijn schuurpapier omheen en op de boor-
machine nat schuren totdat alle pitjes weg zijn. Daarna
nieuwe rubbers erin en hij doet het weer alsof hij nieuw
was.
Re: Op de volgende pagina wordt er een leuke methode
beschreven om dit probleem op een duurzame en effec-
tieve manier op te lossen. Weliswaar wordt men niet ver-
lost van het ontluchten maar het wordt daarna wel
minutenwerk.
http://www.geocities.com/MotorCity/Speedway/1080/ezcl
utchbleed.html
Re: Maak terplaatse van de koppelingscylinder een luikje
in je versnellingsbak cover dan is het ontluchten een
fluitje van een cent.
Re: Met het revisie-setje van 5 euro ga ik het eerst eens
proberen. Ontluchten heb ik de vorige keer gedaan met
een slangetje en een ventieltje en een klein steeksleutelt-
je, waardoor je net een slagje kan maken onder de auto.
Dit ging eigenlijk wel aardig. 



Oliekeerring koppelingshuis
Ik heb de versnellingsbak van het koppelingshuis
gehaald en verbaas mij erover dat er geen oliekeerring
te vinden is! Ik kijk aan de versnellingsbak kant zo in het
open kogellager en aan de koppelinghuis zijde zit er
ruimte tussen de as en het koppelingshuis. Wel zit er
draad in het gat van het koppelingshuis. Het nut van de
draad zie ik niet. Volgens mij mist er toch iets, wie helpt
mij?
Re: Ik heb begrepen dat de “early 1500” versnellingsbak
inderdaad geen oliekeerring aan de buitenzijde heeft en
het “schroefdraad” in het koppelingshuis de eventuele
olie terugvoert in de bak.

Vrije slag koppeling
Ik heb sinds kort een Spitfire 1500. Bij de aankoop was
bekend dat de koppeling af was. Deze heb ik inmiddels
vervangen (koppeling plus drukgroep). De hoofdcylinder
en werkcylinder waren lekvrij (nog steeds). Naar mijn
idee heb ik ook goed ontlucht, beneden bij de werkcylin-
der. Echter als ik m’n koppelingspedaal intrap heb ik
eerst ongeveer 15cm vrijeslag, voordat ik voel dat hij
ontkoppelt. Op het laatste moment onkoppelt hij dus, als
ik al bijna geheel op de bodem trap. (En dit is niet goed).
Zijn er nog andere afstel mogelijkheden? Ik heb de werk-
cylinder zelf nu zover mogelijk naar voren geschoven, en
weer vast gedraaid. Het lijkt alsof het stangetje (Die de
werkcylinder bedient) waarmee de drukgroep naar voren
wordt geschoven te kort is. Of is er iets mis met de
hoofdcylinder? Misschien wordt daar de plunjer niet goed
naar achter gehaald door de veer die er in zit. (Hoe kon-
troleer ik dit).
Re:Ik neem aan dat je de juiste plaat en drukgroep en
druklager gemonteerd hebt, want dat stangetje is niets
mis mee. Als je ontlucht, doe dit met zijn tweeen, een
boven die het pedaal bedient en de ander onder. Zorg
dat er geen lucht meer uitkomt. Als je beneden de
ontluchtschroef dicht draait, kun je dmv even snel achter
elkaar te pompen de laatste lucht naar de werkcylinder
verplaatsen. Als je dit doet, zul je zien dat je gewoon
weer de normale druk op je pedaal krijgt. Blijft het prob-
leem, dan ga ik toch aan de juistheid van de koppelings
set twijfelen.
Re: Volgens mij heb ik wel de juiste koppelings set te
pakken. Echter, na het uitvoeren van je tip, blijft de vrije
slag. Ontkoppelt dus erg laat, pedaal bijna tegen de
bodem. Het eerste stuk gaat ook wel erg makkelijk,
waarschijnlijk nog steeds lucht in de hoofdcylinder?
Omdat er maar een ontluchting, beneden bij de werk-
cylinder, aanwezig is, is het lastig ontluchten.
Misschien toch eens nieuwe remolie gebruiken. Is het
een idee om op de hoofdcylinder een extra ontlucht-
ingsnippel te maken? Wie heeft daar ervaring mee?
Re: Als je niet weet hoe oud de olie is, dan moet je die
altijd vervangen. Er kan veel drab uit komen, dus spoel

goed door. Dat is ook goed voor de cups. Een extra nip-
pel heeft geen zin, omdat de bestaande nippel aan het
andere eind zit van je voorraadtankje. Op een andere
plaats kan je niet ontluchten zonder lucht te laten zitten.

Koppeling vervangen 
Nou heb ik al heel wat gedaan aan mijn Spitje. Vering-
remmen-bekleding-uitlaat-trunnion-voorwiellagers en nog
wel een paar kleine dingentjes. Nu moet mijn koppeling
vervangen worden. Deze gaat zwaar en komt moeilijk
vrij. Beide cylinders (master en slave) zijn schoon en
lopen gemakkelijk. Moet ik dit werkje uit handen geven?
Of kom je er met wat geduld zelf wel uit. Gereviseerde
koppeling kopen? Ik begrijp dat het motorblok met de
versnelingsbak eruit moeten, opzich geen probleem,
maar kan je de versnelingsbak zo van het blok
afschroeven?  
Re: Als ik het rijtje van gedane, succesvolle klussen lees,
moet dat met die koppeling ook wel lukken! En nee, je
hebt niet opeens een garagevloer vol tandwielen. Reken
wel op een volledige dag werk. Ik heb drie keer de bak
achter het blok vandaan gehaald. De eerste twee keer,
jaren geleden, met hulp en aanwijzingen (want nieuw op
Spitgebied). En telkens op dezelfde manier. Allereerst:
maak de accuklemmen los. Haal de steun/middencon-
sole waar de radio inzit weg. Begin bovenaan, bij het
middendeel van het dashboard (bij een 1500).
Haal de cover van de versnellingsbak. Dan zie je de bak
zelf al zitten. Volg dan het garagehandboek voor het
loshalen van de bak. Het is wel aan te raden om een
garagekrik onder de bak te zetten voordat je gaat sleute-
len! Op een goed moment draagt de krik dan het gewicht
en hangt de bak niet aan een bout in de bellhouse! Je
kunt de bak via de bestuurders- of bijrijderskant verwi-
jderen. Hulp van een paar sterke armen is dan wel
welkom en zorg er zoveel mogelijk voor dat alle bekled-
ing niet vies kan worden. Je ziet de koppeling dan al zit-
ten. Hoe je die verwijdert, kun je eenvoudig lezen in het
werkplaatshandboek of Haynes’. Een paar tips: let goed
op de positie van de slavecylinder op de bak, voordat je
die losneemt! Hij kan verschuiven tov. de bout die hem
borgt! Zorg dat hij in dezelfde positie teruggemonteerd
wordt. Let op de bouten van het bellhouse (ik meen me
te herinneren dat ze niet allemaal dezelfde lengte
hebben). Kijk ook even hoe de massa-aansluiting vanaf
een van die bouten naar de accu loopt. Zorg dat je een
goede massaverbinding houdt als je e.e.a. terugmon-
teert. Controleer de staat van je starterkrans; je ziet ‘m
zo zitten als de bak weg is. Ook kun je nu makkelijk bij je
startmotor. Let goed op de volgende zaken: slavecylinder
(zie boven), het  verticale asje waarom/-mee de vork
scharniert (of hoe leg ik dat uit) in het bellhouse. Bij som-
mige Spits zakt dat ding er gewoon uit. Waarom weet ik
niet. Anderen hebben dat probleem helemaal nooit. Ik
weet niet waar dat aan ligt. Dan heb je dus echt pech:



moet alles opnieuw. Gebruik nieuwe Niloc moeren als je
de aandrijfas opnieuw aan de bak zet. En als laatste ...
als je de middenconsole weer over de bak monteert en
je zet dan het middendeel van het dashboard terug, zorg
er dan voor dat je met een schroef o.i.d. niet een stroom-
draad doorboort, zodat je kortsluiting krijgt ...  Koop een
koppeling van het beste merk dat je kopen kunt. Borg en
Beck o.i.d. (ccee.nl misschien?) Koop ‘m compleet: lager,
plaat en drukgroep. Koop er meteen een centreerhulpje
bij: een plastic geleidertje die er voor zorgt dat de
kopp.plaat perfect in het midden komt te zitten. 
Re: Ik heb het net gedaan. Het is een tijdrovend, maar
technisch eenvoudig, klusje. Je voelt achteraf een hoop
spieren waarvan je niet wist dat je ze had. Houdt alle
boutjes en moertjes goed gescheiden (ik heb ze allemaal
teruggezet, zodra iets gedemonteerd was. De bak
weghalen is een klusje voor twee personen. Haal vooral
je stoelen eruit, dat geeft meer ruimte. Ik heb ook de
hele cardanas weggehaald, geeft een hoop meer
manoeuvreer ruimte. Het weghalen van de bak is een
hoop gepiel. Hij weegt zwaarder dan het lijkt. Een krik
onder de motor en de bak (elk) doet wonderen, je kan ze
goed in lijn brengen. Ik heb alles getest voordat ik de
cardan monteerde. Let wel op de draaiende delen.
Vergeet niet alles even lekker schoon te maken. Er zit
een hoop vet op plekken waar je anders niet bij kan. 
Re: Ik denk dat ik het blok en de bak maar loshaal en
deze eruit hijs. Ik heb tenslotte alle tijd van de winter. Dit
werkt makkelijker met het oog op het nieuwe interieur.
Re: Als aanvulling zou ik je mee willen geven om te
beginnen met de aandrijfas tussen de bak en het differ-
entieel te verwijderen. Dit geeft de ruimte. Let op, er zijn
verschillende soorten koppelingen. Het midden is of
scherpgetand of in een kanteelvorm. Omdat ik een erg
late MK IV heb, de voorlaatste die er op de markt
gebracht is, kan ik je niet vertellen of de situatie daarin
bepalend is voor de MK IV of de 1500. Je komt in deze
auto de vreemdste combinaties tegen van zowel een
1300 als een 1500. Je onderdelen van te voren bestellen
kan dus een risico met zich meebrengen, zoals bij mij
het geval was. Als je het toch niet binnen een dag af
moet hebben is er dus geen probleem. Als centreerhulp
kan je een afgezaagd deel van de prise as gebruiken
waar dezelfde inkepingen in zitten als in je koppel-
ingsplaat. Zo centreer je hem optimaal. Er zijn binnen de
club wel lieden die deze hulpgereedschappen hebben
liggen.
Re: Ik heb een 1500, maar ik zal voordat ik de koppeling
bestel goed opletten welk type er inzit. En een centreer-
hulpje zal ook nodig zijn.

Olie onder koppelingspedaal 
Er blijkt behoorlijk wat olie op het koppelingspedaal te
zitten. Is dat de bedoeling? 
Re: Olie op het kopp. pedaal betekent waarschijnlijk dat

de koppelingscylinder lek is. Je kunt dat makkelijk con-
troleren onder de motorkap: hoeveel olie zit er nog in het
kopp.reservoir en zie je (terwijl een ander de kopp.
intrapt) ook  vloeistof opwellen. Er zit een soort rubber-
mof over het stangenstelsel dat naar beneden gaat in de
richting van het pedaal. Licht dat even op. Als de kopp.
niet lekt, kijk dan naar het naastgelegen remreservoir en
-stangenstelsel. Let op: zoals je waarschijnlijk wel weet,
is remolie (die ook in het kopp.resevoir zit) ERG
AGRESSIEF voor autolak! Maak alles dus goed schoon
(als het al niet te laat is, je ziet de lak dan bladderen) Als
je geluk hebt, is het al eens vervangen door ‘siliconeno-
lie’, die is onschuldig. Hoe je e.e.a repareert, kun je
hieronder wel ergens op het forum lezen of in het onvol-
prezen Haynes Manual. 
Re: Kijk eens in je werkplaatshandboek waar je olie moet
vullen en hoe je het niveau controleert.
Re: Olie op je koppelingspedaal, moet haast wel koppel-
ingsvloeistof zijn uit het lekkende linker reservoir. Gezien
vanuit de rijrichting. Revisie nodig?

Krakende koppeling 
Beide koppelingscylinders vernieuwd, koppelingsplaat,
drukgroep en druklager in een keer meegenomen. En
heel goed ontlucht. Blijkt na 10 km dat de koppeling op
het uiterste intrappen kraakt en dat doet ie nu nog
steeds (warm of koud... maakt niks uit!) Iemand enig
idee?
Re: krakende koppeling 
Je hebt een kapotte diafragmaplaat in je drukgroep.

Koppelings hoofdcylinder 
Ik ben de hoofd kopplings cylinder aan het fixen. Hoe
krijg ik de ‘boot’, dat hele grote rubber (onderdeel 10 op
blz 134 Haynes’) over de “push-rod” (onderdeel 9). Ik
krijg die push rod er wel overheen, maar ik heb het idee
dat de “boot” dan ook nog over de “washer” (onderdeel
12) heen moet. Ik ben bang dat het rubber dan zal gaan
scheuren, omdat de spanning te groot is. Ben ook bang
dat ie gaat scheuren als je die enorme H-beugel aan de
andere uiteinde van die push-rod door dat kleine gaatje
van die rubberen boot gaat duwen.
Re: Heb geen Hayens manual, maar volgens mij moet je
het rubber alleen over het H beugeltje trekken. Als het
een nieuw rubbertje is, moet dit (met wat oprekken)
gaan. Een oud rubbertje gaat inderdaad makkelijk
scheuren. Tenminste da’s mijn ervaring. 
Re: Niet om je conclusie in twijfel te trekken, maar weet
je dat zeker? Over die H-beugel. Die is echt mega groot.
(ten opzichte van dat gaatje in dat rubber).
Re: Hallo, je haalt een paar dingen doorelkaar. De ‘boot’
is het grote rubber dat over de koppelingscylinder
geschoven zit en vervolgens op het schutboard beves-
tigd wordt. Wat ik uit je verhaal begrijp, is het een rubber
van ongeveer 3,5 cm dat over het uiteinde van de hoofd-



cylinder komt. Dit moet inderdaad opgerekt worden en
dan voorzichtig over de H beugel getrokken worden, evt
kan je als hulpmiddel zuurvrije vaseline gebruiken. Mocht
je dan nog twijfelen, bel dan gerust naar de TAC; daar
hebben we ze voor. 

Olie koppeling 
In mijn Haynes’ staat ‘girling hydraulic fluid’, maar dat zei
de olieboer niets ... Ben net nieuw hier. Heb een Herald
van een vriend op de brug staan om weer apk klaar te
maken. Koppelingsresevoir zat vol met vlokken. Nu los
gemaakt en alles uitelkaar en schoonspoelen in spiritus,
aldus het advies tot nu toe, maar welke olie moet er dan
in? 
Re: Je koppeling vul je gewoon met dot 3 of 4. Dit is het-
zelfde als in je remsysteem. Goed ontluchten, anders
krijg je een koppeling die wat sponzig aanvoelt. Maar als
het systeem toch geheel leeg en schoon is, kan je het
systeem het beste vullen met siliconen vloeistof. Het
voordeel hiervan is, dat dit geen vocht aantrekt en dat
het ‘vlokken’ ook niet meer zal voorkomen.
Re: Hij bedoelt: ook nieuwe rubbers. Dot 4 en 5 verdra-
gen elkaar niet. De rubbers die in Dot 4 gezeten hebben,
verdragen Dot 5 niet. Dus niet alleen alles zo schoon
mogelijk, maar ook allemaal nieuw rubber erin.
Re: De tunnel heb ik er maar afgehaald, want de auto is
hard, behalve rond het gaspedaal. Deze verdikking is
losgerot! Bekleding moest los en toen waren het nog
maar 10 telefoonboutjes om de tunnel los te maken.
‘slave’ is dus los geweest en het spoelen was nodig! Wat
een drab! Ook het reservoir boven is losgeweest. Alles
lekker gespoeld in de spiritus. Met verse dot 4, dit zat er
blijkbaar in en inelkaar gezet. Lijkt het nu te doen. Eerst
het reservoir vastgemaakt om zo de leiding te laten door-
spoelen. Ook vol met drab. Na een half busje olie erdoor
heen gespoeld te hebben, kwam er verse olie uit. Aan de
‘slave’ vastgemaakt en ontluchten. Stap 1 is gelukt. Dat
de auto slecht liep met losse elektra tussen bobine en
ontsteking, is nu ook opgelost. Starten, lopen en nu ook
rijden! Nu nog de remmen! En de brandstofleiding in
orde brengen.

Koppeling 
Heb mijn remmen en koppeling eens flink aangepakt.
Alles wat vernieuwd moest worden heb ik venieuwd
(DENK IK) en nieuwe remolie gebruikt, goed ontlucht. Nu
is het, als ik mijn auto net start en wil gaan rijden, alsof
mijn koppeling niet ontkoppelt. Dan moet ik een paar
keer pompen en dan gaat het wel weer en gewoon tij-
dens het rijden heb ik geen last meer. Ik vind dat heel
vreemd. Hebben jullie misschien een oplossing. 
Re: Ik denk dat er toch nog eenvoudigweg wat lucht in
het koppelingscircuit zit. 
Re: Als alle belangrijke delen nieuw zijn, dan zou het
mechanisch allemaal goed moeten functioneren en is

lucht bijna de enige mogelijkheid. Heb je de ontlucht-
ingsschroef wel in het bovenste gat zitten van de hulp-
cylinder, als hij onder de leiding zit, krijg je nooit het laat-
ste restje lucht eruit.

Honen van koppelings-hoofdcylinder 
Weet iemand de beste manier om een koppelings-cylin-
der uit te honen. Helaas heb ik de technische meeting
moeten missen. Dus, als iemand het toch nog een keer
wil vertellen... graag.
Re: Koppelings hoofdcylinders zijn niet zo duur. Probeer
nieuw te kopen. Altijd beter.
Re: De technische advies commissie sluit zich volledig
aan bij de vorige schrijver.

Koppelings problemen 
Het schakelen in de eerste en achteruit gaat gepaard
met ratelende tandwielen. Wat kan hiervan de oorzaak
zijn? Druklager? De koppelingscylinder heb ik reeds
ontlucht. MK III ‘67
Re: Dit is een geval van een koppeling die niet vrijkomt.
Kan inderdaad komen door lucht in het systeem, dus dat
is een goede gedachte om die te ontluchten. Meestal
voel je dat wel in het pedaal, voelt slap aan. Het druk-
lager is het minst verdacht in deze. Waarschijnlijker is
het dat de koppelingsplaat blijft “kleven” doordat hij b.v.
een beetje vet is door olielekkage uit motor of bak. Als je
een diafragma drukgroep hebt (en volgens mij is dat zo
bij een MK III) kan het ook komen doordat de diafrag-
maveer gescheurd is. Vettigheid op de plaat kun je
(tijdelijk) verhelpen door de koppeling even te laten slip-
pen. (klinkt eng maar het werkt wel) Een gescheurd
diafragma verhelp je alleen door de zaak te vervangen.
Re: Naast de genoemde zaken, kan de oorzaak ook zijn
dat er teveel speling is gekomen in de overbrenging
tussen je koppelingspedaal en de hoofdcylinder (master
cilinder). Vooral de verbinding bovenaan je pedaal is dik-
wijls uitgelubberd. Het resultaat is dat je je pedaal al een
heel eind kunt indrukken, voordat je werkcylinder (slave
cilinder) uiteindelijk daadwerkelijk de koppeling in beweg-
ing zet. Kun je testen door een hulpje de koppeling te
laten intrappen, en zelf tegelijkertijd de werkcylinder in de
gaten te houden. Kun je gelijk zien of de stang van de
werkcylinder in rustpositie niet te ver van de koppeling-
shefboom zit, want dat is natuurlijk ook een vorm van
speling.

Klikkend geluid bij de koppeling
Heb ik de werkcylinder van de koppeling gereviseerd.
Alles ging goed en er waren geen lekkages. Maar sinds
vorige week hoor ik, als de motor warm is een klikkend
geluid als ik mijn koppelingspedaal helemaal op laat
komen. En ook tijdens en indrukken van het pedaal hoor
ik een licht schurend geluid. De koppeling werkt nog



steeds perfect en de vloeistof is ook nog steeds op peil.
Re: Hoe heb je de werkcylinder afgesteld. Deze kan je
afstellen in diepte. Verder zou het ook nog het druklager
kunnen zijn. Zodra je de koppeling indrukt wordt dit
belast. Als deze versleten is, geeft dit bijgeluiden. Eerst
maar eens experimenteren met de afstelling van de
‘slave cilinder’. Slipt de koppeling ook niet bij maximaal
acceleratie? 
Re: Hoe is de staat van je koppelingsplaat? Ik hoorde
ook tikkende geluiden, meer een soort ‘metalisch’ ratel-
geluid. Dit bleken de veertjes in de koppelingsplaat te
zijn. Ik had geen idee wat de toestand was op dat
moment, maar opeens ging de boel “BANG” en stond ik
zonder aandrijving, want toen was de bende gewoon
doormidden gebroken. Mischien jouw geluid? Goed te
horen bij het wegrijden. 
Re: Bij mij leverde een gebroken veer in de koppel-
ingscylinder een dergelijk geluid op.
Re: Kun je de ‘slave cilinder’ afstellen? Er zit een sleuf in
en daar gaat een bout door. That’s it. Toch? Mijn Spitje
ontkoppelt aan het eind van een dag rijden steeds
moelijker. Ik trap als het ware door de bodem heen en
dan kan ik schakelen. Het aangrijppunt ligt dan in de vlo-
erbedekking. De volgende dag alles weer normaal en ligt
het aangrijppunt op 1cm van de vloer.

Kop(pellings)zorgen 
Plots, voor het stoplicht, wilde mn koppeling niet meer
pakken bij het wegrijden. Hij slipt. Thuis aangekomen
bleek het vloeistof niveau laag. Ze heeft dus ergens een
lekje... al snel bleek werkcylinder de boosdoener. Deze
heb ik nu vervangen, maar helaas dit bleek niet
afdoende. De koppeling pakt nog steeds niet goed. Als je
hem op laat komen pakt ie wel, maar zodra je gas geeft
zie je de toerenteller kloksgewijs draaien de snelhei-
dsmeter daarentegen weinig tot niets. Heb al geprobeerd
werkcylinder verder naar achter te zetten (staat nu op
uiterste stand) maar helaas. Ik begrijp nu zelf ook dat de
koppeling vervangen zal moeten worden. 
Nu heb ik zelf nog nooit zoiets gedaan, ik heb wel het
werkplaatshandboek. Echter daar staat niet in hoe je nou
fysiek die bak uit de auto haalt... Ik neem aan via de
bovenkant. En dan veel plactis in de auto leggen voor al
het druppende olie. Heb je hier een takel voor nodig?
Wellicht een extra persoon? Als iemand mij een korte
beschrijving zou willen geven over de te maken handelin-
gen (voornamelijk het verwijderen van de bak, en het
plaatsen van de nieuwe koppeling) graag. Is hier speci-
aal gereedschap voor nodig? 
Re: Het is handig als je eerst de informatie uit de down-
load leest voordat je de boel sloopt. Wellicht brengt de
inhoud van het hoofdstuk Koppeling je nog op andere
ideeen. Toch nog even: Je kunt vrij eenvoudig via de
‘cabine’ van je Spit alles verwijderen. Stoelen en tapijt
eruit, console tussen bodem en dashboard weghalen,

kap van de versn.bak verwijderen (kun je misschien
gelijk een nieuwe voor kopen, zijn vaak rot) De versn.bak
kun je het beste ondersteunen met een garagekrik (even
iets rubberachtigs ertussen). Dan volgens Haynes’ alles
loshalen, bak een stukkie naar achteren en via de cabine
eruit. Het makkelijkst werkt het met twee mensen. 
De koppeling moet je centreren. Er zijn universele
paspennen te koop. Wellicht heeft iemand in je omgeving
zo’n ding. Ze zijn ook niet duur. Even een paar tips nu je
toch alles los hebt: controleer de staat van de startkrans
op het vliegwiel (tanden); het is ook het moment om je
startmotor evt. te laten reviseren en... (zie downloads)
controleer het asje dat aan de ‘vork’ in het bellhouse zit.
Bij sommige Spits valt dat ding er uit/gaat kapot. Als je
twijfelt: vraag een ervaringsdeskundige even mee te
kijken of vervang dat ding. Er schijnt een handigheidje te
zijn waardoor ‘ie een stuk safer zit. En... even nieuwe
olie in de bak zelf. (Zorg wel voor de juiste olie!) Het
oliepeil is goed als de olie pal onder de vulopening staat.
(Kun je controleren door het korte eind van een imbus-
sleuteltje door het vulgat te steken). Bij het terugmon-
teren van de aandrijfasflens aan de bak zou ik nieuwe
bouten en moeren gebruiken. Die je op de juiste aan-
haalmomenten vast moet zetten. Sommigen vinden
nieuwe bouten en moeren onzin, maar ze kosten bijna
niks en als ze loslopen of breken, moet je je afvragen
waar ze met hoge snelheid heen kunnen schieten, 10 cm
van je bekken... Verder: terugmonteren is in omgekeerde
volgorde, waarbij je bij het werk aan het dashboard goed
op moet letten dat je bij het vastdraaien van
plaatschroeven niet even een elektradraadje meepakt,
anders kun je nog een paar dagen op je kop achter het
dashboard knutselen... 
Re: Bedankt voor de reactie. Over de console verwi-
jderen, dit heb ik reeds gedaan voor het vervangen van
de werkcylinder. Dus dat is vast achter de rug. Nu alleen
nog de stoelen.... Wat weegt z’on bak eigenlijk? is dat
een beetje met z’n tweeen te tillen of moet je daar iets
van een takel voor gebruiken? “De koppeling moet je
centreren. Er zijn universele te koop. “Wellicht heeft
iemand in je omgeving zo’n ding”. Hoe heet zo’n ding
precies? Dan zal ik het eens navragen. Misschien
iemand van de club in de buurt die zo’n ding heeft? U
had het ook over de startmotor laten reviseren (zie
downloads). Wat bedoelt u daarmee? Dat daar tips
instaan over hoe te handelen, ed? De olie vervangen
stond sowieso al in de planning, net als een luikje maken
in de console. (nu ik er toch bij moet zijn) GL-4 80w-90
olie. De console is verder in redelijke staat. Ja, ik ben
zelf ook wel van de nieuwe bouten en moeren gebruiken,
voor die paar euro ‘better safe then sorry’. Verder
hartelijk dank voor de tips. Over het terugmonteren, de
vorige eigenaar had daar al aan gedacht, deze kabel zit
netjes geklemd aan de bak en komt dus niet in de buurt
van de console.



Re: Ik heb hem niet gewogen, maar reken op 25 kg. Je
gaat gewoon wijdbeens in de auto staan, kap teruggesla-
gen, met je voeten op de plek waar anders je stoelen
staan. Je pakt de bak beet bij de versnellingspook en
trekt de bak achteruit en iets omhoog. Om dat makkelijk
te doen, doe je er goed aan het steuntje wat onder de
staart van de bak zit en op de chassisbalken rust er
tussenuit te halen. Wanneer de bak een paar cm
achteruit komt, moet je de rand van het koppelingshuis
voorbij de rand van de opening in het schutbord
manoeuvreren. De staart dus een beetje naar rechts,
zodat je links voorbij het schutbord komt en dan naar
rechts om de andere kant er langs te krijgen. Hang je
koppelingshulpcylinder met een touwtje op aan je
rempedaal, zodat je de leiding niet buigt of knelt. Nu
moet de bovenrand van het koppelingshuis onder je
dashboardrand door. Laat de bak over het chassis naar
achterschuiven, waarbij je de staart genoeg optilt om de
bovenrand vrij te houden van het dashboard. Wees
voorzichtig hiermee, want er lopen daar veel draden
waarvan je de mantel kunt beschadigen wat later kort-
sluiting kan geven. Uit je antwoord begrijp ik dat je de
download nog niet gelezen hebt. Dat moet je beslist echt
doen, want daar staat de wetenschap die je in je hoofd
moet hebben voordat je hieraan begint. Doe je die
moeite niet, dan zul je leren wat je had kunnen lezen,
maar dan op de vervelende ‘ondervindelijke’ manier. Nog
een goede raad: haal je accu uit de auto voordat je
begint! (tegen kortsluiting).
Re: Bedankt voor de uitgebreide beschrijving. Ik heb wel
de download gelezen, alleen snapte ik de verwijzing
richting niet zo. Hetgeen betreffende de koppeling heb ik
uitgebreid doorgelezen. Zo heb ik zoals u had kunnen
lezen eerst geprobeerd de werkcylinder te verschuiven
wat ik daar ook gelezen heb. De accu koppel ik altijd los
voordat ik ga klussen e.d., heb zo’n dis-car-nect erop
gezet. Gewoon schroefdop eruit draaien en er is geen
stroomkring meer. Super handig ding. Dit terzijde. Ik zorg
inderdaad wel dat ik goed ingelezen ben. Een
gewaarschuwd mens telt immers voor twee. Mocht ik
nog vragen hebben dan hoort u het wel. Zijn er in de
tussentijd nog opmerkingen die niet in de ‘download’
staan, hoor ik ze graag.
Re: Met de koppeling centreren bedoel ik, m.b.v. een zg.
‘clutch alignment tool’ een soort asje van -meestal- kun-
ststof dat er voor zorgt dat de koppelingsplaat en druk-
groep gecentreerd komt te zitten. Bij Imparts in Arnhem
bv te koop voor een Spit voor 10 euro, dus bij een
andere leverancier voor minder! De startmotor reviseren
moet je natuurlijk alleen doen als’ie kuren heeft: starten,
jankend geluid, maar niet de motor ronddraaien/aan
laten slaan. Kijk, als je nooit problemen hebt, hoeft dat
natuurlijk niet. Ik bedoelde in dit verband ‘downloads’ niet
m.b.t. de startmotor, maar het asje waarmee de vork
beweegt. Wellicht een overbodige toevoeging: ga niet

voor de goedkope route, maar vervang alles, dus ook het
zgn. druklager! Je zult niet de eerste zijn die bijv. wel de
kopp.plaat verving en binnen de kortste keren weer alles
moest demonteren om nog een resterend onderdeel te
vervangen. En over de kabeltjes: ik bedoel eigenlijk meer
de kabeltjes achter de meters op het dashboard! De laat-
ste parkers moet je aan de onderkant van het dashboard
vastdraaien (althans, bij een 1500) en daar ging het bij
mij mis. Al met al is het wel een klus waar je een goed
deel van een zaterdag mee bezig bent, maar als je klaar
bent, heb je wel een echte prestatie geleverd! 
Da’s heel wat waard.
Re: Ik begrijp nu waar u op doelde met die parkertjes. Ik
zal er op letten! Over alles vervangen, ook dit was ik
reeds van plan. Gewoon een komplete nieuwe koppeling
bestellen/halen. Zo heb ik tot nu toe alles aangepakt, als
het eenmaal uitelkaar is en er moet iets gebeuren moet
het ook goed gebeuren vind ik. Verder hartelijk dank voor
uw tips, uitleg en morele steun.

Koppelingsolie  
Ik heb een Spitfire MK IV 1300 (’71). Nu wil ik er nieuwe
koppelingsolie in gooien. Alleen in de specificatie staat,
SAE 90EP. Maar wat ik aan olie kan vinden is 80/90. Is
dit de goede olie, of moet er wat anders in. Het is een
versnellingsbak zonder snelgang (overdrive).
Re: Ik neem aan dat je versnellingsbakolie bedoelt, want
in de koppeling zit geen olie, een universele trans-
missieolie voldoet, dus de 80W90 is goed. Vullen via de
zijkant van de bak, dit is tevens het maximale niveau. 
Re: Let op, dat je gewone ouderwetse versnellings-
bakolie gebruikt en niet moderne, want daarmee verniel
je de synchromeshes. Laat je goed adviseren. 
Re: Je hebt gelijk. Ik bedoelde dus versnellingsbakolie.
Re: Nog 1 keer helemaal dan, het moet een SAE
80W90, API GL-5 met EP additives zijn. 

Koppeling slipt op maximaal koppel 
Afgelopen zomervakantie in de Alpen gereden. Een
prachtig avontuur. Ik merkte echter dat bij belading en
een helling van 15% de koppeling wat slipte bij maximaal
koppel. Op de snelweg bij flink gas geven (wat ik nor-
maal eigenlijk niet doe) heb je hetzelfde resultaat. Rijd je
normaal, dan gaat alles goed. Bij een lokale garage even
op de brug gestaan. Geen vette platen (koppel-
ingsreiniger kwam er weer blank uit). Platen hebben
10.000 (rustige) kilometers gelopen. ‘Slave cilinder’ heb
ik versteld tot de uiterste stand, geen verschil. Iemand
een suggestie wat het kan zijn? 
Re: Ondanks het geringe aantal kilometers dat je hebt
gereden, klinkt het toch alsof de koppeling versleten is. 
Re: Na 10000 km is wel heel erg snel! Misschien is de
drukgroep wat losgekomen van het vliegwiel, de zes
inbusboutjes losgetrild? Ik denk dat er maar een ding op
zit en da’s uitelkaar ermee! Dan zie je het vanzelf. 



Re: De imbusboutjes van de drukgroep zitten met
‘Locktite’ vast, dus dat kan het niet zijn. Dacht zelf aan
slappe drukveer. Maar de koppelingsplaat heb ik bij een
professionele onderdelenleverancier (met dito prijzen)
gekocht... Dus ik verwacht zeker bij hem A kwaliteit. 

Welke vloeistof in ontkoppelingscylinder? 
Deze morgen met de Spit naar ‘t werk gekomen en
gemerkt dat ik nog maar zeer moeilijk kon schakelen.
Twee dagen voordien wel lange tijd (bijna een uur) in
een file gereden met minder dan stapvoets verkeer.
Gemerkt dat het vloeistofpeil in de cylinder onder de
motorkap (weet de juiste benaming niet) veel te laag
staat.  Mogelijks ligt daar wel de oorzaak van het prob-
leem (en vermoedelijkj hier of daar een lekje). Ik meen
begrepen te hebben dat er remolie in moet. Is het om het
even welke? Zijn er specificaties? 
Re: Dat ligt eraan: Er kan remvloeistof (DOT4) in zitten
of siliconenvloeistof (DOT5). Waarschijnlijk zit er DOT4
in, want bij DOT5 hangt men er meestal een labeltje aan
“DOT5 only”. DOT5 is duurder, maar tast je lak niet aan
bij lekkage. Dit is meteen een testje om te controleren
wat er werkelijk inzit. Neem iets vloeistof uit het resevoir
en pak een gelakt stukje los materiaal en kijk of de lak
reageert. Als je peil overigens zakt, is het raadzaam om
meteen de oorzaak te zoeken. Waarschijnlijk zijn je rub-
bertjes vergaan in ‘master-’ en of ‘slave-’ cylinder. 
Re: ... en koop een goed boek met informatie over
onderhoud.
Re: Fijne opmerking. Waarschijnlijk van toepassing voor
80 % van de hier gestelde vragen. Andere opmerking
had kunnen zijn: ga meteen naar een garage en betaal
voor de herstelling. Mocht het u aanbelangen, ik beschik
over een Haynes’ handboek en ben gisteren net voor de
eerste maal naar de avondschool gegaan: autotech-
nieken. En ja, ik ben een absolute leek. Waarschijnlijk
bent u een doorwinterde technieker voor wie een Spit
geen enkel geheim heeft. Dan kan ik niet anders, dan u
hiermee feliciteren. U hebt een enorme bijdrage geleverd
aan mijn kleine kennis van de Spitfire. Deze avond in de
les kregen we te zien hoe een koppeling werkt.

Mastercylinder koppeling 
Ben bezig mijn koppelingscylinders te reviseren met
twee revisiesetjes. De ‘slave’ was geen probleem. Met
de hoofdcylinder krijg ik de binnencylinder echter niet uit
het huis. In het Haynes’ boek staat dat ik een lipje moet
oplichten. Ik probeer dat via de leidingopening te doen.
Maar zonder succes. Wie kan mij vertellen wat ik fout
doe en hoe het wel moet?
Re: Ik heb gelijk div boeken nagekeken, maar daar staat
niets over een lipje. Het enige wat er losgemaakt moet
worden, is een ‘circlip’ aan de voorkant van de master-
cylinder. Daarachter zit een stalen ring die vast kan zit-
ten. Als deze eruit is, kan ook de ‘push-rod’ uit de cylin-

der. Hetgeen wat er dan nog vast kan blijven zitten, is de
‘piston’, deze zal waarschijnlijk vastgerot zijn in het huis.
Je kan heel voorzichtig met een doorslag op deze zuiger
tikken en je zal zien dat hij er opeens uitkomt. Als de
bende uitelkaar is, alles grondig schoonmaken. Als er sli-
jtsporen zichtbaar zijn in de cylinder, moeten deze verwi-
jderd worden dmv een uithoon apparaat, daarna alles
weer in elkaar zetten. Als je verder nog vragen hebt, kan
je ook altijd iemand van de TAC bellen. Die kunnen je
ook verder helpen. 
Re: Wanneer de circlip (seegerring) aan de voorkant van
de cylinder verwijderd is, moet je het hele zuigersamen-
stel er zo uit kunnen schuiven. Het is mogelijk dat de bin-
nenkant geoxideerd is door waterinwerking (water in de
koppelingsvloeistof?). Dan alles laten weken in kruip- of
dieselolie. Het lipje waar je op doelt zit aan een dun met-
alen busje, wat zorgt voor een flexibele verbinding
tussen de zuiger en terugslagklep. Met een klein
schroevendraaiertje kun je dit oplichten en losmaken. Dit
kan dus alleen wanneer je het zuigersysteem uit de
cylinder hebt. 
Re: Wanneer je een zuigertje er niet uitkrijgt, kun je het
volgende proberen, stop alle gaten dicht (of hou ze dicht
met je vingers) en zet er met wat perslucht via een open
aansluiting druk op, 9 van de 10x plopt ie er zo uit. 

Koppeling 
In mijn beleving is de koppeling van de Spitfire niet
nastelbaar. Van de week reed ik in de derde versnelling,
gaf gas en tot mijn grote verbazing liep de toerenteller
snel op, zonder dat de auto merkbaar versnelde. Plaat +
drukgroep + koppelingshuis ongeveer 1500 km terug
vernieuwd.
Re: Ja, ik herken dat! Lang geleden had ik dezelfde
klachten na het vervangen van de versn.bak, kopp. enz.
Wat bleek: de hulpcylinder op de bak zit vast met een
bout. De opening waar die bout doorheen moet, is niet
rond, maar langwerpig. Anders gezegd: de hulpcylinder
kan -ten opzichte van de bak- een beetje naar voren of
naar achteren gemonteerd worden. Het asje dat de bak
bedient, gaat op deze manier ook min of meer verder het
huis in, richting de koppeling. Als de hulpcylinder te ver
naar voren gemonteerd wordt, laat ‘ie de koppeling dus
slippen. Nou, je kent de gevolgen nu. Toenmalige reme-
die: ik heb alles weer moeten vervangen en heb de hulp-
cylinder zo ver mogelijk naar achteren teruggemonteerd.
Sinds die tijd okee. Laat wat van je horen. Vooral als het
iets anders blijkt te zijn!  
Re: Even geleden had ik ook te maken met slippende
koppeling in mijn Spit 1500. De koppeling laten vervan-
gen. Tot onze verbazing was de koppelingsplaat niet ver-
sleten, maar wel ‘Nat’, d.w.z. met olie. Vliegwiel er af en
de krukas keerring was kurkdroog. Wat was het geval?
De vorige eigenaar had te veel olie in de versnellingsbak
gedaan. Die spuugt als het ware een deel van dat extra



olie in het ‘bell house’ en hierdoor wordt de plaat Nat en
waardeloos. De plaat hoeft dus niet versleten te zijn om
een slippende koppeling te krijgen, hoewel, dat moet niet
alleen in de derde versnelling gebeuren.

Koppeling 
Na een korte proefrit met de nieuwe motor hoor ik een
sissend geluid bij het op laten komen van de koppeling.
Tevens grijpt de koppeling erg snel aan. Bij het minste
geringste op laten komen van de koppeling, rijdt de auto
al weg. Is deze koppeling nog verder af te stellen?
Voordat we alles weer gaan slopen, hoor ik graag jullie
reactie.
Re: Je probleem met de koppeling klinkt me bekend in
de oren. Ook ik heb mijn MK II voorzien van een ruilmo-
tor (MK III). Dit gaf ook problemen met het aangrijpmo-
ment van de koppeling. De slave-cylinder van een MK II
heeft een andere diameter (dus slag) dan die van een
MK III. Ik heb dit opgelost, door de push-rod ca. 10 mm
te verlengen, door er een busje over te schuiven. In de
praktijk werkt het nu perfect. Misschien dat dit voor jou
ook de oplossing biedt. Het sissende geluid wordt
waarschijnlijk veroorzaakt door een slippende kloppeling.
Niet gek als er olie uit het vliegwielhuis loopt. Test dit,
door in de eerste versnelling op de rem te trappen en kijk
of de motor afslaat. 
Lucht in het hydraulisch systeem herken je door een
slappe, soppige koppeling, met een verschillend aangri-
jpmoment (of helemaal niet). Peil je olie in de bak. Als
het goed is, kan je vrij snel zien of je olie verliest. Om
alles uit te sluiten, peil je ook de motorolie. Al zal dat wel
een tijdje duren voordat die zakt. (en dat kan ook andere
oorzaken hebben, want tijdens het inlopen is iets oliever-
bruik normaal).

Drie veertjes achter het koppelingshuis
Tijdens de revisie van mijn Spit heb ik het koppelingshuis
van de bak gedemonteerd. Daarna heb ik alles weer
gemonteerd. Nu las ik net dat er een drietal kleine veert-
jes geplaatst moeten zijn in de vlakke zijde die tegen het
koppelingshuis zit. Deze bevinden zich onder de hoofdas
in drie kleine gaatjes. Wat is de functie van deze veertjes
en zijn deze noodzakelijk. Tijdens de demontage zaten
ze er namelijk niet in... .
Re: Volgens mij dienen ze voor het opheffen van de axi-
ale speling van de onderste tandwielas, bij mij zaten ze
er ook niet meer in, op een na. Een bekende handelaar
zei van, is niet nodig, maar ik heb er toch drie nieuwe
ingezet, want de gaatjes zitten er niet voor niets lijkt me.

Koppeling MK III
De koppeling van mijn MK III is wat wisselvallig, de ene
keer grijpt hij direkt aan oftewel voel ik direkt weerstand
bij het intrappen van het pedaal en dan ineens bijna pas
onderin en gebeurt het weleens dat ik niet voldoende

kan ontkoppelen en moet vervolgens het pedaal opnieuw
intrappen om te kunnen schakelen. Er is mij verteld dat
dit met lucht te maken kan hebben of is er nog een
andere optie cq probleem denkbaar?
Re: Het kan lucht zijn, maar dan zou je altijd hetzelfde
effect moeten hebben. Het zou kunnen zijn dat in de
slave-cylinder of de hoofdcylinder het rubber afdichtkupje
op het zuigertje niet altijd goed afsluit (scheurtje) en
daarom remvloeistof er langs laat als je op het pedaal
trapt. Het kan ook zijn dat de remvloeistof vervuild is en
de vervuiling voor slechte afdichting zorgt. Het kan natu-
urlijk ook zijn dat er mechanisch wat loszit, zoals de
slavecylinder zelf of het asje van de hefboom (waar het
druklager op zit) is gebroken. Kom je tot de conclusie dat
de boel uit elkaar moet en je vloeistof moet vervangen,
maak de boel dan goed schoon en doe er siliconen-
remvloeistof in. Trekt geen vocht aan, beschermt rubber
delen en bovenal: tast lak niet aan. Ik had ook vaak lekk-
age, olie zweten, vervuiling, lucht, aangetaste lak etc. Ik
heb al diverse malen bij Triumphs er silicone olie in
gedaan en vervolgens nooit meer problemen. Doe ik nu
standaard bij zowel remsysteem als koppeling. Spoel wel
het systeem even goed schoon voor je dit doet, het
beste is beide cylinders er even afhalen en schoon
maken (kun je meteen de rubbertjes checken/vervangen)
en de leiding(en) doorblazen. (vervolgens) schoonspoe-
len met een beetje silicone olie is het beste: het kost wat
olie, maar is eenmalig en neemt rommel mee. Wat aan
olie achterblijft is hetzelfde als wat je er vervolgens
ingooit. Voor het remsysteem gelden dezelfde voordelen.
NB: gebruik van silicone vloeistof in auto met zware rem-
bekrachtiging kan theoretisch vapour-lock geven (hoge
druk: vloeistof wordt heet en verdampt in leiding:
damp/gas is comprimeerbaar, dus functioneert de boel
niet meer). In de praktijk is dit echter praktisch uitges-
loten: de vloeistof voldoet aan de DOT 5 norm en is
daarmee minstens zo goed (hoog kookpunt) als de
remolie die indertijd bij aflevering in onze nieuwe
Triumphjes zat.

Koppelingsprobleem
Ik heb een probleem met m‘n koppeling van mijn MK II.
Normaal gesproken werkt hij goed. Geen krassen bij het
schakelen en geen slip. Echter, dit kan van het een op
het andere moment veranderen. De bediening van de
koppeling slaat dan vast. Het koppelingpedaal kan ik niet
meer intrappen en de koppeling zelf koppelt niet meer.
Alles loskoppelen (olie) is de enige oplossing, waarna
alles weer werkt. Voordat ik (weer) alles ga vervangen,
zou ik graag willen weten wat het probleem kan zijn. Kan
het zijn dat het membraan in het reservoir niet goed
werkt? Weet iemand wat een mogelijke (andere) oorzaak
is?
Re: Het lijkt me dat er in de cylinder van de koppeling
iets niet goed zit. Ik heb recent een gebroken veer



gehad, waarbij de verschijnselen hier wel op leken. Door
het verwijderen van de olie kwam er dan weer wat
ruimte. Reviseer je koppelingscylinder. Hier kun je het
makkelijkst bij. Vind je iets bijzonders, dan heb je direct
de oorzaak gevonden.
Re: Inderdaad. De vervanging van de veer in de master-
cylinder heeft het probleem opgelost. Bedankt!

Koppeling vast na winterstop
Met draaiende motor krijg ik geenversnelling
ingeschakeld. Het oliereservoir is vol. Kan ‘ontluchten’
helpen?
Re: Kun je je pedaal intrappen? Dan is waarschijnlijk je
werkcylinder kapot. Het kan ook zijn dat hij ‘vast’ zit. Laat
iemand het pedaal indrukken, terwijl je met een dikke
sleutel op de werkcylinder klopt. Misschien komt hij los.
Gaat de pedaal zonder noemenswaardige weerstand tot
tegen de vloer, dan kan het zijn dat de koppelingsplaat
‘plakt’ aan het vliegwiel. Wellicht krijg je hem -als volgt-
los. Maak de voedingsdraad van de bobine los, zodat de
motor niet kan aanslaan. Zet de versnelling in 4. Trap de
pedaal helemaal onderin en start. Zorg dat je ruimte voor
de auto hebt, want hij springt wellicht vooruit. Daarbij
komt de koppelingsplaat allicht ook los. Zo, dat was even
een gewelddaad.
Re: Je kunt zoiets voorkomen door je geliefde Spitje elke
twee weken even een ommetje te laten maken.
Re: Dit is een bekend probleem. De koppelingsplaat zit
vast aan het vliegwiel. Duw de auto de straat op, probeer
de auto te starten (evt eerst starten en warmdraaien in
de garage, uit de versnelling). Start de auto in de ver-
snelling en probeer de koppeling in te trappen. Rij net zo
ver door tot de koppeling losspringt, eventueel door met
koppeling in, rijdend op de rem te trappen. Daarna is het
probleem een heel seizoen weg.

Koppeling
Nadat ik een probleem had met een slippende koppeling
heb ik de plaat schoon gemaakt en een nieuwe slave-
cylinder gemonteerd, maar nu heb ik het probleem dat ik
de koppeling niet meer in kan trappen omdat de slave-
cylinder op z‘n einde zit, in de oude cylinder zat een
extra sleuf ingefreesd (dat zal niet voor niets zijn, maar
het hoort niet). Weet iemand wat ik er aan kan doen.
Re: Dit probleem heb ik vaker gehoord en wordt meestal
opgelost door een verlenging op de ‘pushpin’ te maken
(busje of pennetje aanlassen). Het moet natuurlijk niet
nodig zijn.
- Weet je zeker dat de slavecylinder ‘t juiste model is en
goed gemonteerd zit? - Weet je zeker dat het druklager
goed gemonteerd zit? - Is het draaipunt van de arm van
de koppeling wel spelingsvrij? - Zit er toevallig veel axi-
ale speling op de krukas? Dit duidt meestal op het uit-
vallen van de axiaallagers.
Overigens los je een slippende koppeling meestal niet op

met het schoonmaken van de plaat. Ook niet wanneer
olie de oorzaak was, want die trekt gewoon in de plaat.
Te zwakke veren van de drukgroep kunnen daar ook de
oorzaak van zijn. Gezien de hoeveelheid werk, had ik
gekozen voor het geheel vervangen van de koppeling.
Re: Ik heb hetzelfde probleem gehad. Zij het niet zo
dramatisch. In eerste instantie heb ik gewoon het pen-
netje aan de koppelingsarm verlengd. Dit slijt echter vrij
snel. Uiteindelijk heb ik alle busjes in de koppelingsarm
vervangen, waarmee het koppelen al een stuk beter
ging. Bij mij zat het probleem echter in de slave-cylinder.
Deze kwam niet ver genoeg naar buiten. Na deze ver-
vangen te hebben, waren alle problemen opgelost. En ik
denk dat het schoonmaken van een koppelingsplaat
weinig zin heeft (remolie tast aan). Het is beter de hele
handel te vervangen als je de bak er toch onderuit hebt.
Re: Ik weet van een TR4 vriend dat die slave cylinder
pennen in verschillende lengtes geleverd zijn. Moeite
waard om te checken. 
Re: Even terugkomend over de koppeling, ik heb contact
gehad met Cees Reehorst: Ik heb de juiste slavecilinder
(en goed gemonteerd). Ik heb zelfs zonder slavecylinder
gereden en de koppeling slipte niet! Ik moest met de bak
+ vliegwiel en drukgroep even langskomen om te kijken
of hij er iets mee kan? Even wat anders; de diafrag-
maveer, moet de stand ‘gemonteerd’ plat of bol zijn? (is
plat). Ik heb de ruimte tussen de zuiger en de pen opge-
vuld. Dat werkt wel, maar dat kan toch niet de bedoeling
zijn. De slavecylinder; moet ik die (gemonteerd (onder
druk)) makkelijk of moeilijk in kunnen drukken? Laat het
even weten?
Re: Diafragmaveer: Plat of bol, ik weet niet precies wat
je bedoelt. De veer van het diafragma moet ongemon-
teerd en gemonteerd naar buiten gericht staan. Het druk-
lager drukt die naar binnen om de koppeling te openen.
Als ze vlak staan kan dat goed de oorzaak van je prob-
leem zijn. Een slavecylinder moet stroef lopen, het
ontkoppelen gaat namelijk met grote kracht en kan
makkelijk wat tegendruk overwinnen.

Koppeling vast
Mijn auto heeft een jaar stilgestaan. De koppeling zit vast
en heb alle bekende tips geprobeerd om hem los te kri-
jge, Niet dus. Nu haal ik de bak er maar uit. Gaat dat
onderlangs, of moet de bak omhoog en naar achteren?
Re: Een veel voorkomend verschijnsel. Toch even de
vraag: heb je geprobeerd om met warm gelopen motor
opnieuw te starten met de eerste ingeschakeld en
genoeg ruimte om weg te rijden? Desnoods trap je op
alledrie pedalen tegelijk wanneer hij bij het starten en
tegelijk wegrijden niet loskwam. Je bak eruit halen doe je
naar binnen toe, of vooruit omhoog, tesamen met de
motor als een geheel.
Re: Ik mocht eens een auto ophalen die zes jaar stilges-
taan had. Koppeling vast. Sleepwagen er voor en zacht-



jes weggereden in de vierde versnelling, waarbij de
motor noodgedwongen meedraaide. Contact af. Na een
paar kilometer kwam hij los. Bij de revisie geen enkele
schade gevonden.
Re: Ja, beproefde methode. Herhaaldelijk het probleem
gehad. Wacht tot ‘s zondags, ‘s ochtends, laat de motor
warmdraaien en start dan opnieuw, in de eerste ver-
snelling, terwijl iemand me een duwtje geeft om wegte
komen. Eenmaal rijdend de koppelingspedaal in en na
een pposje komt hij wel los.

Koppeling
Sedert twee weken ben ik in het bezit van een MK IV
’73. Vandaag mijn tweede rit gemaakt. Gedurende de rit
ging het ontkoppelen steeds slechter, totdat er opeens
niets meer te ontkoppelen viel! Met het koppelingspedaal
ingedrukt trok de auto net zo hard als bij niet ingetrapt
pedaal. De auto is pas voorzien van nieuwe koppel-
ingsplaten volgens de vorige eigenaar. Wat is er aan de
hand, en wie weet een oplossing?
Re: Als de koppeling geleidelijk aan stopt met func-
tioneren, lijkt het mij het meest voor de handliggend dat-
ie zijn remolie uit het koppelingssysteem langzaam kwijt
is geraakt. Zoals je waarschijnlijk al wel weet, werkt de
koppeling hydraulisch, net als de remmen, dmv. een
master- en slave-koppelingscylinder. Controleer in het-
reservoir op de master cylinder van de koppeling of er
nog wel remvloeistof in zit. Zo niet, dan is de fout gevon-
den, maar nog niet de oorzaak: het lek. Meest voor de
handliggend is een lek bij de slave-cylinder. Versleten
drukrubbertje. Het kan ook een kapotte leiding zijn. Ten
slotte kan het ook nog mechanisch zijn. Voel je nog wel
tegendruk bij het intrappen, ook al doet-ie het niet? Als je
de auto net hebt gekocht en dit soort zaken meemaakt
lijkt het mij voor je eigen veiligheid zeer raadzaam het
hele koppelingssysteem EN HET REMSYSTEEM na te
(laten) kijken! Het betreft hier geen kostbare reparatie /
onderhoud, zeker niet als je het zelf doet. Het kan je wel
een heleboel problemen besparen als je weet dat de
remmen en koppeling in orde zijn. Ik zou zelf ook veel
rustiger rondrijden als ik wist dat deze fundamentele
zaken in goede staat verkeren.
Re: Aanvullend kan ik alleen de meest tragische oorzaak
nog noemen: speling op de ‘thrust bearings’ (axiaal-
lagers) van de krukas; ik heb meegemaakt dat de spel-
ing zo groot kan worden dat de koppeling niet meer
werkt. Ze kunnen er zelfs tussen uit vallen en dan moet
je zeker drie keer trappen voor je koppeling het doet!
(overigens is je motorblok dan al overleden, de krukas
loopt in op het blok en beiden zijn dan vrijwel onherstel-
baar beschadigd). Laten we het beste hopen en er vanuit
gaan dat het een klein hydraulisch probleempje is.
Re: Bij mij bleek de veer in de koppleingscylinder te zijn
gebroken, waardoor de zuiger niet meer geheel terugk-
wam en ik steeds minder druk op de koppeling kon

zetten. Na enige tijd was het absoluut onmogelijk nog de
koppeling te bedienen. Remedie: revisie setje kopen en
koppelingscylinder even reviseren.
Re: Ik heb eerst een revisiesetje voor de hoofdcylinder
geplaatst. Geen resultaat, vervolgens de hulpcylinder
maar in zijn geheel vervangen en na enige tijd ontluchten
werkt alles weer prima! Allen bedankt voor jullie medew-
erking!

Werkcylinder koppeling
Sinds een paar maanden heb ik een Spitfire 1500. Ik heb
weinig (geen) sleutelervaring, maar dat zal snel veran-
deren want toen ik dit weekend even ging kijken, lag er
een grote plas remvloeistof onder de auto en de koppel-
ing gaf totaal geen tegendruk meer. Het zal waarschijnlijk
aan de werkcylinder liggen en daar heb ik een paar vra-
gen over: 1. Ik heb al even onder de auto gelegen, maar
ik kan werkcylinder met geen mogelijkheid los krijgen.
Op de website www.triumphspitfire.com staat dat je eerst
vanuit de binnenkant van de auto de versnellingsbaktun-
nel etc. moet uitbouwen om er bij te kunnen, maar in het
‘Haynes’ handboek wordt hier met geen woord over
gerept. Is het inderdaad nodig om de hele zaak te
demonteren, of is er ook een andere manier? 2. Is het
waarschijnlijk dat de gehele cylinder vervangen moet
worden, of is in dit soort situaties het vervangen van de
rubbertjes, etc. meestal afdoende?
Als ik toch de versnellingsbaktunnel moet demonteren,
wil ik meteen de olie van de versnellingsbak verversen.
Verder wil ik de hoofdkoppelingscylinder voorzien van
nieuwe onderdelen en het geheel vullen met siliconen
remvloeistof DOT5. Volgens mij kan er daarbij weinig mis
gaan, maar als iemand nog een goed advies heeft hou ik
me aanbevolen.
Re: Ik heb een week nadat ik mijn Spit had gekocht mijn
hoofdcylinder gereviseerd (setje ca. fl. 30,-) en mijn
werkcylinder in zijn geheel vervangen. De auto heb ik
gewoon voor op twee steunen gezet en de cylinder van
onderenaf gedemonteerd. Ik kreeg ‘m ook niet los, maar
ik heb er een metrische ringsleutel overheen geslagen
(wel een nieuwe moer kopen). De ontluchtingsnippel van
de nieuwe cylinder zit (?) aan de onderkant. Ik heb een
dag druk op de koppeling gezet met een lat naar de
rugleuning toe: geheel ontlucht.
Re: Als je toch de versnellingsbakolie wilt bijvullen is het
beter de tunnel te verwijderen. Als alles (te) vast zit is het
ook gemakkelijker zonder tunnel. Het kan echter ook
zonder de tunnel te verwijderen. De cylinder zit met een
bout in een flens. Haal deze eruit en je kunt de cylinder
er naar achteren 
uitschuiven. De flens zit met twee bouten op het ‘bell-
house’. Als de cylinder niet uit de flens gaat, kun je
proberen deze twee eruit te krijgen. Daarna hangt de
cylinder aan zijn oliepijp. Draai deze los (dat kun je
trouwens beter tevoren doen, omdat dan de cylinder nog



vastzit en je kracht op de sleutel kunt uitoefenen). Hierna
heb je de cylinder los in de hand. Let erop, dat de slang
onder en de ontluchting boven zit. Soms wordt dit omge-
draaid, omdat je nauwelijks bij de ontluchtingsnippel aan
de bovenkant kunt. Als de nippel echter beneden zit,
wordt er niet(s) ontlucht. Bij montage moet je het laatst
de bout in de flens monteren en vastdraaien. De koppel-
ing duwt dan de cylinder zelf voldoende naar achteren,
zodat je geen risico hebt op het niet volledig ontkoppe-
len.
Re: Het is inderdaad verstandig om van binnenuit bij de
koppelingscylinder te komen. Haal eerst de stoelen (of
alleen de zittingen) uit de auto: het is nogal een
olieachtig werkje; zo voorkom je verpeste bekleding. De
zittingen zitten met een simpel gebogen plaatje aan de
voorkant rond het stoelframe. Je hebt ze er zo uit. Volg
voor de rest de handboeken. Haal dan eerst alle materi-
aal rond de versnellingsbaktunnel weg. Werk van boven
naar beneden. Vanaf het dashboard omlaag. Uiteindelijk
kom je bij de versnellingsbaktunnel. Waarschijnlijk is die
van karton. Er zijn tegenwoordig ook kunststof versies te
koop. Haal die weg en daar is de bak. Zorg ervoor dat je,
voordat je de werkcylinder losmaakt, heel goed kijkt hoe
hij vastzit: De cylinder kan langs de bout die‘m blokkeert
worden bewogen. Van voor naar achter. Als je de werk-
cylinder te ver naar voren terug monteert, kan het
gebeuren dat je koppeling niet helemaal vrij komt.
Gevolg: slippende koppeling. Dan kun je er binnen een
paar honderd km. weer bij, nu om de koppeling te ver-
vangen. In mijn Spit zit sliliconen vloeistof. Bevalt goed.
Doen dus. Meestal is het vervangen van rubbertjes wel
voldoende. Soms is de cylinder zelf beschadigd en moet
de wand weer glad worden gemaakt. Je kunt dan je
afvragen of het niet handiger is om een nieuwe te kopen.
Moet je zelf bepalen. Als je de olie in de versnellingsbak
vervangt, moet je de juiste olie aanschaffen. Let op de
voorschriften! Penrite en Miller leveren goede producten.
Het vullen van de bak is een kunstje op zich: de vulopen-
ing zit aan de rechterkant. Flessen Penrite hebben een
plastic slang die je in de vulopening kunt plaatsen. Ik heb
de bak bijgevuld totdat de olie uit de vulopening kwam.
Je kunt het controleren door even later met een imbus-
sleutel na te gaan of de olie vlak onder de vulrand staat.
Een paar jaar geleden stond er een geweldige tip in het
Spitblad! Als je in de versnellingsbaktunnnel een inspec-
tieluikje maakt ter hoogte van de vulopening van de ver-
snellingsbak, kun je altijd eenvoudig zelf controleren of je
nog genoeg olie in de bak hebt.
Je kunt dat luik natuurlijk heel creatief afwerken met
scharnieren, rubber strips tegen het rammelen ed. Ook
de bekleding op de versnellingsbaktunnel moet worden
aangepast. 
Als je alles weer in elkaar zet, moet je er goed op letten
dat je bij het vastdraaien van bouten en parkers geen
bedrading mee vast zet. Ik maakte die fout wel. Laatste

parker onder het dashboard nam een draad mee.
Gevolg: toen ik startte, onstond kortsluiting. Dat betek-
ende een nieuwe kabelboom.

Koppelingsprobleem
Ik heb een nieuwe koppelingsplaat geplaatst en de
hoofd- en werkcylinder gereviseerd. Nu heb ik schakel-
problemen, doordat de koppeling onvoldoende vrijkomt.
Ik heb naar mijn weten goed ontlucht. Wat kan er aan de
hand zijn.
Re: De koppelingsplaat is gemerkt met een opschrift ‘fly-
wheelside’; heb je dat opgemerkt en daar naar gehan-
deld? De werkcylinder is voorzien van een schuifmo-
gelijkheid in z’n ophanging. Heb je daar erg in gehad?
Wanneer hij tever naar ‘voren’ vastgezet is, komt de kop-
peling niet vrij; wanneer hij te ver naar ‘achteren’ gemon-
teerd is, komt de koppeling niet volledig tot stand. Als je
de pedaal tweemaal vlug achterelkaar intrapt, komt de
koppeling dan wel vrij? Ja? Dan is de terugdrukveer te
slap of gebroken, waardoor de zuiger in de cylinder
onvoldoende terugkomt. Neem de werkcylinder uit de
wagen, onmiddellijk nadat je hem gebruikt hebt en meet
hoever de zuiger uit de cylinder kan komen en hoever je
hem er weer in kunt drukken. Als hij weinig naar buiten
wil en ver naar binnen, dan komt de werkzuiger
waarschijnlijk al aan het eind van de slag voordat de
koppeling vrijkomt. Dan wordt het tijd om te kijken of het
mechaniek van de koppeling wel helemaalin orde is.
Begin bij het draaipunt van de koppelingshefboom. Zit de
pen er nog in, zit hij er ‘helemaal’ in (hij kan er (gedeel-
telijk) uitzakken als de borgveerring er uit is of versleten).
Is het druklager nog inorde. Is de drukpen vanuit de
werkcylinder in orde en het aanslagpunt op de hefboom
en raakt hij dat goed? Bij het weer installeren van het
mechanisme bij het plaatsen van de nieuwe koppel-
ingsplaat, heb je dat allemaal moeten controleren!
Monteer de werkcylinder weer, met teruggedrukte zuiger,
zo, dat de drukpen met lichte druk tegen de aanslag op
de hefboom ligt. Zet de twee bouten vast, zet de schroef
in de houder voor de cylinder vast. Nu moet de koppeling
het doen! Zoniet, een noodmaatregel, verleng de
drukpen door er een busje overheen te zetten. Eventueel
met iets op de bodem, om meer afstand te krijgen.
Re: Ik ga ervan uit dat in de rustpositie er geen speling is
tussen de zuiger van de werkcylinder en de drukpen,
noch tussen de drukpen en het aanslagpunt op de kop-
pelingshefboom. In die rustpositie; hoe ver is de zuiger
dan uitgeschoven uit de werkcylinder. Hij moet er ver
genoeg in zitten, naar binnen geschoven zijn, om in de
werkslag de hefboom genoeg terug te drukken om de
koppeling vrij te krijgen. Het kan zijn dat de hoofdcylinder
en werkcylinder niet bij elkaar horen (werkcylinder te
grote / hoofdcylinder te kleine doorsnee) waardoor de
opbrengst van de hoofdcylinder de zuiger in de werk-
cylinder niet vergenoeg laat uitschuiven.



Naast het verloren zijn of niet goed zitten van de
scharnierpen, kan de hefboom die het druklager draagt
ook verbogen zijn. Of je hebt een verkeerd druklager, of
lagerdrager, of hefboom zelf, waardoor de slag teko-
rtkomt. Al die domme dingen kunnen zich voordoen wan-
neer je een koppeling opnieuw opbouwt met onderdelen
die je net verzammeld hebt. Er kan zomaar iets ver-
keerds tussen zitten.
Het langermaken van de drukpen, bijvoorbeeld met een
busje, levert je niet een langere slag op, alleen de zuiger
gaat verder terug in de cylinder. Verzeker je er ook van
dat de cylinder goed in de houder zit waarmee hij aan
het koppelingshuis wordt gezet. De knijpbout moet in het
daarvoor bestemde gleufje op de werkcylinderwand
liggen. Die groef ligt overigens niet bij alle werkcylinders
evenver van het uiteinde, heb ik in de praktijk wel vast-
gesteld. Vergelijk met de cylinder die je vervangt (als dat
aan de orde is).
Re: Nu ik alles gelezen heb, ben ik er haast wel van
overtuigd dat het aan de diameter van zowel de hoofd-
cylinder als de werkcylinder ligt. Beide zijn niet origineel.
Ik heb kennelijk geen ‘stelletje’ gekocht.
Re: Hier heb je wat maatgegevens. Ik heb alle verschil-
lende werkcylinders van kleine ‘Triumph’s die we in mag-
azijn hebben nagemeten. Allemaal een doorsnee van
0.875". De hoofdcylinders hebben een doorsnee van
0.625 of 0.700". Rondvragen heeft me geleerd dat toen
de diaphragma koppeling werd ingevoerd, de slag teko-
rtkwam en de grotere doorsnee hoofdcylinders zijn
ingevoerd. Ook de remcylinders achter zijn toen verg-
root, van 0.625 naar 0.700 en even later naar 0.750". De
hoofdremcylinder ging ook van 0.625 naar 0.700".
Ik denk dus dat je een hoofdcylinder met 0.700"
doorsnee nodig hebt.
Re: In dit verband wijs ik even op de werkcylinder van
een Dolomite, die meet 1.000". Als je die te pakken hebt
met een 0.625 hoofdcylinder, is je probleem wel duidelijk!
Re: Hatsjikkiedee. Mijn hoofdcylinder meet inderdaad
0.625", maar de werkcylinder 0.750". Zal ik toch
proberen een beter maatje op de kop te tikken.

Koppeling komt niet vrij
Ik heb de koppeling vervangen in mijn Spitfire 1500 ’73.
De plaat zit met de goede kant naar het vliegwiel. De
eerste 500 km ging het prima, maar nu wil hij niet uit de
versnelling komen. Hij komt niet vrij. De hydrauliek is
goed volgens mij. Ik heb de heleboel weer uit elkaar
gehad, maar nee. Nu ten einde raad.
Re: Nou, toch maar eens de zaak systmatisch nalopen.
Na wat je gedaan hebt, stel ik voor dat je kijkt naar de
pen waarom de hefboom van de koppeling draait. Die
valt er soms zomaar uit en het kan zijn dat hij nu gedeel-
telijk uithangt. Een andere oorzaak voor het plotseling
wegvallen van de koppeling ligt wat moeilijker; dat betreft

de halve maantjes waarmee de axiale druk van de
krukas wordt opgevangen. Die dingen vallen er soms uit,
wanneer ze te ver versleten zijn. Controleer de
krukasspeling in de lengterichting. Neem een banden-
lichter en probeer voor, bij de poelie of er beweging -
voor- en achteruit- in de krukas zit. Met een meetklok
kan je vaststellen of de speling meer is dan 0.010". Is het
belangrijk meer, dan heb je daar de oorzaak van het
falen van de koppeling.
Wat ook voorkomt, is dat de cinter ijzeren ring die in het
achterend van de krukas zit, om de top van de ingaande
as naar de versnellingsbak te dragen drooggelopen is en
dat daardoor de ingaande as bijft meedraaien met de
krukas en je dus niet kunt schakelen.
Je nieuwqe drukveer in de koppeling kan gebroken zijn.
Kijk eens naar de leiding tussen de hoofdcylinder en de
werkcylinder. Als die bij het intrappen zichtbaar opzwelt,
gaat daar je oliedruk verloren en werk de werkcylinder
onvoldoende.
Kijk ook of de werkcylinder diep genoeg in de houder zit
waarmee hij op het koppelingshuis is vatgezet. Er zit een
sleuf in de buitenkant van de cylinder en die moet onder
de bout liggen waarmee de houder samengekenepen
wordt. Het is me ook overkomen dat de hefboom zelf
door vermoeidheid doorgebogen was, waardoor er onvol-
doende slag overbleef. Vergelijk met een nieuw exem-
plaar. Tenslotte kan er in de versnellingsbak een gebro-
ken synchronisatiering zitten, die het in- en uitschakelen
blokkeert. Doe je best.

Slippende koppeling
Mijn Spit MK IV ’74, heeft wat problemen met op gang
komen. Zeker in de derde en vierde versnelling slipt de
koppeling. Ik ben zeer zeker geen automonteur maar
heb toch even onder de auto gekeken. Niets bijzonders
te zien. Is er ergens een afstelmogelijkheid of moeten de
koppelingsplaten “gewoon” vervangen worden? Wat ik
denk ik er even nog bij moet vertellen is; Voor de winter
viel het slippen nog mee, maar bij de eerste mooie dag
dat de Spit weer buiten kwam, zat er niet veel versnelling
meer in. 
Re: Er is inderdaad niets af te stellen aan de koppeling.
Hij is hydraulisch en zelfstellend. Het meest aannemelijk
is dat de platen vervangen moeten worden, maar,
afgeleid uit jouw verhaal kan ik me nog iets voorstellen:
De koppelings werkcylinder zit bijna vast. Als je de kop-
peling intrapt, dan komt een zuigertje naar buiten en die
ontkoppelt de koppeling. Dit zuigertje gaat op de
veerkracht van de koppeling en op een intern veertje
terug. Loopt de 
zaak te stroef, dan komt hij niet op tijd terug en slipt de
koppeling. Kortom, voordat je alles uit elkaar haalt, haal
eerst de koppelings werkcylinder eronderuit (zit op het
‘bellhouse’ bij de versnellingsbak) en controleer of deze
werkt: Koppeling intrappen en zuiger komt naar voren.



De zuiger moet dan eenvoudig met een schroeven-
draaier terug te duwen zijn. Vanzelfsprekend moet er vol-
doende olie in het reservoir zitten en moet het systeem
luchtvrij zijn. Werkt dit, dan ben je aan een nieuwe kop-
peling toe.

Gierende koppeling
Bij het intrappen van de koppeling heb ik bij een koude
motor last van een gierend geluid wat geleidelijk
afneemt. Volgens ‘Haynes’ kan dit door een versleten
druklager worden veroorzaakt. Ik heb de koppelingsplaat
wel vervangen, maar niet het druklager. Weet iemand of
dit een groot probleem kan gaan worden. Met het
schakelen op zich is verder niets mis.
Re: Maak je over het druklager maar geen zorgen deze
zal ondanks het geluid (als je er tegen kunt) nog lang
meegaan. Als de koppelingsplaat vervangen is, maar niet
de drukgroep, dan grijpt het lager op een iets andere
plaats op het diafragma aan. Als op dit punt nu net een
scherp randje zit, kan daar ook geluid door ontstaan. Het
is beter om de drukgroep en de platen tegelijk te vervan-
gen.
De “tanden” van de drukgroep kunnen door slijtage zelfs
afbreken.

Koppeling, welke olie
Welke olie moet er in het koppelingssysteem?
Re: Silicone olie, beschadigd inderdaad de lak niet zoals
men schrijft, alleen volgens mij moet je als je dit gaat
toepassen eerst het hele systeem goed spoelen en ik
weet niet zekker meer of het kwaad kan met je rubbers
(als er eerst Dot 4 ingezeten heeft en je er later silicone
olie indoet, maar dat kan je nog even navragen bij de
autovakhandel. Ik weet dat er wat was met die combi-
natie, alleen niet meer hoe en wat. Ps mischien weet
iemand anders hoe het precies zat met die combiantie.
Re: Ik kwam laaatst bij Halfords synthetische Dot 4
tegen. 
Kan je deze wel probleemloos combineren met de oude
Dot 4?
Re: Precies, vanwege dat laatste kun je ook overwegen
om silicone vloeistof te gebruiken. Duurder, maar geen
gezeur met afbladderende lak. Let op, je kunt volgens
mij de twee vloeistoffen (gewone remolie en silicone
vloeistof) NIET MENGEN!

Krassende versnelling
Schakelen naar achteruit en naar de eerste versnelling
maakt niet altijd een gezond geluid. Bij de 2e, 3e en 4e
versnelling doet dit probleem zich niet voor. Ik heb het
hele systeem al ontlucht, hoofd- en werkcylinder zijn
respectievelijk gereviseerd en nieuw. Kan dit gewoon
ouderdom zijn (MK II ’65), komt dit omdat deze ver-
snellingen niet gesynchroniseerd zijn, of is er mischien
wat anders aan de hand? 

Re: Het lijkt erop dat je koppeling blijft plakken. Als dat
zo is, heb je dezelfde symptonen. Dus koppeling vervan-
gen!
Re: Het kunnen drie dingen zijn: 1. de koppeling. Als
deze niet voldoende ontkoppelt, blijven de assen in de
bak draaien, wat het probleem kan leveren. Bij mij was
het voornamelijk hoorbaar bij terugschakelen naar de 2e
versnelling. 2. De synchromeshringen in de bak. Deze
zijn bij de 1e en achteruit van een MK II niet aanwezig,
maar wel op de andere versnellingen. 3. De bouwvorm
van de bak. De MK II heeft een versnellingsbak zonder
synchronisatie op de 1e en achteruit. Verder zijn deze
vesnellingen ook met rechte vertanding uitgevoerd.
Beide niet goed voor het geluid, maar het ligt gewoon
aan de constructie. Vervangen door een bak uit een MK
IV kan een oplossing zijn.

Rammelen bij koppelen
Het rammelt en zit aan een rood gevaarte, ra, ra, wat is
het? Even serieus: Het diep gerammel komt achter de
stoelen, onder de auto vandaan en alléén tijdens het
optrekken/schakelen/terugschakelen. Geen koppeling op
laten komen en je hoort niets. Alles werkt, een monteur
kon geen zichtbare afwijking of speling vinden. Maar het
rammelen bij het optrekken/spelen koppeling blijft. Je
voelt het ook, alsof er iets vanaf kan vallen. Het ramme-
len is niet afhankelijk van het toerental of snelheid >>
altijd dezelfde roffel bij het opkomen van de koppeling.
Ga morgen de auto aanbieden voor APK, ben benieuwd.
Zou bijna willen vragen wat me dit weer gaat kosten.
Re: Vervelend voor je, maar om nu een betere mening te
kunnen hebben zou ik moeten horen. Ik denk aan het
niet goed meedraaien meer van het druklager waar
naaldlagerstjes inzitten. Mijn vermoeden is dat een of
meerdere kapot zijn.

Koppeling
Weer even terug komend op die koppeling van mij, ik
denk dat ik het probleem dan al gevonden heb. Als jij
zegt dat de drukvingers in gelijke stand moeten staan
ongemonteerd, of gemonteerd (bol) en dat is dus bij mij
niet het geval! Kan dat alleen aan de drukgroep liggen,
of ook aan het vliegwiel? Of zijn er meerdere types van
drukgroepen.
Re: Het kan aan een paar zaken liggen: -Veren in de
drukgroep versleten. -Koppelingsplaat versleten en te
dun. -Vliegwiel ingesleten. -Drukplaat in drukgroep ingel-
sleten. Het vliegwiel slijt meestal niet, dus waarschijnlijk
moet je gewoon de koppeling vervangen. 

Binnenwerk koppelingscylinder
Na het vervangen van de slavecylinder van de koppeling,
is nu de mastercylinder aan de beurt. Ik heb hiervoor een
revisiesetje gekocht en wil de noodzakelijke onderdelen
vervangen. De mastercylinder is al gedemonteerd en de



gevorkte stang die aan het koppelingspedaal gemon-
teerd wordt, is verwijderd. Ik heb nu dus het huis van de
mastercylinder zonder uitstekende delen, het enige dat ik
kan zien is de kop van een zuiger die in het huis van de
cylinder zit. Ik kan de zuiger ook heen en weer bewegen
en voel de weerstand van de veer die binnenin zit. Maar
ik zie geen mogelijkheid om bij het binnenwerk te komen.
Hoe krijg ik dit eruit? Het ‘Haynes’ werkplaatshandboek
is hier niet erg duidelijk over, want ik kan gewoon ner-
gens bij. De buitenkant van de cylinder lijkt massief. Of
kan het stukje dat voor de bevestigingsgaten zit (een
soort kraag) gedemonteerd worden?
Re: Vermoedelijk zit er een vet(vuil)kraag aan de boven-
zijde cq openingszijde. Ik heb hem er uit gekregen m.b.v.
een compressor, te plaatsen op een opening van een lei-
ding. Heb toen wel de overige gaten afgesloten. (gokje) 
Re: Het is eenvoudig, alhoewel het wel eens vast kan zit-
ten. Als je de vork eruit hebt, heb je waarschijnlijk ook de
borgring al gevonden en verwijderd. Nu moet alles er zo
uit kunnen. 1. Duw de zuiger in en laat hem op
veerkracht terugkomen. Doe dat een paar keer en als
het goed is komt hij er steeds verder uit. 2. Lukt dat niet,
blaas dan met een compressor (of de mond) door de
aansluiting van de leiding. (deksel met de hand afs-
luiten). Door de overdruk zou de zuiger er nu uit moeten
komen. 3. Als dat echt niet lukt kun je een vetnippel
monteren op de aansluiting van de leiding en net zo lang
vet erin spuiten, totdat de zuiger eruit komt. (weer deksel
goed afsluiten). Dit lukt altijd. Daarna wel het vet van de
onderdelen en uit het huis poetsen.



Hoofdstuk 13

T R A N S M I S S I E

Overbrengingsverhouding
Welk toerental behoort bij welke snelheid? En ik heb het
idee dat mijn wagen niet in orde is, want hij maakt wel
erg veel lawaai.
Re: Rijd je 120 km/u, dan moet je toerenteller tussen de
4500 en 4800 rpm aangeven bij een Spitfire 1500 zonder
overdrive en met een standaard 1:3.63 differentieel. Dat
je meer lawaai hoort wanneer je aandrijving hebt, dan
wanneer je inhoudt, ligt voor de hand, want de over-
brengingen in de versnellingsbak, aandrijfas en differen-
tieel ondervinden druk, evenals de lagers waarin de
achteras is opgehangen. Gewoonlijk rijd ik net eens zo
hard, omdat dan alles rammelt en ratelt aan mijn Spit,
maar, je zou nog veel harder moten kunnen. Dus, ik
denk dat er aan jouw voertuig en meter niks bijzonders
mankeert.

V e r s n e l l i n g s b a k  &  O v e r d r i v e

In een ipv achteruit
Ik heb een MK I. Als je hem niet goed naar links drukt,
staat hij in de eerste versnelling, in plaats van in zijn
achteruit. Kan dat? Moet je de pook niet indrukken? En
wat is er dan evt. stuk?
Re: Indrukken, naar links en naar voren duwen.

Uitbouwen versnellingsbak
Op welke zaken moet ik letten bij het uitbouwen van de
versnellingsbak?
Re: Behalve de bekende dingen die ook behandeld wor-
den in allerlei werkplaatshandboeken, nog een paar aan-
vullingen. Let op, ik pretendeer niet dat ik volledig ben
met alle tips! Als je maar een beetje twijfelt: Vervang de
koppeling, lager en drukgroep ook gelijk. Kost iets meer,
scheelt later een hoop werk. Let goed op hoe de werk-
cylinder van de koppeling vastzit aan het vernsnellings-
bakhuis voordat je hem losmaakt! Hij kan een beetje
naar voren en naar achteren verschuiven, maar moet op
precies dezelfde plek vast worden gezet! Kijk hoe de
starterkrans rond het vliegwiel er uit ziet. Je kunt de bak
prima via de binnenzijde van de auto verwijderen; zorg
er wel voor dat er geen olie uit lekt en dek alles goed af.
Haal je voorstoelen uit de auto en laat de olie uit de bak
lopen. Als je de bak weer aan de aandrijfas vastzet, moet
je nieuwe bouten en moeren gebruiken. Je weet niet hoe
lang ze daar al zaten en welke krachten er op uit zijn
geoefend. Kijk hoe de tunnel boven de bak er uitziet.
Misschien is het wel tijd voor een nieuwe. De oude is
van karton en vergaat in de loop der jaren. 

Vergeet bij het inbouwen niet het sintermetalen busje wat
in de krukas zit te vervangen. De kosten zijn zeer gering,
maar als de prise-as van de bak later hierin “klemt” zal
de bak slecht schakelen omdat deze prise-as steeds
mee blijft draaien, ook als de koppeling ingetrapt is.
Vervang tevens alle draaidelen van de koppelings bedi-
ening. Later vervangen kost veel tijd.
Re: Met betrekking tot de bouten en moeren van de aan-
drijflijn. De bouten zijn gehard en kunnen gewoon weer
herbruikt worden. Deze zijn ook namelijk speciaal mbt
het schroefdraad. Het eerste stukje zit namelijk geen
draad op. De moeren zijn ‘nylocs’ en moet je zeker ver-
vangen.
Re: Geharde bouten bestaan niet. Die breken nl gelijk af.
Je kunt wel 8 g bouten gebruiken die hebben een
grotere treksterkte.

Inbouwen revisie bak
Binnenkort wil ik de versnellingsbak van mijn Spit 1500
vervangen door een gereviseerde bak. Is dit te doen
zonder brug, maar wel met van die minibrugjes? Is er
nog iets speciaals waar ik op moet letten? Als ik de
werkplaatshandleiding lees, lijkt het me niet moeilijk.
Re: Die minibrugjes lijken me prima te gebruiken, (denk
om de veiligheid). Verder een paar tips: het is het makke-
lijkst om de bak van binnenuit te verwijderen. Steun
onder het dashboard weg, stoelen eruit, evt. tapijt
weghalen (ivm. met evt. olielekkage van de oude bak),
bakcover weghalen en je kunt aan de versnellingsbak
gaan sleutelen. De bak weghalen en terugplaatsen gaat
het gemakkelijkst met z’n tweeen. Een garagekrik is ook
handig: kun je de bak mooi mee ondersteunen tijdens
het verwijderen en terugplaatsen. Ik zou ook de koppel-
ing helemaal vervangen: plaat, lager, drukgroep. Je bent
nu toch bezig! Let dan ook op de pin waar het geheel om
draait. Bij sommige Spits valt die pin er uit! Controleer de
staat en vervang evt. Let ook op de manier/positie
waarop de hulpcylinder van de koppeling aan het
bakhuis vastzit. Als je de hulpcylinder loshaalt, merk je
dat de bout niet door een rond gat gaat, maar door een
soort ovaal gat (een sleufgat). Zorg ervoor dat je bij het
terugmonteren precies dezelfde positie terugkrijgt. Als de
cylinder te ver naar voren of naar achteren geschoven
wordt, gaat de koppeling slippen, of je kunt bijna niet
ontkoppelen. Veel bakcovers zijn van een soort karton
en meestal vergaan. Investeer in een nieuwe. Je kunt ze
van kunststof kopen en ik herinner me dat Piet Julicher
ooit eens een handige tip had om een inspectieluikje in
de cover te maken om de bakolie makkelijk te kunnen
controleren en aan de andere kant voor de koppeling-
sontluchting. Als laatste: als je alles weer in elkaar zet
onder het dashboard, zorg er dan voor dat je geen
bedrading vastschroeft of doorboort met evt. parkers. Uit
eigen ervaring weet ik dat de bedrading van een Spit
goed brandt en dat de zekering niet doorslaat. En let bij



de montage van de koppelingscylinder op dat het
ontluchtingsnippeltje boven komt!

Flensmoer uitgaande as versnellingsbak
Ik krijg de moer, helemaal achter op het stuk dat aan de
bak hangt, niet los (rear extension). Als ik er aan draai,
draait de hele as mee (logisch). Weet iemand hoe je
deze verwijdert, of hoe je de as blokkeert zonder deze te
beschadigen?
Re: Je pakt een stalen koker van +/- 20x20 en 1 meter
lang. Daar boor je twee gaten in, zodat je deze op de
flens (waar later je aandrijfas aan vast komt) kunt vast
monteren. Nu heb je een hefboom, als je hem nu goed
vast houdt en met je sleutel draait, moet hij los kunnen.
Revisie van de versnellingsbak is geen eitje, maar wel
goed te doen. De beschrijving van ‘Haynes’ is wel veel
beter dan die in het werkplaatshandboek. Vergeet niet
het borgveertje tussen de 3e en 4e versnelling te vervan-
gen, anders kun je misschien -net als ik- na twee jaar de
bak weer volledig uit elkaar halen, omdat dit veertje
spontaan brak.
Re: Eenvoudiger is het, twee versnellingen gelijktijdig
handmatig in te schakelen, waarmee de bak geblokkeerd
wordt. Ook kan men een losse bout in de aandrijfflens
plaatsen en een bandijzer tussen bout en flenskraag
klemmen om te voorkomen dat ie meedraait.
Re: Is er geen kans om deze dan te beschadigen? Wat
stel je voor? Eerste en derde of tweede en vierde.
Re: De combinatie is niet zo zeer van belang, wel dat ze
volledig ingeschakeld zijn. En dan de bak goed
vastzetten/houden.

Krijg hem niet goed ‘terug’ in zijn 3
Als ik van zijn 4de versnelling terug wil schakelen naar
zijn 3de, dan gaat dat met tandenpoetsen gepaard. Met
de andere versnellingen gaat het prima. Zowel vooruit en
terug. Ik heb een mk IV 1300 zonder overdrive. 
Re: Als je op het moment van ontkoppelen eventjes een
“dotje” tussengas geeft en dan terugschakelt? Gaat het
dan wel? Zo ja, dan is waarschijnlijk je synchronisatie
kapot. Dat betekent een bakrevisie of ruilbakje. 
Re: Ik heb hetzelfde probleem gehad bij terugschakelen
van 3 naar 2. Zet maar een nieuw setje synchromeshrin-
gen in je versnellingsbak, dan is het probleem over. Een
revisiebak kan, maar zelf die ringen vervangen is goed te
doen en veel goedkoper. Mijn bak schakelde na m’n
eigen revisie weer als nieuw.
Re: Mijn bak kan ook wel een setje nieuwe synchro-
meshringen gebruiken, maar ik vraag me af of het alle-
maal zo simpel is als je doet lijken. Die bak moet dan
toch helemaal uit elkaar? Nieuwe lagertjes enzo?
Keerringen  Veel, zwaar en vies werk? Zo gepiept?
Speciaal gereedschap?  
Re: Vies werkje? JA! Maar je moet een keuze maken
tussen 50,00 a 75,00 Euro kosten en vieze handen of

een ruilbak van E 375,-. Mij is het gelukt zonder speciaal
gereedschap. In het Haynes’ Workshop Manual staat erg
goed de de- en montage beschreven en waar je op moet
letten. Ik had nog nooit een wisselbak van binnen gezien
en toch schakelt alles nu weer perfect. Blij dat ik dit zelf
gedaan heb en niet een ruilbak heb aangeschaft. 
Re: Bij wie heb je dat revisie-setje gehaald? Ik krijg
andere bedragen door en mag ook graag knutselen. 
Re: De synchromeshringen waren behoorlijk glad. Die
zijn dus vervangen. En tijdens de demontage bleek dat
het lager op de ingaande as slecht was. Dit is dus ook
vervangen. Onderdelen van Henk Mulder, kosten
ongeveer E 70,-. Verder was alles in goede konditie, dus
niet verder wat aan gedaan. Ik rij er nu alweer een jaar
mee.

Verschillen in versnellingsbak 1500 
Ik wil deze winter mijn bak verwisselen voor een ruilbak.
Zelf heb ik een “early 1500”. Dit betekent dat er geen
oliekeerring aan de bellhouse zijde in de bak zit. Bij de
“late 1500” zit wel een oliekeerring. Natuurlijk houd ik in
het kader van originaliteit het liefst een early 1500 bak in
mijn Spitfire. Nu blijkt dat zo’n bak moeilijk verkrijgbaar
is. Als ik over zou gaan naar een late 1500 bak, moet ik
dan ook het bellhouse wisselen?
Re: Tenzij ‘originaliteit’ je voor alles gaat, gebruik dan
een oliekeerring. Het ding is er niet voor niets
ingekomen, al was het laat genoeg. Je zult zeker minder
transmissieolie verliezen. Omdat je in de  praktijk nooit
het oliepeil in de bak controleert, is het een grotere zek-
erheid wanneer deze afdichting ‘beter’ is. Ik vermoed dat,
als je je oude bellhouse wilt gebruiken, er een zitting
voor de keerring uitgedraaid zal moeten worden. 

Versnellingsbak syncrho-meganisme 
Probleempje met mn Spit 1500TC. Bij terugschakelen
van 3 naar 2 moet dit zeer op gevoel. Een beetje tegen
z’n 2 aanleggen en dan bij juiste toerental leg je hem
erin. Dubbel ‘clutchen’ kan ook. De auto heeft dit al
zolang ik hem heb en ik ben er al zo aan gewend dat ik ‘t
niet echt een probleem vind. Echter, momenteel heb ik
de auto te koop staan en de potentiele kopers die langs-
gekomen zijn hebben hier uiteraard wel moeite mee en
ik mag tijdens de proefritjes naar het geschraap van
tandwielen luisteren. Zeer frustererend en natuurlijk ook
schadelijk voor de auto. Is er iets aan te doen? Ik denk
dat de synchromesh ringen niet goed zijn. 
Kan dit hersteld worden, of moet ik een ruilbak? Ik heb
gezien dat een ruilbak ook niet echt heel erg duur is en
montage is ook niet extreem moeilijk. Aan de andere
kant, ik wil de auto verkopen en met beleid kan je er
prima in rijden zoals die nu is. 
Re: Je geeft de oplossingen al. Het is aan jou wat je wilt.
Je kan ook de koper het geld gunnen dat een ruilbak
moet kosten. Dan weet hij ook zeker dat hij een goede



kan kopen.
Re: Een ruilbak zonder overdrive kost toch al gauw 400
euro plus een dag werk om hem te vervangen.
Reviseren van de synchromesh ringen moet met hulp
van een kenner en de Haynes’ erbij mogelijk wat goed-
koper zijn. 
Re: Ik heb het zelfde met mijn MK IV 1300 ’71. Zit ook
erg te denken aan een ruilbak. Waar kan je zo’n ruilbak
verkrijgen! Ik bedoel zijn er nog anderen, buiten Nico
Baas. Wel een goed gereviseerde bak natuurlijk.
Re: Ik heb een MK III met 1300 motor. Ook mijn ver-
snellingsbak heeft zijn beste tijd gehad. Bij Marco
Pieterse van CCEE heb ik een gereviseerde besteld
waarbij de 1e versn. ook is gesynchroniseerd. Ik moet
mijn oude bak bij hem inleveren. In maart gaat hij naar
Engeland en brengt dan een gerev. mee terug. Zie ook
www.ccee.nl. Ook een goed adres is Ruud Sipkema in
Eerde. Hij heeft heeel veel. Ik weet niet of hij een gere-
viseerde heeft liggen.  
Re: De gebr. Willems in Venray, maar ook Henk Mulder
in het noorden van het land, Boksum, laten de ver-
snellingsbakken bij een “mannetje” reviseren. Je ruilt in
principe je bak in tegen een gereviseerde gelijke ver-
snellingsbak. Als je toch de bak gaat wisselen, moet je je
bedenken of je niet meteen de koppelingsplaat en druk-
groep meeneemt. Je kan er nu zo bij en hebt maar een
keer de arbeid. Een komplete set kost echter ook weer
zo’n 125-150 euro. Maar altijd doen. Naast de kosten
van de revisiebak, loopt het toch weer aardig op naar
zo’n 550 euro, buiten het arbeidsloon als je het niet zelf
doet. Het blijkt dat deze winter er veel meer mensen met
hun versnellingsbak bezig zijn.
Re: Ik heb dit ook met mijn Spit 1500. Ik dacht te hebben
gelezen dat dit met de leeftijd van de auto’s te maken
had. Auto’s uit die tijd, moet je bij de juiste lage snelheid
in de lagere versnelling zetten. 
Re: De versnellingsbak in m’n Spit MK IV was niet al te
best meer. Erg moeilijk schakelen van 3 naar 2. Ik heb
‘m toen zelf uitelkaar gehaald volgens ‘t Haynes’ boek.
Bleken het inputlager en de synchromeshringen op te
zijn. Nieuwe ingezet, e.e.a. weer volgens het boek en
zie... de bak schakelt als nieuw. Inmiddels alweer ca.
2500 km. Het heeft me nog geen E 100,- gekost. Met
een ruilbak was ik E 450,- kwijtgeweest. Ik ben geen
autotechneut en had nog nooit een versnellingsbak van
binnen gezien. Het is ook voor een “leek” goed te doen.
Maar wel exakt gaan werken, met het boek in de hand!

Oliekering in bellhouse van overdrive versnellingsbak 
Ik heb mijn versnellingsbak gereviseerd en bij het terug-
plaatsen ondekten wij een olielekkage vanachter het bell-
house, het bellhouse in. De bak is afgevuld met 1.6 liter
olie. Iets te veel. Kan het zijn dat de overmaat olie er nu
op deze plaats uitkomt? Bij demontage lopen we op de
volgende waarnemingen. Het gat in het Bellhouse waar

de priseas door naar de koppeling toeloopt, heeft een
soort schroefdraad-achtige spoed. Deze zou er voor kun-
nen zijn om als oliekering te fungeren. In het bellhouse
zelf zit geen oliekeerring. De ruimte waar deze zou kun-
nen zitten is maar 2.5 mm diep, terwijl een keerring zo.n
5 mm dik is. 
- Zijn er verschillende Bellhouses met en zonder kering?
- Zou je een Bellhouse zonder kering kunnen laten uitfre-
sen om er een passende keerring in te krijgen? - Welke
bedrijven hebben hier ervaring mee?
Re: Even kort een antwoord: Ja er zijn verschillende bell-
houses. Met en zonder keerring. Die zonder hebben een
schroefdraad, die er voor zorgt dat bij naar beneden rij-
den (helling) de olie niet meteen via de opening het bell-
house inloopt. Teveel olie in de bak loopt er aan die kant
uit. Totdat de olie op peil is. (je kan natuurlijk ook aftap-
pen via het vulgat). Modificatie houdt in, dat je de
adapter in het bellhouse moet wisselen. Wellicht is de
bak ook iets anders. Bak en bellhouse zonder keerring
werkt overigens ook prima, geen reden voor ombouw. Ik
heb er jaren prima en lekvrij mee gereden.
Re: Ik ga de bak weer terugbouwen. Heb je tips over hoe
dit het eenvoudigst gaat? Mijn bak met overdrive is
behoorlijk zwaar en we krijgen hem nog niet “voor-
gaats”. Al enkele uren aan het pielen geweest, maar niet
met het gewenste resultaat. Bij uitlaat en aandrijfas
hebben we ook al ruimte gemaakt, maar het wil nog niet.
De randen van het schutbord zijn ook een onhandige
barriere.

O-ringetje van het schakelmechanisme 
Ik heb mijn 1500 bak (zonder oliekeerring aan de voorzi-
jde) vervangen voor een type met keerring. Na de
inbouw ging hij dusdanig lekken dat de druppels aan de
uitlaat hingen. Niet goed dus... Binnenkant van het
interieur er weer uitgehaald en bak droog gemaakt. Bij
het losdraaien van de peilplug bleek dat er sprake was
van behoorlijke overdruk. Ontluchting gechecked.
Potdicht... en hierdoor perste de olie op de zwakste
plekken naar buiten. Via een aantal boutjes en de O-ring
van het schakelmechanisme. De druppels hangen niet
meer aan de uitlaat, maar wat lekken langs de O-ring
doet hij nog wel. Heeft iemand ervaring om dit ringetje (in
de bovenkant van de staart van de bak) te vervangen
zonder de bak er weer helemaal onderuit te halen? Is het
mogelijk om bijvoorbeeld alleen de staart er uit te halen?
Re: Nee. Als je de staart los wilt maken, moet de moer
van de uitgaande as aan de flenszijde eraf en dan moet
je de staart er afschuiven en daar heb je eigenlijk geen
ruimte voor. Mijn advies is, de deksel die op de eigenlijke
bak zit los te maken en het dakvormige ventilatiegat
goed schoon te maken. Dan moet je de overdruk uit het
systeem kwijt zijn. Overigens, vergis je niet! Je moet pre-
cies de hoeveelheid olie erin doen die is
voorgeschreven. DWZ, als je de vulplug opzij eruit hebt,



die tevens als peil voor de olie fungeert, moet je eruit
laten lopen wat eruit wil lopen als de bak goed horizon-
taal staat. Doe je dat niet, dan komt het teveel aan olie
er alsnog uit. Ja, op de zwakste plekken. Niet ‘over-
vullen’ dus en de overdruk moet door het ventilatiegat
bovenop het bakdeksel weg kunnen. Lekker doorgaan! 
Re: Kijk da’s nou handig van zo’n forum. Praktijkervaring!
Dit klinkt weer erg aantrekkelijk. Ik ga vandaag eerst
maar eens weer wat kilometers rijden en kijken hoe de
boel zich houdt. (Het kan ook nog wat rest-olie zijn, zat ik
mij vannacht te bedenken). Mocht het blijven lekken dan
heb ik een mooie ATV klus! 
Re: Vanavond de voorbereidingen gedaan. Ringetje en
pakking besteld. Auto op de hefbrug. Koelventilator
gedemonteerd, cardan gedemonteerd, moer van de
flens, olie afgetapt, bakdeksel opengemaakt, motor los in
de rubbers, uitlaat los. Morgen ATV en dan gaat het
gebeuren. Ik ben benieuwd of het gaat lukken. “Point of
no return” is nu eigenlijk gepasseerd; “No guts, no glory”,
zullen we maar zeggen!
Re: Integenstelling tot de vorige bijdrage, heb ik laatst de
overdrive moeten vervangen en heb daarbij de versn.
bak laten zitten en dat zou volgens ingewijden niet
mogelijk zijn. Ik heb daarbij de motor aan de versn.bak
zijde omhoog moeten krikken en wel ervoor zorgen dat
de bladen van de koelventilator  zich niet in de radiateur
wilden boren. Met een gewone bak moet dat zeker
lukken, lijkt mij.
Re: Do, or do not... There is no try! 
Re: No guts, no glory! En ken je de rest van de uit-
drukking? No (s)hit, no story!
Re: Ach, je moet die jongen niet teveel achter de vodden
zitten. Aan het eind van de commandostang, in een hol-
letje in het pasvlak van het koppelingshuis, tegen de
voorkant van de bak, zit een pen erdoor en die moet er
uit, wil je de commandostang met het staartstuk en al
achter van de bak af kunnen trekken. Hij moet dus eerst
zijn koppelingshuis met bak en staart van het motorblok
losmaken, om de hele boel uit zijn auto te tillen en dan
op de werkbank het bellhouse eraf om de boel uit elkaar
te halen. Hij’s dus nog wel even bezig. 
Re: Even, na lange tijd, een update: Hoewel het stil leek,
is er hard gewerkt achter de schermen. Na demontage,
bleek dat het oude ringetje verhard was, dus geen olie
meer tegenhield. Helaas ging er tijdens de bakmontage
wat mis. Een veerbusje van een as kwam klem te zitten,
tussen staart en bak. Hierdoor sloten beide vlakken niet
tegen elkaar. Bij het losdraaien viel een as eruit. Weet jij
hoeveel naaldjes er in een lager zitten? Inderdaad 25 per
lager! Indertussen was ik het spoor ook even bijster, van
het schakelmechanisme. Dit is een klus die je in alle rust
moet uitzoeken. Met de zomervakantierit voor de deur,
werd dat natuurlijk niets. Via een ander adres een
tweede bak gekocht. Deze ingebouwd, mooi oliedicht,
maar na een kort ritje was het uit met de pret! 

Zeer onheilspellend geluid kwam uit de bak. Weer uitge-
bouwd en toen bleek dat tijdens de revisie blijkbaar een
foutje was gemaakt (achteruittandwiel draait mee in de
eerste versnelling). Dankzij een snelle service, had ik
binnen een week mijn 3e (!!!) bak. Met al dat in- en uit-
bouwen, krijg je er handigheid in en binnen 3 uur -via het
interieur- had ik alles er weer in. Erg, erg spannend natu-
urlijk, om dan een ritje te maken. Ik kan nu zeggen, dat
de bak prima schakelt en tot nu toe ( ;-) ) oliedicht is. 

Herald versnellingsbak 
Het lukt me niet om de versnellingsbak (geen overdrive)
van mijn Herald 13/60 aan de motor te monteren. De
laatste 1,5 cm zou ik moeten forceren. Wat doe ik fout?
De versnellingsbak van deze 13/60 is geloof ik gelijk aan
die van een Spitfire. 
Re: Ik herken -denk ik- je probleem. In mijn eentje vond
ik het ook erg ingewikkeld om die bak op zijn plaats
achter de motor te krijgen. Ik heb toen een garagekrik
onder de bak geschoven en hem voorzichtig omhoog
gekrikt om hem op zijn plaats te krijgen. Van onderen
deed de krik het werk terwijl ik van uit de auto het richten
voor mijn rekening kon nemen. Zo is het me toen in mijn
eentje gelukt. Met meerdere personen moet het makke-
lijker worden. Forceren is nooit de bedoeling. Als bak en
motor in elkaars verlengde zijn gebracht, moeten ze in
elkaar te schuiven zijn. 
Re: Het is gelukt! Ik heb m’n zoon gevraagd om eventjes
te helpen en na wat heen en weer gewrik kon ik de bak
aan de motor bevestigen.

Gaat slecht in 2e versnelling 
Mijn spitfire MK IV ’64 heeft het probleem; zodra de ver-
snellings bak goed warm wordt, gaat hij niet meer in zijn
2e versnelling (wel stilstaand en zodra de bak wat is
afgekoeld). Dit lijkt dus een probleem met een synchro-
mesh, maar voordat ik de bak uitelkaar haal, wil ik eerst
al het andere proberen, zoals bijvoorbeeld andere olie.
Re: Is het echt alleen de 2 of ook de 1, 3 en 4. Is het de
versnelling? Of als de andere het ook niet goed doen,
dan is het de koppeling. Heb ik onlangs gehad. Aan het
eind van een lange rit ging de bak steeds moeilijker
schakelen. Ik moest het koppelingspedaal bijna door de
vloer heentrappen. De volgende dag, met koude bak,
werkte alles weer normaal. Heb de koppeling opnieuw
ontlucht en de slave-cylinder zover mogelijk naar voren
opnieuw gemonteerd. 
Re: Voordat je even de bak uit elkaar gooit, moet je eerst
maar eens alle andere mogelijke euvels controleren! Het
zijn vaak de kleine dingen die het hem doen!
Re: Naast de genoemde koppeling, zou je ook aan de
bedieningshendle kunnen denken. Het zou dan eigenlijk
ook problemen moeten geven naar de eerste versnelling,
maar het is ook maar een idee.



Rubbers versnellingsbakmontage 
Ik heb voor vervanging van mijn drukgroep de motor met
versnellingsbak uit mijn MK III gehaald. Tevens wilde ik
de rubbertjes van de montagesteun van de versnellings-
bak vervangen. Bij demonteren niet goed opgelet: de
sleufgaten in het steuntje zitten niet in het midden. Weet
iemand of het steuntje meer naar voren of naar achteren
moet staan? M.a.w. of het sleufgat meer naar de
achterzijde of juist meer naar de voorzijde moet zitten. Ik
kom hier natuurlijk ook wel achter als ik de motor er weer
terug in hang, maar liever doe ik het nu goed nu ik er
goed bij kan.
Re: Maak je geen zorgen; de voorzienigheid bij de BLMC
mannen heeft die sleufgaten bedacht, omdat bij gewone
ronde gaten er nogal eens wat spanning optrad tussen
de flexibele ophanging van het motorblok vooraan bij de
torens van de wielophanging, ten opzichte van de ver-
snellingbakophanging achteraan. Wanneer je de boutjes
in de sleufgaten pas aantrekt wanneer de krik(ken) onder
de wagen vandaan zijn en (liefst) de motor even gelopen
heeft en je voor proef even door de versnellingen bent
gegaan en de koppeling een paar keer hebt laten
opkomen, kun je ze spanningsvrij aandraaien. 
Re: Dat snap ik, maar de sleufgaten zitten niet in het
midden van de steun. Ze zitten ongeveer op 1/3e deel of
op 2/3e deel als je de steun omdraait. De torens komen
dus iets meer van voren of iets meer naar achteren op
de steun te staan, afhankelijk of je de steun omdraait. De
vraag is dus wat is de goede positie van de torens op de
steun, zodat als je de motor en bak terugplaatst, de
bevestigingsgaten van de steun voor de gaten van het
plaatje aan het chassis komen.
Re: Bij mijn MK I zit het breede gedeelte van de steun
aan de voorkant, dus richting motor.

Hoeveel olie
Volgens het werkplaatsboek, moet de versnellingsbak
gevuld worden tot aan de onderzijde van de vulplug.
Nadat ik de olie verwisseld heb, heb ik nu wat olielekk-
age via het ‘bellhouse’. Het lijkt erop dat de olie via de
primaire as uit de bak loopt. (het is overigens een bak
zonder oliekeerring, “het oude type”).
Re: Ik heb hetzelfde probleem gehad en het lost zich
waarschijnlijk vanzelf op. Na het bijvullen lekte hij bij mij
ook uit het ‘bellhouse’, maar na een paar druppels stopte
dit. Waarschijlijk zit er net teveel olie in en dat raakt hij
kwijt bij het stilstaan. Gewoon even kijken of hij blijft
lekken.
Re: Hoeveel olie? In een bak zonder overdrive: 0.9 liter
voor alle types, in een bak met overdrive: 1.5 liter voor
alle types.

Juiste transmissieolie
N.a.v. het onderwerp “vloeibare zaken” werd mijn inter-
esse gewekt door een reactie. Met name het stukje over

de juiste versnellingsbak olie baarde mij zorgen. Ik heb
drie maanden geleden een gereviseerde versnellingsbak
in mijn GT6 gemonteerd en deze gevuld met GL5
gespecificeerde olie. De “vakman” bij een automaterialen
groothandel adviseerde mij deze olie, omdat deze beter
zou zijn dan de GL4 gespecificeerde olie. Om zeker te
zijn van mijn zaak, heb ik via e-mail contact gezocht met
Kroon Oil en onderstaand antwoord kreeg ik binnen een
paar uur: Geachte heer, Volgens de gegevens die wij
hebben van een Triumph GT6 Mk III ’73 wordt er toch
een GL-4 80W-90 voorgeschreven. Om de hoge kracht-
en die worden uitgeoefend op de tandwielen in een ver-
snellingsbak op te kunnen nemen, worden er aan een
versnellingsbakolie verschillende dopes toegevoegd.
Deze dopes zijn gebaseerd op fosfor-, chloor- en
zwavelverbindingen. Dit zijn op zich zeer aggressieve
producten en kunnen inderdaad onderdelen in uw ver-
snellingsbak aantasten. Vooral bronzen, koperen en/of
messing onderdelen kunnen aangetast worden, maar
ook lichte metalen als aluminium, kunnen gevaar lopen
aangetast te worden.
Het verschil tussen een GL-4 en een GL-5 olie zit hem in
de hoeveelheid “aggressieve” toevoegingen (dopes) in
de olie. In een GL-5 zitten twee keer zoveel van deze
fosfor-, chloor-, en zwavelverbindingen, waardoor een
GL-5-olie twee keer zo aggressief is dan een GL-4-olie.
Het is dus aan te raden de olie zo spoedig mogelijk te
verversen en te vervangen door een 80W-90 olie met
GL-4 specificatie. Het aangewezen Kroon-Oil product
hiervoor is: Kroon-Oil Gearlube Hypoid 80W-90.

Olieverversen versnellingsbak
Ik heb een MK IV 1300, non overdrive. Nu weet ik niet
hoe oud die olie van de versnellingsbak is. (iedergeval
wel twee jaar). Nu heb ik wel de vuldop gevonden van
de versnellingsbak, maar zit daar ergens onderin ook de
aftapplug? En kan daar gewoon motorolie in. Of moet
daar iets speciaals in.
Re: Enig idee hoe je die olie erin moet krijgen (zit wel op
een rottige plek om bij te komen)? Ik heb om de ver-
snellingsbak en differentieel te vullen en hulpstuk
gemaakt. Een stuk doorzichtige slang van 1 cm buiten-
maat, van 1 meter lang en daar bovenin een klein
trechtertje gestoken. De onderkant van de slang steek je
dan in het vulgat van de betreffende bak. Trechter vullen
met olie en maar wachten tot het helemaal weggezakt is.
De trechter kun je vast binden met een touwtje, want het
gaat zo traag als dikke stroop. Ondertussen kun je dan
wat anders doen. Na elke vulling even meten in de bak,
hoeveel er al in zit. Als de bak helemaal leeg is heb je
een avondvullend programma.
Re: Er moet wel speciale versnellingsbakolie in. Je kan
deze via verschillende klassiekeradressen krijgen (zie
‘The Spitfire’). Er zit aan de onderkant een dop, die je los
moet draaien en aan de zijkant een dop, die je los moet



draaien. Alles staat wel duidelijk in de ‘Haynes’. Ook de
soort olie. Uiteraard geen motorolie gebruiken! Maar pre-
cies de olie zoals gespecificeerd.
Je kan de olie vullen dmv een hulpstuk/spuit. Maar als je
wat twijfelt zou ik het geheel laten doen. Dit kan elke
garage en we hebben het hier over een half uurtje werk
max. Voor hun veel makkelijker. Zeker met dat hulpstuk
en met een brug of smeerput. Wel zelf goed opletten dat
er de juiste olie in gaat.

Olielekkage
Na het plaatsen van een ruilmotor bij mijn Spitfire MK II
en het vervangen van de koppeling, compleet met druk-
groep, waarbij ook het vliegwielhuis en de versnellings-
bak gedemonteerd is, heb ik nu last van een olielekkage
onderuit het vliegwielhuis. Deze olie ruikt hetzelfde als de
versnellingsbakolie en dezelfde olie die ik gebruikt heb
om mijn cardan te verversen. Daardoor weet ik bijna
zeker dat hij versnellingsbakolie lekt en geen motorolie.
Deze olie is pas gaan lekken nadat mijn ruilmotor heeft
gedraaid. Kan het zo zijn dat er een keerring van mijn
versnellingsbak lek is en dat daardoor olie het vliegwiel-
huis inloopt, of zou er nog iets anders aan de hand kun-
nen zijn?

Geen 1e en 3e versnelling
Na twee jaar restauratie, mijn eerste testritje. Natuurlijk
komen er dan wat onvolkomenheden aan het licht.
Helaas, met stip bovenaan, het niet kunnen schakelen in
de 1e en 3e versnelling. 2e, 4e en achteruit werken wel.
Nu het meest bizarre van alles: Ik heb de bak niet gede-
monteerd. Dwz wel het deksel gelicht en nieuwe olie
erin. Verder het kogelgewricht gesmeerd en dat was het.
Het is een Spit 1500, zonder overdrive.
Re: Waarschijnlijk kan de versnellingspook niet ver
genoeg naar links, deze wordt begrensd door een instel-
baar aanslagboutje onder het kogelgewricht. Dit zit onder
het deksel en is zonder te demonteren te verstellen, wel
moet de tunnel verwijderd zijn.
Re: De schroef van de achteruitlicht schakelaar stak te
diep in het huis! Met een ring opgevuld en dan werkt het
goed. Ik was de ring namelijk vergeten.

Tweede versnelling springt er uit
Na de winterstalling heeft de Spit kuren. Hij gaat krakend
in de tweede versnelling en springt er uit tijdens het rij-
den.
Re: Waarschijnlijk zijn de synchromeshes van je ver-
snellingsbak versleten. Dat is, of repareren en vervan-
gen, of de bak vervangen door ruilbak. In de bak bevin-
den zich ook blokkeringen (arreteerkogels) tegen het uit
de versnelling springen. Ook hier zal wel slijt opzitten na
verloop van tijd. Meestal begint het met een keer er uit-
springen, maar het komt steeds steeds vaker voor. De
mogelijkheid bestaat, dat het een koppelings kwestie is.

Start hiervoor de wagen en probeer hem met ingedrukte
koppeling in de achteruit te zetten. Gaat dit niet of kraakt
de versnelling gedurende het inschakelen, dan is het
waarschijnlijk een koppelings zaak. (De synchromeshes
van de achteruit worden het minst gebruikt en zijn dus
het minst versleten). Ga je de bak demonteren, een
raad, vervang ook je koppeling.

Schakelgeluiden bak
Ik heb een MK III ’68, 4-bak, als de auto op bedrijfstem-
peratuur is, gaat het schakelen naar z’n 2 gepaard met
gekraak. Als de auto koud is, schakelt ‘ie prima. Kan het
aan de olie liggen en wat voor type olie moet erin. 
Re: Gezien je beschrijving lijkt de olie zeker van grote
invloed te zijn. De juiste olie voor de versnellingsbak (en
evt. overdrive) is versnellingsbakolie EP85-95. LET OP:
GL4 specificatie, geen GL5 gebruiken. Dezelfde olie is
ook voor de het differentieel, wel vestandig om dat
tegelijkertijd ook even te controleren, cq bijvullen. Het
niveau is voor bak en differentieel gelijk met de
onderkant van de overloopplug, dus zolang bijvullen tot
de olie er uitloopt.
http://www.triumphspitfire.com/Fluids.html en dan onder-
aan bij Capacities: In een MKIII bak zonder overdrive
gaat volgens ‘Haynes’ 0,85 l. en in een met overdrive
1,35 l.

Moeilijk terugschakelen
Ik heb geen problemen met het uit de versnelling sprin-
gen of kraken met opschakelen. Ik heb juist problemen
bij het terugschakelen van zijn 3 naar 2. 
Hierbij komt er een knarsend geluid aan te pas. Pas als
de snelheid dusdanig is dat je bijna in z’n 1ste ver-
snelling verder kan gaan, heb ik het knarsend geluid niet.
Kan het zijn dat m’n koppeling niet ver genoeg “ontkop-
peld” wordt?
Re: Het eerste geval; de synchromeshringen zijn ver-
sleten, vandaar het slecht terugschakelen. Dezelfde twee
opties als in het vorige onderwerp, ringen vervangen, of
ruilbak.
Re: Inderdaad een bekend euvel bij Spit versnellings-
bakken. Voorlopig kun je nog wel vooruit als je de tech-
niek van ‘dubble klutchen’ toepast. Geen gekraak van de
bak en je Spit klinkt ook nog wel aardig met een beetje
tussengas. Maar goed, uiteindelijk moet je toch naar een
nieuwe (ruil-)bak uit gaan kijken. Als je geen overdrive-
bak hebt, is het nu de gelegenheid om op zoek te gaan!
(Helaas zijn de meeste handelaren niet happig om een
bak zonder overdrive te ruilen voor een bak met over-
drive).

Terugschakelen moeilijk
Als ik van zijn vierde versnelling, terug wil schakelen
naar zijn derde, dan gaat dat met tandenpoetsen
gepaard. Met de andere versnellingen gaat het prima.



Zowel vooruit en terug. Alleen van zijn vierde terug naar
de derde, is vaak een drama. Wie weet waar dit aan kan
liggen. Ik heb een MK IV 1300 zonder overdrive.
Re: Als je op het moment van ontkoppelen, eventjes een
“dotje” tussengas geeft en dan terugschakelt? Gaat het
dan wel? Zo ja, dan is waarschijnlijk je synchronisatie
kapot. Dat betekent een bakrevisie of ruilbakje.
Re: Ik heb hetzelfde probleem gehad bij terugschakelen
van 3 naar 2. Zet maar een nieuw setje synchromeshrin-
gen in je versnellingsbak, dan is het probleem over. Een
revisie bak kan, maar zelf die ringen vervangen is goed
te doen en veel goedkoper. Mijn bak schakelde na m’n
eigen revisie weer als nieuw.
Re: Mijn bak kan ook wel een setje nieuwe synchro-
meshringen gebruiken, maar ik vraag me af, of het alle-
maal zo simpel is als aangegeven. Die bak moet dan
toch helemaal uit elkaar? Nieuwe lagertjes, enzo?
Keerringen? Veel, zwaar en vies werk? Zo gepiept?
Speciaal gereedschap?
Re: Vies werkje? JA! Maar je mag een keuze maken,
tussen 50,- a 75,- Euro kosten en vieze handen (die je
weer schoon kunt wassen), of een ruilbak van ? 375,00.
Mij is het gelukt zonder speciaal gereedschap. In het
‘Haynes Owner Workshop Manual’ staat erg goed de de-
en -montage beschreven en waar je op moet letten. Ik
had nog nooit een wisselbak van binnen gezien en toch
schakelt alles nu weer perfect. Blij dat ik dit zelf gedaan
heb en niet een ruilbak heb aangeschaft.
Re: Bij wie heb je dat revisie-setje gehaald? Ik krijg
andere bedragen door en mag ook graag knutselen.
Re: De synchromeshringen waren behoorlijk glad. Die
zijn dus vervangen. En tijdens de demontage bleek dat
het lager op de ingaande as slecht was. Dit is dus ook
vervangen. Onderdelen van Henk Mulder, kosten
ongeveer ? 70,-. Verder was alles in goede konditie, dus
niet verder wat aan gedaan. Ik rij er nu alweer een jaar
mee.

Achteruit springt er uit
Mijn Spit MK III, ’68, heeft het volgende probleem. Zet ik
de versnelling in achteruit en begin te rijden, dan springt
deze na een paar meter eruit. Probleem is met een
warme motor trouwens erger dan met een koude. De
pook vasthouden biedt wel uitkomst, echter lijkt mij niet
de bedoeling. Wat is de oorzaak en wat is hier aan te
doen?
Re: Het lijkt erop dat jouw tandwiel van de achteruit ver-
sleten is, er zitten dan ronde kanten aan. Een revisie is
de oplossing, of zoals je zegt, de pook vasthouden. 
Re: Voordat je overgaat tot een intensieve actie (de ver-
snellingsbak in zijn geheel demonteren en vervolgens de
bak zelf uit elkaar halen), adviseer ik je om eerst het
bovendeksel te inspecteren. Dit kun je demonteren terijl
de bak zelf blijft zitten. Ik heb hetzelfde probleem gehad
met de tweede versnelling. Dit bleek te liggen aan een

gebroken veertje van de arreteerplunjer. Nieuw veertje
en plunjer er in (ook even de andere vervangen als je
toch bezig bent) en de ingeschakelde versnellingen
bleven er in.

Schakelprobleem
Gisteren een nieuwe uitlaat op m’n 1500 gezet. Nu zit er
een “sport” uitlaat met 2 pijpen op. Hij rijdt nu een stuk
beter (uitgezonderd het onderstaand probleem) en maakt
een goed geluid.
Had ik bij de oude uitlaat geen probleem met schakelen.
Nu heb ik dat wel: Wanneer ik een tijdje in z’n 4 heb
gereden (90/100km op de snelweg) en ik wil
terugschakelen, dan zit de versnelling vast. Met veel pijn
en moeite krijg ik ‘m dan in z’n 3. De eerste keer ging dit
gepaard met een hoop gekraak (kennelijk doordat het
toerental erg hoog bleef, terwijl ik koppeling had inge-
trapt. Nu let ik daar dus op). Daarna, rijdend in de stad,
gaat het schakelen erg moeilijk. Het toerental blijft
hangen, het lijkt net of er een enorme power inzit. Maar
ook als het toerental niet blijft hangen, heb ik dit. Na een
tijdje rustig rijden gaat het schakelen weer soepeler en
wanneer de moter na +/- een uur weer gestart wordt,
geen problemen totdat ik weer van de snelweg afkom.
Weet iemand wat de oorzaak hiervan kan zijn en wat ik
moet doen om dit probleem te verhelpen.
Re: In eerste instantie zag ik geen relatie tussen de ver-
snellingsbak (binnenwerk, tandwielen enz) en de uitlaat.
Tot ik het stukje over ‘het toerental blijft hangen’ las. Er
lijkt me een verband tussen het te hoge stationaire
toerental en de versnellingsbak. Omdat je niks aan de
bak of de koppeling hebt gedaan, moet je het volgens mij
buiten de bak zoeken (hoewel je dat natuurlijk nooit
zeker weet met een versnellingsbak van een Spit. Ik
weet niet vanaf welk deel je de uitlaat hebt vervangen,
maar zoals je weet zitten de carbs. boven het uitlaat-
spruitstuk. Waarschijnlijk heb je in die buurt ook het
e.e.a. losgehaald en vastgezet. Dus er kan iets veran-
derd zijn doordat je met je arm of mouw ergens achter
bent blijven haken. Nog iets: bij mijn Spit loopt er vanaf
het middenstuk tussen/boven de carbs een veer omlaag
die rond de bout van het uitlaatspruitstuk gebogen zit.
Deze veer zorgt ervoor dat de gaskabel bij ‘gas-los’,
helemaal aangetrokken wordt, zodat het toerental niet
blijft hangen. Misschien is dat iets om te onderzoeken. Is
die veer misschien niet goed vastgezet of ontbreekt ‘ie
nu helemaal?
Omdat je ook zegt dat je het probleem hebt zonder
“hangend toerental” zou ik naast het verhelpen van “het
toerental probleem” ook wat verder kijken. 
Wanneer ik lange (snelweg) stukken reed met mijn
Spitfire, merkte ik ook dat hij wat moeilijk (hakerig) ging
schakelen. Ik vermoed dat het een warmte probleem is.
Met een nieuw uitlaatsysteem (wat anders onder de ver-
snellingsbak doorloopt en misschien meer hitte afgeeft)



zou het natuurlijk ook kunnen. Zorg dat de bak vol-
doende koeling krijgt. Hiervoor moet je de zijschotten bij
de motor monteren zodat de rijwind naar achteren wordt
geleid. Verwissel ook de bakolie. Doordat dit een moeil-
ijke klus is, wordt het meestal nagelaten. Mijn olie was in
iedergeval hoognodig aan vervanging toe.

Overdrive of 5 bak
In GB is een bedrijf dat conversies maakt om een Ford
Sierra 5-bak in een Spitfire te plaatsen. Je vindt ze op
www.autogear.co.uk  Je moet dan klikken op ‘5-speed for
classics’, de rest wijst zich vanzelf.
Een paar maanden geleden stond in een Brits
klassiekerblad (‘Practical Classics’ of ‘Triumph World’ -
dat weet ik niet meer-) een rij-impressie met een
aangepaste Spit. De journalist was toen erg onder de
indruk.
Re: Leuk van die journalist. Wat vangt hij ervoor? Hou
het origineel, dan ben je op de duur altijd voordeliger uit.
Een 5 bak is ook een 4 bak met 1 overdrive. Met een
originele bak met overdrive heb je ook een overdrive
plus 2x tussen-shift.
Re: Dat van die journalist weet ik natuurlijk niet. Ik ben
het met je eens dat je met een overdrive feitelijk 6 ver-
snellingen hebt. Maar, (en dat hoorde ik tijdens het ISW),
het is niet makkelijk om aan een bak met overdrive ed. te
komen, als je een gewone 4-bak inlevert. Leveranciers
schijnen dan ‘niet thuis’ te geven. Dan nog even over
mijn eerste berichtje: prijzen. Ik weet niet wat die Britten
voor hun conversie vragen. Ik weet trouwens ook niet
wat een bak met overdrive en aanvullende spullen kost.
Re: Klinkt erg goed! Maar volgens mij, verkopen ze die
kit niet los, dus alleen inclusief versnellingsbak. Dus zal
wel duur zijn. Verder nog wel wat lastige dingen, bv met
je snelheidsmeter. Kijk eens op www.marke-ginster.de
Daar kun je een “normale” versnellingsbak inleveren en
een overdrive bak kopen. Ze verturen evt. ook nog.
Re: Ik zou niet beginnen aan een gemodificeerde bak,
achteruitlichten, snelheidsmeter, etc., zijn lastig aan te
sluiten dan. Ik heb afgelopen voorjaar een gereviseerde
versnellingsbak + overdrive (van een 1500) geplaatst in
mijn MK III met MK IV motor. De prijs die Marco opgeeft,
is een tamelijk reeele prijs, maar waarschijnlijk ex BTW
en op ruilbasis. Ik heb mijn bak gekocht bij Henk Mulder
in Boksum; hij reviseert de bakken zelf en geeft ook
garantie en gratis advies.
Re: Advies: als je dan toch de bak van de motor hebt:
wissel dan ook direct de koppelingsplaat, drukgroep en
toplager. (bij een 1500 bak, op een 1300 motor, heb je
sowieso een nieuwe koppelingsplaat nodig, ivm de ver-
schillende vertandingen).
Re: Er is vanuit Nieuw-Zeeland ook een 5 bak-conversie
te koop, op basis van een Toyota bak. Ook leuk, maar
kostbaar. Zolang er nog originele bakken met overdrive
te koop zijn, zou ik het daarbij houden. Voor een over-

drive-conversie op basis van gereviseerde onderdelen,
moet je rekening houden met 1200 euro (met je huidige
bak als inruil). Als je wat meer tijd hebt, kun je op zoek
gaan naar een overdrive-bak met toebehoren uit een
sloopauto. Dan ben je een stuk goedkoper uit, maar loop
je natuurlijk wel ‘t risico dat hij toch versleten is.
Re: Tjonge, jonge, weer typisch iets van een Engelsman.
Geloof me, het kan haast niks zijn! Ik ben zelf werkzaam
op het gebied van spuitgietmachines en er is ook daar
een Engelse firma die Engineering achteraf doet. Het
werkt op de lange duur niet, past niet, of er wordt ‘n
halve bak afgeleverd en verkeerde materialen gebruikt.
Allemaal hobbywerk! Kies alsjeblieft voor een originele
overdrive. Dat heeft zich tenminste bewezen. Ik heb er
zelf een en het werkt top!

Hakende pook 1500
Bij mijn Spit 1500 heb ik het volgende probleem (gehad):
Motor gestart, auto was koud (3 weken stil gestaan).
Versnelling in achteruit gezet (omhoog trekken en naar
rechtsboven). De pook kwam niet meer naar beneden en
de vrijstand was voor het gevoel helemaal weg. Derde,
vierde en achteruit waren nog wel te bedienen maar
helemaal gevoelloos. Ook met de vuist probreren de
pook naar beneden te krijgen hielp niet. Gisteren ging ik
in de Spit zitten en de bak was weer OK!
Ik heb er welliswaar niet mee gereden, maar alle ver-
snellingen waren weer inschakelbaar en de pook was
gewoon uit te trekken en ging weer zelf terug. Wat is hier
aan de hand?
Re: Vaag probleem. Ik kan er niets van maken. Als hij
weer gewoon schakelt en het probleem herhaalt zich
niet, dan zou ik me geen zorgen maken en gewoon gaan
rijden.

Tweede versnelling
Ondanks diverse waarschuwingen heb ik toch zelf mijn
versnellingsbak gereviseerd. Dit kwam vooral neer op
schoonmaken en voorzien van nieuwe lagers.
Tandwielen en synchromeschringen waren nog OK. Alles
werkt weer, behalve de 2e versnelling. Hij gaat er
gewoon niet in. Het ligt niet aan de bedieningsstangen.
De bak ligt nu weer op de werkbank en ik zie niets
vreemd aan de assen en tandwielen. Waar kan dit aan
liggen?
Re: Als ik het goed begrijp zijn tandwielen en synchro-
ringen nog hetzelfde. Had je het probleem voorheen ook
al? Wat misschien zou kunnen (en ik spreek uit ervar-
ing!) is dat de borgring die de tandwielen op z‘n plek
moet houden is gebroken. Dit heeft tot gevolg dat je bij
overschakelen naar 2 maar ook naar 4 alle tandwielen
naar voren duwt en dus niet in de versnelling gaat. Deze
borgring moet altijd vernieuwd worden! Iets wat ik toen
niet gedaan heb. (met alle gevolgen vandien, veel werk
maar gelukkig geen schade aan de bak!)



Versnellingsbak 1500TC
Wat (puntsgewijs) moet er gedaan worden om een kom-
plete nieuwe versnellingsbak met overdrive in een
1500TC te monteren. De motor ligt er nu uit - dus wat is
makkelijker: 1) motor terug zetten en dan later 4bak en
overdrivebak vervangen van binnenuit of 2) 4bak er nu
uithalen voorlangs, overdrivebak aan motor bevestigen
en er in zijn geheel weer inzetten?
Re: Mijns inziens is de makkelijkste manier om: De over-
drive aan de bak te monteren en dit geheel weer aan het
blok. Demonteer de motorkap en haal de tunnel uit het
interieur. Nu kan de gehele unit overzichtelijk gemon-
teerd worden. Let wel, voor de bak met OD is een kor-
tere ‘prop shaft’ nodig en een ander versnellingsbakste-
un. Zet nieuwe zelfborgende moeren op de flenzen van
de propshaft.

Versnellingsbak
Ik ben bezig met het vervangen van de koppeling en
kruiskoppelingen cardanas van mijn Spitfire MK II ’66
zonder overdrive en hiervoor dient uiteraard de ver-
snellingsbak gedemonteerd te worden. Ook had mijn
Spitfire last van hoge toerentallen bij 100 tot 110 km per
uur. Bij deze snelheid draait de motor ongeveer 4200 tot
4500 toeren per minuut. Bij 5000 toeren begint het rode
gebied op de toerenteller. Verschillende boeken vertellen
mij dat de topsnelheid van deze 1100 motor op ongeveer
140 km/uur ligt. Bij 110-120 km/u maakt de motor al
zoveel toeren dat ik nooit aan deze snelheid zal geraken.
Ook heb ik het idee dat bij 100km/u de motor mij smeekt
om niet meer harder te gaan dan deze snelheid. Met
andere woorden; ik heb het idee dat de vierde ver-
snelling en het toerenbereik te kort is. Omdat de ver-
snellingsbak nu toch gedemonteerd is, wil ik graag weten
of er hier een oplossing voor is? Wellicht is er voor de
vierde versnelling een kleiner tandwiel te koop, zodat ik
het toerental naar beneden kan krijgen bij 100 km/u, zon-
der een overdrive te hoeven monteren. Wie weet raad?
Re: Nee, de 4e versnelling van de bak kan niet worden
veranderd aangezien dit een 1-op-1 overbrenging is
(‘prise directe’): als je de 4e versnelling inschakelt wor-
den ingaande en uitgaande as van de bak direct aan
elkaar gekoppeld. Het toerental van de motor wordt dan
direct doorgekoppeld naar je diff, tenzij je er nog een
overdrive tussen hebt zitten. Je kunt in principe op drie
manieren het toerental terugbrengen bij gelijke snelheid:
Wielen/banden met grotere diameter: niet doen, helpt
bovendien maar weinig. Overdrive inbouwen: mooie
oplossing: je behoudt de bestaande overbrengingen, is
een originele `optie` dus geen gerommel, geeft je Spit
meerwaarde (hoewel niet per definitie zoveel als een
overdrive kost). Probleem hierbij is wel, dat je ook een
andere versnellingsbak (of in elk geval, uitgaande as)
moet hebben, plus een kortere cardan-as. Als je het geld

er voor over hebt en relatief veel snelweg rijdt, zou ik
hiervoor kiezen. Derde optie is, een ander diff van een
lagere overbrenging, zoals onder latere Spits werd
gemonteerd. Dit is een relatief goedkope oplossing (t.o.v.
overdrive) maar niet origineel. Bovendien veranderen
hierdoor alle versnellingen qua overbrenging, wat bij
vroege Spits wat nadelig voor het motortje kan zijn,
gezien het feit dat-ie wat meer moet buffelen. Als je er
echter goed mee omgaat, valt dit wel mee. Maak je
overigens over dat toeren draaien niet al te druk: als-ie
goed warm is en je niet boven het max. toerental komt,
is het helemaal niet slecht voor het motortje: een te laag
toerental is veel nadeliger, m.n. voor je motorlagers.
Mensen zijn vaak huiverig voor hoge toeren (eng geluid),
terwijl in de praktijk juist een te laag toerental op termijn
funest kan zijn. Resumé: Rijdt je niet zoveel en wil je er
niet teveel geld aan uitgeven, monteer dan een ander
diff. Rijdt je redelijk veel op de snelweg, wil je je blokje
sparen (maar niet je geld) en de boel origineel houden,
monteer dan een overdrive. NB; Ik had onder mijn Spit
die ik inmiddels heb verkocht een overdrive en dat beviel
mij perfect. Onder mijn Herald, waar ik nu mee rijd, heb
ik bij de restauratie ook meteen een ondergebouwd en ik
heb daar geen spijt van. Mijn Herald heeft een Spit MK II
blok en dat gaat prima met de overdrive. Met een Spitje
moet het nog beter gaan, gezien de geringere luchtweer-
stand.
Re: Ik vermoed dat je diff niet het origineel is. Probeer er
eerst achter te komen welke overbrengingsverhouding
deze heeft en wat het origineel moet zijn. 
Re: Ik vermoed dat je differentieel juist wel origineel is.
Onder een MK I, II, III zit een diff. met een overbreng-
ingsverhouding 1:4.11. Dit is dus een vertraging. Op de
latere modellen hebben ze 1:3.89 en op de 1500 1:3.63
gemonteerd. Deze latere modellen hebben wel andere
flenzen voor de cardanas, maar deze zijn verwisselbaar.
Ook kan het zijn dat er meer gewisseld is: b.v. een MK
IV bak (bedoeld voor 1:3.89), gecombineerd met het
aanwezige 1:4.11 diff. Nog erger wordt het als je een
aangepaste GT6 bak hebt, welke bedoeld is voor een
1:3.23 diff. Waarschijnlijk heb je een MK IV bak (herken-
baar aan een nummer beginnend met FH) en een 1:4.11
diff. (herkenbaar aan een nummer beginnend met FC/FD
o.i.d.). Dit is echter nog geen garantie, omdat de
behuizingen uitwisselbaar zijn en bij revisie willekeurig
kunnen worden gebruikt. Als je weet wat je hebt, kun je
beslissen wat je wilt vervangen, maar ik ben bang dat
het de hele bak of het hele differentieel is. Nog even ter
aanvulling: Informatie over nummers en vertragingsver-
houdingen van dif‘s op:
http://amicale.com/spitfire/indexe.htm

Synchromesh ringen
Als ik schakel tussen 2 en 3, dan hoor (en voel) ik allerlei
knarsende en ratelende geluiden en voel dit in mijn ver-



snellingspook. Wie kan mij vertellen of dit de synchro-
mesh ringen zijn die vervangen moeten worden en hoe
ik dat het beste kan doen?
Re: Ik denk dat het inderdaad de synchromesh ringen
zijn. Deze kun je vervangen. Maar, de staat van deze rin-
gen is representatief voor de rest van de bak. Het ver-
vangen van deze ringen leidt dan ook meestal tot een
gehele revisie. Als je dit soort werk nooit eerder hebt
gedaan, laat het dan aan de vakman over. Of nog beter,
neem een ruilbak. (met garantie).

Lekkende bak
Bij werkzaamheden viel het op dat er olielekkage was
vanuit de start van de versnellingsbak naar de flens waar
de cardanas aan zit. Uitwendig konden we geen lek-
sporen vinden, dus vragen we ons af of het mogelijk is
dat er olie lekt op het punt waar de uitgaande as uit het
staartstuk komt. Kan er lekkage zijn langs de spiebanen?
Re: Ja, dat kan zomaar. Doe een smeertje vloeibare
pakking achter de ring en de moer en de ring waarmee
het staartstuk opgespannen wordt op de uitgaande as.
Of neem een ring van zachtmetaal (koper), om een
betere dichting te krijgen.

Axiale speling
De transmissie van mijn ’78 Spitfire lijkt wel voor- en
achteruit te bewegen in de 2e en 3e versnelling wanneer
ik gas geef of gas loslaat. Ik heb de ophanging bij het
staartstuk vervangen, maar dat maakt niks uit. Ik zie de
pook gewoon voor- en achteruit bewegen.
Re: Het heeft er veel van weg dat de ophanging ergens
gebroken is. Kijk naar de motorsteunen, of die gebroken
zijn, het metaal, of het rubberblok. Hetzelfde, wat betreft
de ophanging van het differentieel.
Re: Kijk ook of de as van het pignonwiel voor-en
achteruit beweegt in het differentieelhuis. De afstandsbus
kan gebroken zijn, waardoor het pignon met as en al
voruit en achteruit beweegt, naar gelang je optrekt of de
motor gebruikt om snelheid te verliezen. De vroegste
Spitfire’s hadden bussen die ‘op maat’ erbij gezocht wer-
den, latere types hebben een ‘harmonica’ bus, die
gewoon zover in elkaar gedraaid werd, dat het pignon
goed op het kroonwiel liep.

Welk type bak
Welk type versnelingsbak (D/J) hoort bij welk type motor.
Ik heb een Spitfire MK IV met het chassisnr 1 fh 60524 l
en mijn motornr: begint met FD. Wat hoort daar voor een
bak bij?
Re: Laten we beginnen met je motor: Die komt uit een
MK III. (overigens is dat zeker geen nadeel). Als je toch
een conversie-versnellingsbak koopt, kan het allebei, de
J type is alleen in 1974 geleverd, alle MK IV‘s daarvoor,
hadden een D-type. Functioneel maakt het niet veel uit,
al schijnt de J-type iets sterker te zijn.

Versnelling zit vast
Een Spitfire MK IV krijgt hem bij draaiende motor niet in
de versnelling. Als de motor uit is, glijdt ie wel in de ver-
snelling. Hoe kan dit probleem opgelost worden?
Re: Je zult iets specifieker moeten zijn: Is dit geleidelijk
of zomaar in eens ontstaan? Krijg je hem in geen enkele
versnelling (1, 2, 3, 4 en achteruit)? Ontkoppelt de kop-
peling wel goed? Als je het probeert met de motor aan,
geeft dat dan knarsende geluiden (synchromesh ver-
sleten): Wat is het effect precies als je het probeert met
draaiende motor? Als je de auto met de motor uit heen
en weer rolt en hem daarbij in een versnelling probeert te
drukken, lukt dat dan wel? Lijkt mij; of een koppeling die
niet wil ontkoppelen (vloeistof niveau?); of (behoorlijk)
versleten synchromesh ringen.
Re: Waarschijnlijk zit de koppelingsplaat vast (bekend
probleem). Oplossing is, alles uitbouwen en losmaken.
Maar meestal kan het ook anders: Draai de motor warm.
Duw de auto de straat op. Start de auto in de eerste ver-
snelling (hij gaat rijden) trap de koppeling in en rem een
beetje. Als je geluk hebt springt de koppelingsplaat los.

Uit de versnelling springen
Mijn Spitfire MK IV springt uit de eerste versnelling. Houd
ik de pook vast, gaat het wel, maar ik vind het geluid wat
ik dan hoor maar niks. Op de bak staat het nummer GB
330353 en GR 801347. Ik begrijp dat het eerste nummer
bij een Herald 1200 hoort, het andere nummer wijst op
een bak verkocht voor revisie. Komen de problemen
doordat de eerste niet gesynchroniseerd is en rechte
tanden heeft?
Re: Wat de nummers betreft heb je gelijk. Uit de ver-
snelling gaan komt meestal door vermoeide veren in de
synchro-ringen en het veertje iachter de arreteerkogel in
de ‘selector’ stang(en) kan het ‘opgegeven’ hebben.
Versleten tandwielen verhogen de zijdelingse druk waar-
door de versnelling er eerder uitgaat. Het geluid wat je
beschrijft komt wellicht van versleten lagers. Van huisuit
is deze bak niet sterk en bestemd voor 50 bhp ingaand
vermogen. Ik denk dat je gewoon toebent aan een
revisiebak. Neem dan een moderner type. Bijvoorbeeld
die van de MK IV. Die is veel sterker en ‘synchro’ op alle
vier de versnellingen. De verhoudingen zijn ook meer
‘close’. De 1500 bak past niet zondermeer.

O v e r d r i v e

Overdrive probleem 
Overdrive schakelt niet in (solenoide verleden jaar ver-
vangen, jaar daarvoor ook. De eerste was verbrand).
Relais schakelt wel in (klikt). Schakelaar derde en vierde
versnelling doet het ook. Ik hoor de solenoid echter niet
inschakelen. Gisteren deed de overdrive het ploseling



heel even in de derde. Na uitschakelen doet hij het
wederom niet meer. Wie weet waar ik moet zoeken? 
Re: Kijk eens of er geen draadbreuk zit in de draad
vanuit de pook naar de overdrive. Dit lijkt mij het euvel
als de OD het af en toe wel doet en dan weer niet. Kijk
ook naar evt olielekkage op de diverse contacten.
Re: Het bleek een haperend relais te zijn. Hij klikte wel,
maar er kwam niet genoeg stroom door. e.e.a gerepa-
reerd (contacjes verbuigen en vlak- en schoonmaken,
maar ga toch een nieuw relais (Hella) monteren.

Overdrive 
Plotseling werkt mijn overdrive niet meer, onlangs nog
250 km gereden, niets aan de hand en van de week,
helaas, geen overdrive meer. Ik heb spanning op de
schakelaar en als ik deze inschakel valt de spanning
weg. Gezien het feit dat het een schakeling naar massa
is, klopt het dus zover. Voordat ik alles overhoop ga
halen, wat zijn de meest voordehand liggende oorzaken?
Het betreft een MK IV maar wel met een 1500 motor en
bak. 
Re: Heb je naar de olie gekeken. De mijne had moeite
na de winterslaap. Pas toen de bak lekker warm was
wilde hij weer soepel in en uit de overdrive gaan. 
Re: Met de motor uit, contact aan, moet je, als je de
pookschakelaar omzet de solenoide horen schakelen.
Doet hij dat niet, dan is er toch iets mis met de elek-
trische schakeling. Hij krijgt dan geen stroom, te weinig
of de solenoide zelf is stuk. Probeer dit eerst, voor je
verder gaat zoeken. 
Re: Ook de schakelaar zelf boven op je pook kan het
niet meer doen. Alle overdrive onderdelen worden
schaars en daarom dus duur. De schakelaar koste me bij
Ruud Sipkema 18 euro en het werkt weer perfect. Elders
vroeg iemand 50 euro voor de schakelaar en 100 voor
de knop met schakelaar. 
Re: De solenoide wordt via een relais geschakeld, dit
relais wordt weer door de schakelaar (op de ver-
snellingspook) en de schakelaar op de versnellingsbak
geschakeld. Bij het relais kun je makkelijker bij als de
solenoide en de bakschakelaar en juist aan het relais
kun je een paar zaken controleren. 
1 Schakelt het relais in? evt. meten op de beide spoe-
laansluitingen 12 Volt. 2 Is de voeding naar het relais-
contact aanwezig (+12 Volt). 3 Geeft het relais deze
spanning door naar de solenoid? Als het relais inkomt en
wel spanning doorgeeft, meet of er geen groot span-
ningsverlies over het relais contact staat, dus evenveel
eruit als erin gaat. Verbindt de uitgaande klem van relais
(dus de draad naar de solenoide) evt. zonder relais of
schakelaars met 12 Volt, (wel via een zekering) om te
horen of de solenoide inkomt. Als de solenoide niet
reageert, kun je op laatstgenoemde draad mogelijk de
weerstand van de solenoide meten, 0 Ohm als hij is kort-
gesloten, mogelijk verbrand, of oneindig veel weerstand

kan duiden op een draadbreuk. 
Re: Volvo rustte de 140 en vroege 240-modellen uit met
een overdrive die op dezelfde manier wordt bediend als
die bij een Spit 1500: op de pook. Een aantal jaren gele-
den ging mijn schakelaar op de pook kapot. De plaat-
stelijke Volvodealer trok het onderdeel zo van het schap!
En volgens mij is het nog steeds te leveren (misschien
moeten we ons dan eens op Zweden orienteren: je stru-
ikelt daar gewoon over die Volvo’s!) 
Dat die schakelaar kapot ging, kwam waarschijnlijk door
de warmte! De overdrive van een 1500 hoeft niet via een
relais geschakeld te worden. Nou, doe het maar wel. De
schakelaar wordt gloeiend heet en gaat dan dus kapot,
dat zegt al genoeg.
Re: Als de spanning die je over de schakelaar hebt
gemeten goed is en wegvalt op het moment dat je de
overdrive inschakelt, is de schakelaar goed. Blijft de
solenoide of de overdrive zelf over als probleem. Als de
overdrive zelf stuk is, denk ik, dat je het wel gemerkt
had. Ik gok dus op de solenoide.
Re: Waar hoort dat relais te zitten? Ik hoor iets klikken
onder/achter het dashboard als ik de schakelaar bedien,
maar ik dacht dat ie onder de motorkap zat.
Re: Probleem is gevonden en opgelost. Een van de
draadjes aan het relais zat niet goed in het stekkertje en
was dus losgeraakt. Het relais hangt bij mij onder het
dashboard links van de snelheidsmeter, zo te zien een
stukje huisvlijt maar het werkt weer.
Re: Een nieuwe overdrive schakelaar is hier te bestellen
voor £14.50 http://www.canleyclassics.com/newprod-
ucts.asp?uid=overdrivegearknob 

Terugbouw Overdrive versnellingsbak 
Ik heb de overdrive versnellingsbak gerenoveerd en wil
hem nu weer terugplaatsen in de Spit 1500. Daar de bak
erg zwaar is, maar ook omdat hij precies op de goede
plaats voor de opening in de motor moet komen, vraag ik
advies. Hoe kan ik dit het best aanpakken. Ik heb al uren
met 2 personen lopen stoeien, maar krijg hem nog niet
op zijn plaats. UItlaat en aandrijfas zijn al weggehaald
om plaats te maken, maar nog steeds lukt het niet om
hem goed voor het gaatje te krijgen. 
Re: Nou, makkelijk is het niet, maar het lukt wel met
twee man. Via de cockpit lukt het het makkelijkst.
Stoelen, matten ed eruit en dan tussen de motor en de
cardan ‘mikken’. Maar... het is wel zo handig om een
garagekrik onder de plek te zetten waar de bak komt. Zo
heb je (letterlijk) extra steun en kun je dmv  een beetje
heen en weer rijden van de krik nog beter mikken.
Re: Zoek een pijpsleutel of een rondhoutje met ongeveer
dezelfde diameter als de uitgaande as van de trans-
missie. Centreer hiermee je drukgroep en zet dan alle
drukgroepbouten vast. Dan is het met een beetje goed
gevoel te doen.
Re: Een gewoon bakje, kon ik alleen af met behulp van



een krik, maar deze looiige overdrivebak is wel wat
anders. Moet ik nu het motorblok omhoog krikken, de
bak omhoogkrikken of beide op een eigen krik zetten,
zodat je ze ten opzichte van elkaar kan manoeuvreren?
Vanuit welke hoek kan ik het beste zien of de priseas
voor het gaatje komt? Dat verrekte bellhouse het zicht.
Of moet ik via het gat van de koppelingsbediening de as
en gat proberen waar te nemen?
Re: Ik wil je vast waarschuwen dat het ook tegen kan zit-
ten. Drie weken geleden zelf meegemaakt. In Olst had-
den ze het zo mooi voorgedaan. De bak eruit (stoelen en
alles laten zitten) in 2 uur. Bijna net zo als de 2 mannen
in Olst en dat in m’n eentje. Ikke trots. De weg terug, net
als in de theorie. Je schuift de bak over een blokje hout
wat door de schaarkrik op de zelfde hoogte gehouden
wordt. Dat ging goed, totdat ik niet verder kwam dan op
4 cm afstand. As draaien linksom of rechtsom, idem met
de krukas. Niets hielp. Bak eruit en er weer in en de
kopp.plaat opnieuw gecentreerd, bak erin en er weer uit.
Blijkt dat er bramen op de tandjes van de kopp.plaat zit-
ten. Plaat er weer uit. Schuine kantjes gevijld (20 keer).
Plaat gepast. Als boter, paste hij. Enzovoort, avond na
avond. Enfin, na 3 avonden de hele motor eruit. De bak
geplaatst. De motor er voor en hoppa. Past. De een
heeft nou eenmaal geluk en de ander niet.
Re: Neen, je kunt niet door het bellhouse kijken. Dus
toch gewoon een kwestie van mikken, dwz bovenaan zit-
ten 2 pasbouten, die, als het goed is, blijven zitten als je
de moer losdraait. Als ze toch per ongeluk meekomen,
dan voordat je de bak gaat plaatsen, deze er met de truc
van dubbele moer er eerst weer indraaien. Zo kun je
dan, door 2 gaatjes zelfs richten, op die 2 pennen. Bij mij
zitten ze bovenaan, met daartussenin een heel kein
paspennetje, wat je ook door een gaatje kunt zien. Nu
heb je al 3 gaten om door te kijken. Nou moet het
lukken. 
Re: Ik heb met hulp van mijn sleutelmaat en twee krikken
de bak weer op zijn plaats gekregen. Eerst gecentreerd
met een afgezaagde priseas. Gelukkig hoefde ik dus niet
te vijlen.  

Overdrive schakelt niet in 4
De overdrive van mijn MK IV schakelt alleen bij de derde
versnelling in en niet bij de vierde. Weet iemand hiervan
de oorzaak, voordat ik alles uit elkaar ga halen?
Re:Waarschijnlijk de schakelaar op de versnellingsbak.
Deze zorgt ervoor dat de overdrive alleen ingeschakeld
kan worden indien de pook in de rechterhelft van de H
staat, in drie of vier dus. Waarschijnlijk wordt deze
schakelaar door een of andere oorzaak in de drie wel en
in vier niet ver genoeg ingedrukt.
Re: Het vorige antwoord is waarschijnlijk het juiste, ik
heb na mijn restauratie hetzelfde probleem gehad. Je
kunt dit proberen door de versnellingspook in de 4e ver-
snelling iets naar rechts te duwen, als je dit doet met stil-

staande motor, kontakt aan en overdriveschakelaar aan,
dan hoor je waarschijnlijk de overdrive inschakelen. Als
bij het heen en weer bewegen van de pook de overdrive
schakelt, is het duidelijk dat de bedieningspal bij de 4e
versnelling de schakelaar net niet voldoende indrukt.

Overdrive schakelt niet
Bij het rijden in 4e versnelling schakelde de overdrive uit
zichzelf uit. Hij doet het nu zowel in drie als vier niet
meer. De solenoid is kort geleden vervangen. Met het
contact aan en de versnelling in drie of vier hoor ik wel
een klik als ik de overdrive inschakel.
Re: De solenoid wordt uiteindelijk geschakeld door het
schakelaartje op de pook. De electrische verbinding van
deze schakelaar is erg kritisch. Controleer deze schake-
laar en verbinding voor je ergens anders aan begint.

Overdrive werkt niet
Wie kan me zeggen hoe ik het filter van de overdrive
eraf haal, zonder iets te beschadigen? Schroeven?
Trekken? In ‘Haynes’ zie ik daarover niets staan.
Probleem is, dat de overdrive (op ISW gekocht) niet
schakelt. Men zegt: waarschijnlijk olie vervuild. Bij
afschroeven deksel ziet de olie er echter prima uit. Voor
alle zekerheid wil ik toch het filter even nakijken, maar
andere suggesties worden gewaardeerd.
Re: Meestal ligt het niet sckakelen aan de electrische
klep. Schroef die er maar eens af en test deze buiten de
bak.
Re: Klopt, die werkt niet, als ik er rechtstreeks 12V
opzet. Maar de overdrive schakelt ook niet als ik tijdens
het rijden in de 3/4 versnelling de passagier de ‘handle’
laat bedienen.
Re: Aan de rechterzijde zit de solenoid, aan de linkerzi-
jde het filter. Het zit achter een plaatje met 4 boutjes. Dit
plaatje is vanaf de zijkant te verwijderen. Let wel op: de
olie die je van bovenaf ziet, is niet van de overdrive: De
olie van de overdrive blijft achterin zitten en komt eruit
zodra je het filter uitneemt. Het is ook niet de olie die
vervuild zal zijn, maar het filter, waardoor onvoldoende
olie wordt rondgepompt om de overdrive te bekrachtigen.
Het zou kunnen dat je de boutjes alleen met een speci-
aal schroevendraaiertje los krijgt, maar dat weet ik niet
zeker.
Re: Het plaatje heb ik gevonden en verwijderd. Dan zie
ik het filter zitten, dat ik echter niet kan bewegen. Hoe
moet dat eruit?

Overdrive schakelt niet in ‘drie’
De overdrive van mijn 1500 ’78 wil in de derde ver-
snelling niet meer inschakelen en in de vierde schakelt
hij in-uit-in-uit. Alleen als ik de pook naar links duw, tewijl
hij in 4 staat, blijft de overdrive ingeschakeld.
Gechecked: Alle bedrading (van en naar pook, van en
naar solenoid); dat doppie met de twee contactjes



bovenop de bak is netjes aangedraaid; er zit voldoende
olie in de bak.
Re: Uitgaande van je verhaal, zou ik het in de schakelaar
zoeken op de bak. Je kunt dit controleren, door even een
losse schakelaar te gebruiken om te kijken wat hij dan
doet, dit kan gewoon een willekeurige aan/uit schakelaar
zijn, b.v voor mistlampen of zo. 
Re: Het lijkt mij ook een probleem in de schakelaar die
op de bak zit en die alleen bij 3 en 4 inschakelt. Je hoeft
er niet een schakelaar tussen te zetten, gewoon de
draadjes van de schakelaar losmaken en direct met elka-
ar verbinden. Als het probleem inderdaad in de schake-
laar zit, heb je nu in alle versnellingen de mogelijkheid de
overdrive in te schakelen. Let er wel op, dat je niet
achteruit rijdt met de ‘o.d.’ ingeschakeld, dan kan hij stuk
gaan. Overigens heb ik zelf de schakelaar uit de
stroomkring verwijderd. Op vakantie met 3 personen in
de Spit en een aanhangertje erachter, vond ik het gat
tussen 2 en 3 te groot, vooral met bergop optrekken. Nu
kan ik tussen 2 en 3 eerst 2 overdrive schakelen. Om te
voorkomen dat per ongeluk met o.d. achteruit wordt
gereden, heb ik een schakelrelais aangebracht, die de
kring verbreekt op het moment dat de achteruitrijlampen
aangaan.
Re: De oplossing -voor nood ‘draden aan elkaar’- is
prima, maar pasop met overdrive inschakelen bij 1 en 2.
Door de overbrenging in de versnellingsbak wordt het
ingaande koppel in de overdrive zo groot, dat de over-
drive met vol vermogen kan gaan slippen en verbrandt.
Het rammelend schakelen kan ook het gevolg zijn van
verbrande punten in het relais. Voor controle relais kort-
sluiten. Is de schakeling zonder relais, dan is waarschijn-
lijk de schakelaar op de pook ingebrand.
Re: Bedankt voor de hulp! Wat ik me afvraag is, wat de
oorzaak is dat, als ik spanning op de pook naar links zet,
hij wel ingeschakeld blijft. (hij staat in 4 en ik trek de
pook naar me toe).
Re: Het kan zijn dat de schakelaar op de bak net iets
verder ingedrukt wordt als je in 4 de pook naar je toe
trekt, waardoor hij dan wel werkt.
Re: Met dat laatste ben ik het eens. Volgens mij bestaat
er nog een ring om tussen de schakelaar en de bak te
doen, waardoor de schakelaar iets hoger komt te zitten
en daardoor beter contact maakt met de stang van de
versnellingsbak. Bij sommige bakken zijn de schakelaars
zonder die ring op de bak geplaatst. Als je toch alles
open hebt in de buurt van de bak, zou ik er een ring
tussen zetten en dan eerst eens proberen wat er
gebeurt, zonder verder van alles te veranderen.

Overdrive stuk door achteruitrijden
De overdrive op mijn 1500 ’79 is ermee gestopt. Ik denk
dat ik achteruit ben gereden met mijn overdrive nog
ingeschakeld. Nu werkt hij helemaal niet meer, er staat
stroom op de schakelaar. Wie kan mij vertellen wat ik er

aan kan doen om dit te repareren. Is de diode stuk, hele
overdrive, hefboom?
Re: Als het goed is, schakelt je overdrive automatisch af
bij het inleggen van de versnellingen R, 1 en 2. Heb je
de schakelaar op je pook nog ingeschakeld, dan zal bij
het overschakelen naar 3 en 4 de overdrive weer
automatisch inschakelen. Je geeft aan dat je wel span-
ning hebt op je schakelaar. Welke schakelaar bedoel je?
De schakelaar op de bak, of op de pook? Als het de
schakelaar op je pook is, is de kans aanwezig dat je
relais de schakelaar op je bak niet bekrachtigt; komt je
relais wel in, dan is naar alle waarschijnlijkheid de
schakelaar op je bak defect.
Re: Er staat spanning op de schakelaar op mijn pook.
Met het relais, bedoel je dan het gedeelte dat in de
ovedrive zit geschroefd en met twee draadjes stroom kri-
jgt, of zit er hiervoor nog een relais? Ik kom met het
‘Haynes’ manuel er niet helemaal uit.
Re: http://www.rimmerbros.co.uk/spitfire/images/81b.gif. 
Hier zie je de relais op, (solenoid).

Overdrive
Wat is de juiste manier van schakelen met een overdrive,
moet je bij het inschakelen van de overdrive nu wel of
niet de kopeling gebruiken? en met uitschakelen idem?
De een zegt van wel en de ander van niet.
Re: Volgens mij scheelt het per ontwerp. Heb ooit in een
Volvo P1800 mogen rijden met ‘o.d.’ en moest hierbij
koppelen. Volgens mij is de ‘o.d.’ in een Spit van een
dusdanige constructie dat je niet hoeft te koppelen. Staat
ook iets over in de ‘Haynes’ manual.
Re: Leuke vraag! Toen een erkend vakkundig
Spitsleutelaar mijn versnellingsbak en ‘od.’ monteerde,
vertelde hij mij uitdrukkelijk dat je niet moet koppelen.
Met enigszins trekkende motor in- en uitschakelen. Nu, 5
jaar later, is het nog steeds prima. Het werkt goed, geen
problemen. Iemand nog andere informatie?
Re: Het enige wat ik in alle boeken die ik heb kon ont-
dekken, is dat er max.- en minimum-snelheden zijn,
waarbij je de overdrive mag in- en uitschakelen.
Inschakelen mag vanaf 30 km/u. in de derde en 40km/u.
in de vierde. Uitschakelen in de vierde onbeperkt en in
de derde 70 km/u. Verder heb ik niets kunnen vinden. 
Re: Ikzelf heb de neiging om toch te koppelen bij het
inschakelen van de overdrive. Ik had een tijd lang de
overdrive ingeschakeld, zonder overdrive, maar toen
kreeg ik de indruk dat ie ging ‘slippen‘ bij inschakelen.
Overigens is bij het schakelen niet de kracht op de over-
drive, ook bij uitschakelen, maar ik zorg wel dat de snel-
heid aangepast is, anders krijgt de versnellingsbak een
schok te verwerken.

Overdrive en cardanas
Een versnellingsbak van een 1300 MK IV met overdrive
is belangrijk langer dan een zonder. Dus, bij vervanging



heb je een andere cardanas nodig. Bij de 1500 is het
verschil in lengte beduidend minder. Moet ik dan toch
een andere cardanas? Of kan ik wat ‘smokkelen’ met de
ophanging vande motor?
Re: Echt niet. Je hebt een andere cardanas nodig. Je
zou het avontuur met de ophanging van de motor kun-
nen aangaan, maar je moet dan ook de ondersteunig
van de versnellingbak aanpassen. En je versnellingspook
komt niet goed voor het gat in de tunnel. En je komt
tegen het dashboard aan bij het schakelen. Hoe je
uitkomt met de ‘routing’ van de cardanas tov het chassis
kan ik niet overzien.

Olielekagge overdrive
Ik heb een MK III. Vanaf het begin lekt hij olie wanneer ik
de overdrive inschakel. Hij lekt dan op de uitlaat, erg
stinken. Wie vertelt wat ik hiermee moet.
Re: Je zult moeten uitzoeken waar hij lekt: - Op de
afdichting van de uitgaande as. - bij de solenoid, - op
een verbinging van delen. Daarna moet je kijken of dat
zelf te repareren is. Minimaal moet je de bak eruit halen,
de bak openen en een afdichting vervangen. In het erg-
ste geval moet je de bak voor een groot deel slopen om
een afdichting te kunnen vervangen. Afhankelijk hoe hij
verder schakelt en loopt, kun je gehele revisie overwe-
gen.

Overdrive neemt niet op
Op mijn 1500 heb ik een J-type overdrive. Als ik koud
wegrij, en ik schakel in 2 of 4 deoverdrive in, dan duurt
het lang voordat het toeremntal echt daalt en de wagen
goed trekt. Rijd ik met een warmgelopen wagen in de
vierde bij bvb 4000 rpm en schakel terwijl ik het gas er
op houd, dan loopt het toerental wel op tot 6000 rpm
voordat het weer terugloopt en pas na een heeele lange
tijd zit ik onder de 4000 rpm. Schakel ik de overdrive een
keer uit, dan neemt hij helemaal niet meer op, of de
wagen moet afgekoeld zijn. Bij het wisselen vande kop-
pelingsplaat  heb ik de stand van deolie in de ‘o.d.’
gecontroleerd.
Re: Aannemend dat de ‘o.d.’ technisch in redelijk goede
staat is; geen versleten frictiemateriaal, bvb. Als het een
electrisch probleem was, zou de ‘o.d.’ wel of niet schake-
len, venetueel met een hapering. Dan kan het alleen nog
zijn dat het oliefilter in de ‘o.d.’ verstopt zit, waardoor de
vloeistof traag beschikbaar komt. Er kan ook wat ‘gom’
zich hebben opgebouwd onder het overdrukventiel,
waardoor dat sijpelt. Ik ben het ook tegengekomen dat er
in plaats van versnellingsbakolie 80/90 gewoon dunne
motorolie in zat en dan werkt hij ook niet best. Je moet
dus de bodemplaat onder de ‘o.d.’ vandaan halen en dat
kan alleen als je de achterste ophanging van de ver-
snellingsbak er tussenuit haalt. Als je onder de auto kunt
staan en soepele vingers hebt, is het karweitje om de fil-
ters en kleppen na te lopen van onderaf te doen; maar

wij kiezen meestal er toch voor om de tunnel te verwi-
jderen en de bak uit de wagen te nemen.

Overdrive: een andere 
Mijn versnellingsbak is perfect! Maar ik overweeg over-
drive. Is het nu zo dat als je een overdrive wilt inbouwen
ook de versnellingsbak vervangen moet worden? Het lijkt
alsof de overdrive gemonteerd zit met aan een “tussen-
stuk” dat ook op de gewone bak past.
Re: Ik reed 15 jaar met een Spit MK III met een D-type
overdrive, Zeer tot tevredenheid. Dus, toen ik een Herald
klaar ging maken voor dagelijks gebruik, moest daar ook
een overdrive in. Daarvoor moet je hetzelfde doen als bij
een Spit. De uitgaande as van de versnellingsbak, die uit
het staartstuk komt is niet gechikt om een overdrive te
monteren. Je moet dus een passende bak vinden of je
moet de as wisselen voor een passend exemplaar (dat je
ook eerst moet vinden). Je hebt een andere pook nodig,
met een schuifschakelaar erop. Bij het schakelmecha-
nisme zit dan nog een schakelaar die het inschakelen in
de lagere versnellingen en achteruit voorkomt. Die
schakelaar en de bediening daarvan heb je nodig. De
montageplaat waar het staartstuk van de versnellingsbak
op rust, daar heb je een ander type voor nodig wat past
bij de overdrive. De ovedrive komt in de plaats van het
staartstuk te zitten, met een ander rubberen ophanging.
Je hebt een langere km tellerkabel nodig. Daar hoort een
90 graden ‘adaptor’ bij, die moeilijk te krijgen is en duur.
Zonder, krijg je de kabel niet aan de bak. Je hebt een
kortere cardanas nodig, dus een andere of de aanwezige
inkorten en opnieuw balanceren.
Je hebt nog een zware schakelaar nodig  die een
behoorlijke stroom kan verwerken of een relais-schake-
laar. De originele past natuurlijk het best, maar je kunt
het ook met een alternatief doen. Als je d espullen hebt,
kun je gaan inbouwen. Dat is niet een moeilijk karwei.
Het wijst zich betrekkelijk vanzelf als je eerder een ver-
snellingsbak uitgebouwd hebt en opengemaakt. Een
specialistische garage moet er nogal wat geld voor reke-
nen omdat er uren in gaan zitten. (Euro 1000,-). Enkele
leveranciers (ook in Nederland)leveren op ruilbasis een
complete unit (Euro 850,-), als ze er een beschikbaar
hebben, want ze zijn steeds moeilijker te krijgen.
Re: De uitgaande as van een overdrivebak is anders dan
een niet ‘o.d.’ bak. Dit in verband met o.a. de aandrijving
van de oliepomp in de ‘o.d.’. Dit gebeurt door een nok
die op de uitgaande bakas zit met een spie. Ook de
lengte en vertanding van de as zijn anders. Dus, helaas,
ook een andere bak (of een andere as in de oude bak
zetten, maar dat is in ieder geval meer werk en
waarschijnlijk minstens zo duur).

Vreemde overdrive  
Vier jaar geleden heb ik mijn Spit 1500 uitgerust met een
overdrive. Sinds 0,5 jaar had ik het probleem dat ie het



in 4 wel deed en in 3 niet. Ik dacht aan een kabelbreuk
in de kabel in de pook. Dit “probleem” heb ik nooit ver-
holpen, want in z`n 4 deed ie het goed. Vorige week
deed ie het wel in 2 en in 4, niet in 3. Nu doet de over-
drive helemaal niets meer. Het verbaasd mij dat in 2 de
overdive ineens werkt, is mij niet eerder opgevallen. 1.
Kabelbreuk is mogelijk, maar waarom doet ie het wel in
2? 2. Switch op de bak die overdive in 1 en 2 niet
mogelijk maakt is het waarschijnlijk ook niet, omdat 3 het
niet deed en 4 wel. 3. Olieniveau te laag? Waarom dan
wel overdive in 2?
Re: Het is al even geleden dat ik een versnellingsbak
met overdrive heb bekeken. Ik meen dat op de
bovenkant van de bak een schakelaar zit voor de over-
drive. Dat is ook de switch die jij bedoelt denk ik.
Sommige TR-modellen hebben een overdrive op 2,3 en
4. Dat heeft volgens mij ook te maken met die schake-
laar. Daarom zou ik in die richting zoeken. Ik ga er van
uit dat er voldoende olie in de bak zit. Dat kun je control-
eren door de plug van de bak los te draaien en daarna
de korte kant van een imbussleutel in de opening te
doen. Als je de imbussleutel er weer uithaalt en er zit olie
aan het uiteinde van de sleutel, is het goed. Let op:
koude motor/bak). Daarna alle contacten goed schoon-
maken en opnieuw aansluiten. 
Vooral de schakelaar op de knop van de vesnellingspook
is erg vatbaar voor storingen en breuken. De kleine
stekkertjes die daarin zitten ook. Als ze kapot zijn, kun je
nieuwe krijgen bij de Volvodealer. Oude(re) Volvo‘s had-
den ook een pookschakelaar voor de overdrive.
Sommige dealers hebben ze op voorraad. (Hoewel mijn
ervaring is dat ze het niet eens weten. Zoek een ervaren
Volvomonteur / magazijnchef). In tweede instantie, de
schakelaar op de bak vervangen. Draadbreuk is alleen
logisch als de draad klem zat, maar dan is‘ie waarschijn-
lijk ook doorgesleten. Verder is er ook nog de solenoid,
daar weet ik niet veel van. Misschien anderen meer.
Re: Inderdaad, de schakelaar op de bak (3&4) is defect.
Het draadje van de schakelaar naar de soilenoid was
helemaal verteerd. Bovendien had ik het draaje keurig
netjes met een tie-wrap iets te strak aan de pooksteel
vastgemaat, dubbele ellende dus.
Re: Ik zou gewoon proberen het electrisch circuit van de
overdrive eens te omzeilen. Dus een voedingskabeltje
met zekering en schakelaar naar de plus kant van de
solenoid leggen. Als het goed is zou hij het met deze
schakelaar gewoon in de drie en de vier moeten doen en
misschien zelfs in de twee, als je een beetje snelheid
houdt (de oliepomp van de overdrive werkt op de uit-
gaande as, dus bij te lage snelheid, blijft de druk te laag
en kan de overdive slippen). Doet hij het dan wel
gewoon in de drie (wat ik eigenlijk aanneem), dan weet
je dus dat de fout in je electrisch circuit zit en dat de
overdrive op zich ok is. Je kunt dan kijken of de schake-
laar boven op de versnellingsbak goed werkt (de switch).

Deze kun je gewoon met stilstaande auto testen (contact
slot uit). Als de auto in de een of de twee staat, moet
deze schakelaar geen stroom doorlaten, in de drie en de
vier wel. Is dit gewoon het geval, dan moet er ergens
een los kontakt zijn, maar aangezien hij het spontaan in
de twee ook deed, zou ik toch aan het goed functioneren
van deze switch gaan twijfelen. Je kunt de schakelaar er
dan uitdraaien en kijken of deze goed functioneert, doet
deze het gewoon goed, dan zit misschien de rail in de
versnellingsbak die deze knop moet bedienen niet goed,
dan wordt het wat meer werk.
Re: Ik ben er inmiddels uit. De schakelaar bovenop de
bak is stuk. Ook was het draadje tussen pookswitch en
solenoid helemaal verteerd.

Laag, rommelend geluid
Ik heb onlangs een D-type overdrive gemonteerd.
Sindsdien maakt de auto vanaf 40 km/u een laag rom-
melend geluid. Eerst dacht ik dat het misschien trillingen
uit de motor waren die via de nieuwe verbinding van de
overdrive met het chassis in de auto kwamen. Dit rubber
is een stuk stijver dan dat van de twee kleine die eerder
de versnellingbak droegen. Misschien ligt het aan de car-
danas die ik ook vervangen heb natuurlijk. Druk ik op
snelheid de koppeling in, dan gaat het geluid net zo
door.
Re: Ervaring is, dat wat je ook doet aan de cardanas,
heel dikwijls heeft het onbalans tot gevolg. Professioneel
balanceren is eigenlijk het enige wat je te doen staat.

Overdrive
Welk type overdrive kan ik best plaatsen op een Spit MK
IV 1300cc? Is het mogelijk aan overdrive te gebruiken
van een Dolomite 1500 cc?
Re: Je kunt niet zo maar een ‘o.d.’ plaatsen achter een
versnellingsbak. Het makkelijkste is het, om bak en ‘o.d.’
in een keer aan te schaffen. In de parts catalogue van
Moss (Imparts, Arnhem) staan voor een 1300 twee
soorten versn./od.bakken. Type D loopt tm. chassisnr.
FH 60000, type J begint vanaf chassisnr. FH 60001. Met
deze wetenschap ben je er nog niet: je moet ook een
nieuwe aandrijfas hebben; een extra steun om de over-
drive te ondersteunen; een schakelaar om de ‘o.d.’ te
bedienen en een kort kabelboompje voor hetzelfde doel.
(Zie de eerder genoemd catalogus vanaf pagina 20). Als
je toch bezig bent: vervang dan ook je complete koppel-
ing. Dat gaat dan in een moeite door. Je tweede vraag
kan ik niet beantwoorden. Behalve, dat ik niet weet of het
zo maar past, moet je -misschien- ook nog rekening
houden met de overbrengingsverhouding van het diff., in
relatie met de verhoudingen van de versnellingen.
Persoonlijk zou ik kiezen voor de optie van een goede
versn./od. bak leverancier met alle toeters en bellen erbij.
Dan weet je wat je hebt.
Re: Ik neem aan dat je over een complete bak van een



Dolomite 1500 praat. Dan gelden alle argumenten. Ook
de complete bak zal niet passen, omdat de koppeling
van 1300 en 1500 motoren andere vertanding hebben.
Er is wel een 1300 cc koppelingsplaat verkrijgbaar met
vertanding voor een 1500 cc (dus met 20 tanden i.p.v.
10). En let op, inderdaad: - Ophangbeugel, - pookknop
en schakelaar, - cardanas, - haakse overbrenging, - kilo-
metertellerkabel, - elektrische bedrading.

Overdrive inbouwen
Voor mijn Spitfire 1500 TC ’78 heb ik een versnellings-
bak met overdrive weten te kopen. De motor is uitge-
bouwd. Wat is nu de handigste metode.
Re: Je hebt een nieuwe onderplaat nodig als drager op
het chassis, nieuwe ophangrubbers, langere tellerkabel
met haakse overbrenging, de bedrading en schakelaars
en een kortere cardanas. Maak eerst de cardanas aan
het differentieel. Zet dan de bak in de wagen. Dat kan op
twee manieren, vooral afhankelijk van het gewicht dat je
kunt tillen. Of je zet de bak aan de motor en laat het
geheel inde wagen zakken, of je zet de motor in de
wagen en dan de bak -van-binnen-uit- tegen de motor
aan monteren. Cardanas eraan. Dan kan je de elec-
trische bedrading aanbrengen. Probeer de goede werk-
ing hiervan tevoren even uit. En testrijden. Is de bel
inorde, kan de versnellingsbak tunnel in de auto en de
stoelen en bekleding er weer in.
Re: Lijkt me duidelijk. Maar ik hoorde over het eruithalen
van de stoelen en het dashboard?
Re: Als je makkelijk wilt werken, zonder beschadiging of
besmeuren, haal je stoelen en vloerbedekking eruit. Je
tunnel kan er alleen uit als je de dashboard ondersteun-
ing eruit schroeft. Het dashboard zelf kan blijven zitten.
Je kunt de stoelen alszodanig laten staan, wanneer je de
zitting eruithaalt, die zit met een klipje onder de voorrand
vast.
Het is altijd de overweging waard om de koppeling te
reviseren als je de bak achter de motor vandaan hebt. Je
weet nu uit ervaring wat er komt kijken als je erbij moet.
Maak je de werkcylinder van de koppelingsmechaniek
los, kijk dan eerst hoe hij nu gemonteerd zit. De twee
bouten steken door sleufgaten en de stand bepaalt hoe
diep je ontkoppelt. Schrijf de stand af, door met een
scherpe punt de stand om de omtrek van de houder op
het deksel af te tekenen.

Overdrive problemen
De overdrive van mijn Spit 1500 TC ‘79 schakelt goed
aan en uit. Maar bij een lange rit in hitte van 20+ graden
doet de overdrive het na een tijd niet meer. De moter
temp. staat ruim voorbij het midden 2 strepen voor het
einde. Ook krijg ik dan last van vapour lock. Wie heeft
een oplossing voor dit probleem.
Re: De vapour lock op de motor is bekend: Zorg voor
een hitteschild tussen carburateur en spruitstuk en zorg

ervoor dat de benzineslang niet te dicht langs de motor
loopt. Plaats altijd de koelschotten, om de lucht beter te
geleiden. Ook kan je het uitlaatspruitstuk inpakken met
hittebestendige isolatieband (speciaal voor dit doel in de
handel.)
Voor de overdrive zal je moeten meten:
1. Blijft de solenoid bekrachtigd?
2. Blijft hij dan ook echt in?
3. Werkt de koppeling inwendig wel goed.
Normaal hoort het functioneren van een overdrive
absoluut niets te maken te hebben met temperatuur.

A a n d r i j f l i j n

Aandrijfas
Onder mijn Spit MK II (zonder overdrive) zit een car-
danas met een “uitschuifbaar” gedeelte. Nu zat dit
uitschuifbare gedeelte aan de zijde van de versnelling-
bak. Mensen hebben mij er op gewezen dat het
uitschuifbare gedeelte aan de zijde van de diff. dient te
zitten. Ik heb hierover niets kunnen vinden in de docu-
mentatie.
Re: Volgens de tekening in het werkplaatshandboek
moet het schuifstuk (of de plaatjeskoppeling bij ander
type cardanassen) aan de differentieelzijde worden
gemonteerd. De tekening in het ‘Haynes’ handboek is
minder duidelijk. Ik heb hem echter andersom gemon-
teerd: De as is een 1:1 overbrenging en behoort zodanig
gebalanceerd te zijn dat hij geen krachten overbrengt op
versnellingsbak of differentieel. Er hoort alleen koppel te
worden overgedragen. Als je nu echter goed kijkt loopt
de as van versnellingsbak naar differentieel iets omlaag.
Als je de as (die ik heb) monteert met de schuifzijde aan
diff-zijde, dan zou water in het schuifstuk kunnen lopen,
wat natuurlijk corrosie geeft. Monteer je hem aan ver-
snellingsbak-zijde, dan kan eventueel water er juist uit
lopen. Dit was voor mij de enige reden om voor een
bepaalde richting van die as te kiezen.
Re: Het is ook volgens mij correct om te redeneren dat
het niets uit mag maken. Vroeger bij de grote saloons
(2000 en 2500) vaak gezien dat het schuifstuk voor zat.
Bij mijn eigen Vitesse zat hij achter. Je redenatie, dat hij
als hij voor zit minder roestgevoelig is, vind ik een hele
aardige.

Cardanas smeren
Er zittenvetnippels op mijn nieuw gekochte aandrijfas in
de kruiskoppelingen. Men zegt me dat ik ze eruit moet
halen. Maar ik zie niet waarom. Ze kunnen de flens niet
raken volgens mij. De as is wellicht gebalanceerd met de
nippels erin. Daar zou ik verstoring in brengen als ik ze
eruit doe. Bovendien krijg je ze er niet meer in als de as
gemonteerd is, dus, wanneer wordt er dan nog ooit
doorgesmeerd.



Re: Nou, laat ze zitten en ervaar of de as zo gebal-
anceerd blijft. Geen probleem, geen probleem. Gaat het
niet goed, dan kun je er de nippels uitdoen en pluggen
inschroeven om te zien of er dan nog onbalans is.
Eventueel laat je de as opnieuw balanceren met de nip-
pels erin.

Cardan as
Na een mijn jaarlijkse APK Keuring werd ik er op
gewezen, dat mijn cardanas olie lekte. Dit was volgens
de garagehouder niet ernstig, maar hij adviseerde mij
toch om de cardanas eens bij te vullen met olie. Alleen
dit was echter een probleem WELKE OLIE? 
Re: In je canrdanas kan geen olie zitten, er zitten
namelijk enkel 1 of 2 kruiskoppelingen in. Het gaat hier
waarschijnlijk om het differentieel. Hierin hoort dezelfde
olie als in de versnellingsbak: EP 85-95. Let op dat deze
GL4 specificatie moet hebben. De nu voornamelijk
gebruikte GL5 specificatie kan bronzen onderdelen in
zowel de versnellingsbak als het differentieel oplossen.

Montage cardanas
Na revisie van motor en versnellingsbak begint bij
3000/3500 toeren de cardanas te trillen, ik heb hem vol-
gens het werkplaats handboek gemonteerd met de veer-
plaatjes bij de cardan, nu krijg ik te horen dat dit ver-
keerd is en dat de plaatjes bij de versnellingsbak moeten
zitten (dus aan de voorkant). Wat is nu de juiste beves-
tiging?
Re: Ik neem aan dat je bedoelt, dat je de veerplaatjes bij
het differentieel hebt gemonteerd. De plaatjes horen aan
de achterkant te zitten, dus dat is goed. Wat het
eventueel kan zijn, is, dat de cardanas -of aan de voor-, -
of aan de achterkant- een halve slag gedraaid is gemon-
teerd. Om dat te voorkomen had je vóór demontage
moeten markeren hoe hij gemonteerd was.
Re: Treedt het trillen in elke versnelling op rond
3000/3500 toeren? Zoja, dan is het volgens mij niet de
cardanas. Het toerental van de cardanas is evenredig
met je snelheid. Volgens mij moet je het in de motor of in
de bak zoeken.
Re: Het trillen treedt alleen op in de 4e versnelling bij
een snelheid van 100km/u.
Re: Dan is het waarschijnlijk onbalans in de cardan. Ik
heb precies hetzelfde ongemak en heb deze winter
geprobeerd om het eruit te krijgen, maar dat is niet
gelukt. Het zat nl. niet in de kruisen. Dus zal het bij mij
ook wel onbelans zijn, omdat draaien van de as geen
effect sorteerde. Er is op dit forum een tijd geleden een
discussie daarover geweest, hoe je met een grote slan-
genklem het punt van onbalans kunt opzoeken, maar dat
is ook geen groot succes geworden, maar wie weet lukt
het bij jou wel. Alhoewel het vreemd is dat het kennelijk
voor de werkzaamheden er niet was? De plaatjes horen
definitief aan de cardan kant.

Re: Ik weet niet waar het verhaal vandaan komt. Maar
een ding weet ik wel zeker; nl., dat het plaatje of foto in
een van de werkplaatshandboeken FOUT is. Het schuifs-
tuk, of in de vorm van splines, of in de vorm van een
homokineet, hoort zo dicht mogelijk bij de versnellings-
bak flens te zitten. Of je een personenwagen, een vrach-
tauto, of wat voor vervoermiddel ook hebt. Het schuifstuk
bevindt zich dicht bij het bewegende deel. Doe je dit niet,
ontstaat er te allen tijde een wel of niet voelbare trilling in
het aandrijfsysteem.
Laat je aandrijfas maar uitbalanceren. Dit bij een bedrijf
dat aandrijfassen maakt.
Re: Na eerst de cardanas een halve slag gedraaid te
hebben, bleef de trilling aanwezig. Op advies van Piet
Julicher en Ruud Sipkema heb ik de cardanas gemon-
teerd met de splines vlak bij de versnellingsbak, vanmid-
dag proef gereden en de trilling is verdwenen.
Ondertussen heb ik al meer dan 500km gereden en de
trilling blijft weg! Ik kan nu pas echt genieten tijdens het
rijden.
Re: Ik ben helaas zo dom geweest om niet de hele dis-
cussie te volgen en dus de laatste opmerkingen van
Julicher te missen. Ik heb de discussie over de trillingen
al eerder gevoerd, maar ben niet tot een oplossing
gekomen. Nu lees ik dat Julicher zegt, dat het bewe-
gende deel van de cardanas bij de versnellingsbak hoort
te zitten. Bij mij zit ie daar dus niet en ook op enkele
tekeningen in het Nederlandse werplaatshandboek van
Triumph niet. Wel heb ik in het boek van ‘Haynes’, ‘guide
to purchase en diy restoration’, een paar kleine fotootjes
ontdekt, waarop het tegenovergestelde zichtbaar is. Dus
ik hoop dat Julicher gelijk heeft, want dan is er nog hoop.
Ik ga mijn as dus nu ook omdraaien en hoop van die
trillingen af te zijn,
Re: Als je je as morgenavond (?) hebt omgedraaid, geef
je dan hier ook even reactie m.b.t. het resultaat? Als je
de dezelfde/gebruikte moeren gebruikt, gebruik dan
‘locktite’ om ze goed vast te zetten. Beter is om nieuwe,
zelfborgende moeren te gebruiken.
Re: Halleluja, mijn Spit trilt niet meer. Ik heb, zoals
Julicher heeft aangegeven, het schuifstuk van de car-
danas, bij de versnellingsbak gezet. Dat hield dus in, dat
ik de uitlaat en de cardanas moest demonteren. Ik had
dat net gedaan om de kruiskoppelingen te vervangen en
had dus wat ervaring. Voor ik begon, heb ik nog diverse
“specialisten” geraadpleegd over de plaats van het
schuifstuk, maar de heren zeiden unaniem dat dit niets
uitmaakte. Ik kon beter een nieuwe of gereviseerde as
kopen. Op mijn vraag, of deze assen dan wel uitgebal-
anceerd waren, hoorde ik wat gemompel in de telefoon,
maar, ja! zeiden ze eigenlijk niet al te duidelijk. Ik ben blij
dat ik uiteindelijk toch voor de raad van Julicher heb
gekozen en nu in een hele “andere” Spit kan rijden.
Re: Ik heb ook mijn cardanas omgedraaid en inderdaad
trilt hij een stuk minder, maar het is nog niet voor de volle



100 % eruit, dus ik ga de as nog eens 180 graden op de
flens van de versnellingsbak draaien of het trucje met de
slangenklem proberen. Het is wel zo, dat de trillingen
eerst bij 80-85 km/h al redelijk heftig waren, nu begint
het zo’n beetje bij 130 km/h. Nu rijd ik dat toch bijna
nooit en misschien heeft iedereen dat wel bij deze snel-
heid? Wat ik me wel afvraag, is, waarom al die car-
danassen verkeerd om zijn geplaatst?
Bestaan er wel Spitfires die bij 130 niet trillen? We weten
pas hoeveel assen er verkeerd zitten, als er een enquete
is gedaan. Misschien iets voor het ISW?

Losgelopen bouten 
Tijdens de 1500 km inspectie, na de ‘body off’ restau-
ratie, kwam ik erachter dat de 16 bouten van de aandrijv-
ing (cardanas en achterassen) los waren gelopen.
Natuurlijk de boel weer vastgezet, maar de vraag blijft
natuurlijk of het nu wel voorgoed vastzit. Ik heb alle
bouten (net zoals origineel) voorzien van (nieuwe)
nylocs. Misschien moet ik het geheel nog voorzien van
‘Loctite’. Iemand ervaring? 
Re: Eigenlijk kan het niet met nieuwe nylocs. Wat wel
kan is dat er toch nog ruimte zat op de flenzen die vri-
jgekomen is door het draaien en de belasting. Als je
zeker weet dat dat ook niet het geval is, dan weet ik het
ook niet.
Re: De flenzen hebben waarschijnlijk kleine beschadigin-
gen op de aanlegplaats van de flens. Controleer dit,
anders loopt de zaak weer los. Bewerk desnoods de
flenzen voorzichtig met een zoetvijl, zodat ze vlak tegen
elkaar liggen.

Vervangen U-joints 
Kan iemand vertellen en vooral ook illustreren hoe je de
u-joints van je aandrijfas kunt vervangen. Ik kan me
herinneren dat ik dit ooit op een Spitfire site had gezien,
maar kan het helaas niet meer terugvinden. Vanwege
grote speling zijn ze nu nodig aan vervanging toe. Alle
hulp is welkom, vooral een eventuele site waarin deze
handeling met bankschroef en dopsleutels staat
beschreven.
Re: Kruiskoppelingen worden deze dingen in het
Nederlands genoemd. In de download kun je daar alles
over vinden.

Kruislagers 
Ik heb bij mijn MK III de kruislagers van de cardanas
reeds vervangen i.v.m. nok-nok geluiden. Helaas heeft
dit niets geholpen. Kan dit geluid ook door de (naald- en
rol-) lagers in de aandrijfassen veroorzaakt worden, of
moet het  nok-nok geluid in dit geval van de kruislagers
van deze assen afkomstig zijn?
Re: Het bekende nok-nok geluid is in 95% van de
gevallen het versleten zijn van de kruiskoppelingen in de
steekassen. Probeer het eens op deze beproefde manier

om uit te zoeken, aan welke kant de kruiskoppeling ver-
sleten is. Als je een bocht naar rechts maakt en je hoort
nok/nok, is het de linker koppeling, omdat in dit geval
druk op het rechterwiel staat. Maak je een bocht naar
links en je hoort nok/nok, dan is het de rechterkoppeling,
maar als het nok/nok minder is, dan is het toch de link-
erkoppeling. Dit geldt ook als je een bocht naar rechts
maakt en nok/nok wordt minder, dan is het toch de
rechterkoppeling. Nog een tip van de TAC; koop, als je
nieuwe koppelingen nodig hebt (altijd alle twee vervan-
gen), de originele en dus geen Japanse! In de originele
zit een gaatje, waar een smeernippel in past, deze moet
ook in de verpakking zitten. Deze nippels zijn langer dan
de normale smeernippels.   
Re: Origineel = Hardy & Spicer. (Zitten ook onder Volvo
Amazon’s, ik weet niet of het ook hetzelfde type is).
Re: Klopt! Onder de Volvo Amazon zitten precies
dezelfde. Laatst een reserve kruiskoppeling van mijn
Spitje onder de Volvo gezet. 
Re: He, wat een leuk onderwerp. En als je pas de
kruiskoppelingen van de aandrijfassen hebt vervangen
en het nok-nok geluid komt na een paar honderd km
terug? En je haalt een complete aandrijfas onder de Spit
uit en je kunt met geen mogelijkheid speling in de
kruiskoppeling ontdekken? En het nok-nokt maar door?
En links- en rechtsaf maakt geen verschil. Cardan-as
dan toch?
Re: Natuurlijk eerst de vraag: heb je Hardy & Spicer
gebruikt? Ten tweede: in de ‘downloads’ staat heel veel
info over dit onderwerp. In het verleden heeft Piet J. ook
al eens uitgebreid stilgestaan bij dit onderwerp; hij heeft
daarover een mooi artikel in ‘The Spitfire’ gepubliceerd.
Ik meen me te herinneren dat dezelfde klacht (“na een
tijdje komt het weer terug”) toch te herleiden is tot ruimte
op de kruiskoppelingen.
Re: Het kan ook zijn dat je niet de goede hebt. Bij mij
was het probleem dat mijn kruis speling in de bussen
had. Er was een paar tiende mm ruimte tussen de bus
en de (ik noem het maar) sluitveer. Opvullen met plaatjes
zou de oplossing kunnen geven. Ik heb mijn kruisen ver-
vangen. 
Re: Ik heb bij CCEE nieuwe kruislagers (Hardy Spicer
met smeernippel) besteld voor de aandrijfassen. Het
resultaat hiervan zul je lezen.
Re: Ik heb dit probleem ook gehad, nieuwe uitgewisseld
en ik bleef het nog horen. Na lang zoeken bleek het aan
een sluitring te liggen, die niet 100% goed in het groefje
zat.
Re: Vandaag de nieuwe kruislagers in de aandrijfassen
vervangen. En warempel, geen nok-nok meer. Maar de
oude kruisen waren slecht passend. En, zoals verteld,
moeten de kruisringen heel goed op z’n plaats zitten. Ik
denk dat dat het probleem is geweest. Ik heb de groeven
van de sluitringen goed schoongemaakt, voordat de
kruisen erin gingen, eerst de ringen gepast en daarna de



kruisen erin met goed aansluitende sluitringen. Ik hoop
dat bij mij hiermee de zaak blijvend is opgelost.

Kruiskoppeling aandrijfas 
Ik heb een Spitfire MK IV 1300. Ben bezig met het
vernieuwen van de kruiskoppelingen. De bouten&moeren
van de koppeling die aan het diff. zitten, gaan zo los.
Geen probleem, alle ruimte om te werken. Maar nu die
koppeling die aan de aandrijfas zit, bij de koppeling. Ik lig
onder mijn Spit, bij de kruiskoppeling. En heb daar zo
weinig ruimte (uitlaat loopt daar en die “lower Mounting
Plate” ligt ook in de weg). Om toch bij die kruiskoppeling
te komen, moet ik dat dan doen via de bovenkant (de
bekleding eruit en die kast van de versnellingsbak verwi-
jderen). 
Re: Je hebt 2 mogelijkheden en wel, of de uitlaat eron-
deruit halen, of de tunnel boven de versnellingsbak ver-
wijderen. Als het alleen voor de aandrijdas is, kan het
goed met weghalen van de uitlaat, als je bijv. ook nog je
koppelingssysteem wilt ontluchten o.i.d., dan is het
makkelijker om het via de bovenkant te doen. Echter, het
is maar de vraag of je de cardanas er wel uit krijgt zon-
der het verwijderen van de uitlaat, bij mijn MK III in ieder
geval niet.

Aandrijfas kruiskoppeling 
Mijn auto is niet door de APK gekomen omdat er speling
zit op de aandrijfaskruiskoppeling. Helaas kan mijn
keurmeester niet aan de benodigde onderdelen komen.
Alleen, vraag ik me af, of dat nodig is, omdat bij de
vorige APK er nog niets aan de hand was en nu dus na
ruim 1000 kilometers mijn auto niet door de keuring
komt. Is het nodig om dit te vervangen? Waar kan ik aan
zo’n onderdeel komen? Of heb ik een goede kans dat
m’n Triumph elders wel door de keuring komt? 
Re: Het onderdeel kost ongeveer 15 euro en zal op een
gegeven moment vervangen moeten worden. Wanneer,
is afhankelijk hoe slecht hij is en hoeveel speling hij
heeft. Hoe kom je er aan? Kijk even op de ‘links’ pagina
op deze site. Bij leveranciers. Let op, als je een ‘bouw-
markt’ bankschroef hebt, begin er niet aan. Je hebt dan
veel kans dat je de bussen scheef in de as probeert te
drukken en dan krijg je het niet voor elkaar. 
Re: Misschien heb je vorig jaar geluk gehad en dit jaat
niet. Mijn Spit had ook wel hoorbare speling op de
kruiskoppelingen bij de APK, maar ja, mijn keurmeester
is een Triumph-kenner. Kent het probleem en weet dat ik
het wel oplos als het mij te erg wordt. Komende winter. 
Voor de kruiskoppelingen, zie ‘The Spitfire’ blz 14/15
Maart/April 2004. Als je ervaring hebt, dan gaat het best
snel. Het met beleid indrukken van de busjes kan best
met een bouwmarkt bankschroef. Er hoeft namelijk
nauwelijk kracht te worden uitgeoefend. Wel er op letten
dat het busje goed recht in het gat gaat. Van te voren
flink vet in de bus doen, anders valt misschien een van

de naaldjes om en krijg je de bus noooooiiit goed. Zie
blz. 36. links onderaan van mei/juni 2004 van ‘The
Spitfire’.
Re: Hartelijk dank, wordt een klusje voor de winter. Mijn
apk verloopt nu, kan ik hem gewoon zonder problemen
in het voorjaar laten keuren? Of raak ik dan mijn ken-
teken kwijt?
Re: Als je hem nu niet klaarmaakt voor de APK, dan
moet je hem schorsen. En dus stallen buiten de open-
bare weg. Schorsen is niet duur, neem wel alle papieren
mee, inclusief een legitimatiebewijs naar het Postkantoor.
Als je niet schorst, dan blijft de APK-plicht. Met enige
regelmaat controleert men -per computer- de bestanden
in Veendam. Als je dan niet op tijd APK gekeurd bent,
krijg je gewoon een administratieve boete opgelegd.
Zonde van het geld en duurder dan schorsen. Ben je bij
de volgende controle nog niet gekeurd, dan krijg je er
nog een. Ik weet niet hoe groot de kans is op die admin-
istratieve controles, maar ik zou het er maar niet op aan
laten komen. Als je een warme ralatie hebt met een
garagehouder kan hij hij hem ook op papier toevoegen
aan zijn handelsvoorraad en is de APK-plicht er ook niet
meer. (alternatieve schorsing)
Re: Voor klassieke auto’s geldt een speciaal schors-
ingstarief. (50%) Als je zeker NIET de weg opgaat een
aanrader.
Re: Met een schorsing schort ook de verzekeringsplicht
op. Neem contact op met je verzekeraar. Op zijn minst
draagt hij de betaalde premie over de resterende maan-
den over tot na de schorsing. 
Re: Dat laatste zou ik erg voorzichtig mee zijn. Stel dat
je auto gestolen wordt of in vlammen opgaat. Denk maar
niet dat je inboedelverzekering gaat uitkeren. Nee, ver-
haal het maar bij je autoverzekering ... . Kortom tijdens
mijn restauratie heb ik mijn auto gewoon doorverzekerd.
Re: Voor enkele 10 tjes per jaar kun je je auto bij een
goede klassiekerverzekeraar, maar ook bij Unive, verzek-
eren tegen brand en diefstal.
Re: Ik kan uit je verhaal niet opmaken welke kruiskop-
pelingen vervangen moeten worden, een Spitfire heeft er
immers drie. Een van de cardan as en een bij elke aan-
drijfas. De cardanas is het makkelijkst, want die sleutel je
vrij makkelijk los. Maar bij vervanging van de aandrij-
faskoppelingen demonteer ik de hele as en dat is een
heel ander verhaal, want dan moeten er ook remleidin-
gen gedemonteerd worden. Waarom zo moeilijk? Hoor ik
mensen zeggen, nou, iedereen die niet over een brug
beschikt en eerder met onwillige kruiskoppelingen te
maken heeft gehad, weet dat dat er toch wel van komt.
Dus, dan maar gelijk goed. Neem wel koppelingen met
een smeernippel en let er goed op, hoe je die monteert.
Re: Heb het toch voor mekaar! Heb die ‘Lower Mounting
Plate’ losgemaakt en opzij geschoven. Heb nu dus wel
genoeg ruimte (net aan) om bij de bouten te komen om
los te maken. (via de onderkant). Nu de cardan-as



stralen, in de zink zetten en 2 componenten zwart
erover. Nieuwe kruiskoppelingen er op en de as is weer
als nieuw. Mij benieuwen of het geratel van de koppelin-
gen minder is!

Trillingen
Ik heb last van trillingen door de auto als ik harder ga rij-
den dan 60 km per uur. Ik heb hier geen last van, als de
auto stationair loopt. De garage zegt, dat het mogelijk
aan de cardanas ligt. Ikzelf twijfel echter ook over het dif-
ferentieel. Ik vind het echter zonde om geld uit te geven
voor een revisie diff. als die van mij nog goed blijkt te
zijn. Mijn vraag is dan ook, heeft iemand evaring met
bovenstaande en eventuele tips. Toen ik de wagen kocht
(opknapper), bleken er bij het achteruit rijden bijgeluiden
te komen uit de eindaandrijving. Dit is later verdwenen.
Ik heb overigens een MK III van ’69.
Re: Voel je de trilling goed in het stuur? Heb hetzelfde
gehad met een Corsa van 16 jaar. Trilde van de weg af
bij 100 kmh, voornamelijk in het stuur. De auto laten uitlij-
nen en de trilling in het stuur/wagen waren verdwenen!
Dus ik bedoel niet het balanceren van de banden, die
worden bij het op de velg leggen gedaan. Onbalans
ontstaat door op en af trottoirs te rijden, stoeprandje
raken met inparkeren e.d. De kans dat dat in 30 jaar
gebeurd is, is vrij groot. Je kunt het aan de banden zien,
die slijten onregelmatig af. Maar bij lage kilometers dro-
gen de banden eerder uit dan dat ze slijten, zodat we
abnormale/onregelmatige slijtage aan onze klassiekers
vaak niet kunnen zien. In de manuals die bij de Spitjes
geleverd werden, staat ook dat je je de wielen moet wis-
selen, om ze zo gelijkmatig te laten verslijten. Dat houdt
mijns inziens dus in, dat ze standaard uitgingen van wat
onbalans in de auto. 
Re: Vroeger werd er met touwtjes gekeken, naar de
stand van de wielen, tegenwoordig gaat dat zeer
nauwkeurig met laser, indien je naar een bedrijf gaat die
niets anders doet... (investering moet terug verdiend wor-
den). Ga dus naar de specialist en neem eventueel je
werkplaatshandboek mee voor de correcte wielstanden
(‘toe-in, toe-out’ e.d.). Waarschijnlijk hebben ze de
gegevens wel.
Kosten voor het uitlijnen zijn 45 euro, duurt nog geen half
uurtje en verhoogt het rijplezier enorm.
Re: Controleer of de aandrijfas met het schuifstuk aan de
versnellingsbak kant gemonteerd zit. Zoniet, draai dan
de as om. Verder, voel je de trilling aan de voeten en het
stuur, dan heb je te maken met wiel-onbelans. Voel je de
trilling hoofdzakelijk in de rugleuning, dan is het de aan-
drijflijn, oftewel aandrijfas trilling. Sommige van die assen
kan je opdelen in twee delen. Als je dat kan bij de jouwe,
kan het zijn dat ze uit elkaar zijn geweest en een kwart
slag gedraaid, ook op deze manier kan het gaan trillen
en schudden. Voordat je gaat draaien, markeer dan wel
eerst met een potlood o.i.d. wat de stand was die je nu

hebt, zodat je het altijd kan terugdraaien. Als de hele
auto trilt ligt dat bijna zeker te weten aan de cardanas.
Het kan zijn dat de bouten aan de voor- of achterkant los
zitten. Ik heb het een keer in London mee gemaakt in
1976, weliswaar in een Sunbeam Alpine en niet in een
Spit. De auto ging eerst trillen tijdens het rijden. Daarna,
nota bene midden in Kings Road bij een stoplicht, wilde
die niet meer vooruit. Kijkend onder de auto zag ik de
achtereind van de cardanas op de grond liggen. Alle
lockmoeren waren foetsie en de bouten ook. Mijn avond
uit was vanselfsprekend naar de kl... .

Zelf balanceren
Kan iemand mij een adres geven om mijn aandrijfas, die
mogelijk in onbalans is, te balanceren. 
Re: probeer eerst eens een (geleende) as, om zeker te
weten of de onbalans hier vandaan komt, voordat je laat
balanceren; kost je alleen twee setjes zelfborgende
moeren; als een andere as ook trillingen levert, ligt je
probleem dus ergens anders; als een andere as geen
trillingen oplevert hoeft het balanceren van jouw as nog
geen garantie te zijn; in principe moet je dan alle
draaiende delen, op elkaar afgestemd, balanceren. Ook
kun je pogen (wel tijdrovend) om zelf te balanceren met
twee slangeklemmen. Begin in het midden van de as
met de klemschroeven op 180 graden en verklein of ver-
groot de hoek dan telkens, tot het meest goede resultaat.
Daarna naar voor of achter verplaatsen en dan de hoek
weer veranderen. Dit heeft mij in het verleden ooit eens
een goedkope oplossing gebracht.
Re: Ik heb het met slangenklemmen geprobeerd, was
toch niet 100% weg te krijgen. Vervolgens laten bal-
anceren, dit wilde men alleen maar doen met nieuwe
kruiskoppelingen. Al met al kostte het aardig geld en het
is nog niet helemaal over, wel beter en ik ben 100 Euro
lichter. Soms kun je kleine zaken, zoals een beetje
onbalans beter voor lief nemen, hoort bij de leeftijd moet
je maar denken.

Cardanas
Aan de versnellingsbak kant, zit er een soort manchet
aan de cardanas. Ik voel hier een klein beetje speling in.
Kan ik dit deel ook demonteren? Ik lees er niets over in
het werkplaatsboek. Tenslotte, wat is de functie ervan. Is
deze manchet om schokken/torsie tussen motor en diff
op te vangen?
Re: In die manchet zit een zogenaamde homokineet. Hij
is bedoeld om trillingen (lengteveranderingen van de as)
op te vangen. Er is niets aan te servicen en als de spel-
ing onacceptabel groot is geworden, kun je enkel een
nieuwe cardanas kopen. Nieuwe assen hebben geen
homokineet meer, maar een kruiskoppeling en een
schuifstuk.
Re: Wil ik eigenlijk een vraagje bij voegen. Een GT6 MK
III, moet daar het schuivend deel van de cardanas aan



de kant van het diff. of aan de kant van de versnellings-
bak zitten. (nieuwe cardanas + overdrivebak, met twee
kruiskoppelingen en een schuifbaar deel (vertanding)).
Re: Altijd aan de versnellingsbak kant, anders gaat heel
de wagen in trilling. De foto in een werkplaatshandboek
is een foute montage.

Cardan rommelt
Bij gas los rommelt de cardan een beetje, de auto gaat
niet trillen ofzo. Ik weet dat er een keerring moet vervan-
gen worden bij het diff; maar heeft het een en ander met
elkaar te maken of is het rommelen normaal? Het viel
me pas op toen ik niet zelf achter het stuur zat.
Daarnaast vermoed ik dat de rechter trommel achter een
pietsie vastloopt.
Re: Weet je zeker dat het cardan rommelt? Ik denk veel
meer aan de kruiskoppelingen. Die zijn redelijk een-
voudig te vervangen. Op een brug of op goede wielste-
unen is dit probleem wel te tackelen.

Cardanas demontage
Ook ik ben nu het slachtoffer geworden van een APK
keuring, het blijft toch altijd zuur om te horen dat je je
Spit van de garage weer mee naar huis krijgt, met flink
wat huiswerk. Ik ben in het bezit van een Spitfire MK II
’66 chassisno: BFC 1771 L. Een deel van de uit te
voeren reparaties betreft het vervangen van de kruiskop-
pelingen van de cardanas, zowel aan de kant van de
versnellingsbak, als de kant van het differentieel. Om
deze kruiskoppelingen te kunnen vervangen, dient de
cardanas gedemonteerd te worden. Aan de kant van het
differentieel is dit een niet al te groot probleem, echter
aan de versnellingsbak kant kun je bijna niet bij de
bouten komen waar de kruiskoppeling aan de flens is
verbonden. Hiervoor zit de uitlaat gigantisch in de weg.
Op zich niet zo heel erg, ware het niet dat het stuk uitlaat
wat in de weg zit uit een stuk bestaat met het uitlaat-
spruitstuk. Mijn vraag: is het echt noodzakelijk dat het
uitlaatspruitstuk (en dan eigenlijk de uitlaat compleet) los
gehaald moet worden? 
Re: Als aanvulling op het bovenstaande en misschien
ten overvloede: gebruik bij het terugplaatsen altijd
NIEUWE bouten en (zelfborgende) moeren. Volgens het
werkplaatshandboek op blz 06.2 gaat het hierbij om:
“Voor- en achterbevestiging van cardanas
3/8”UNFx1"bout, spankoppel 4.7 kgf.m.” Los schietende
moeren bereiken een ongelofelijke snelheid en gaan
overal doorheen.
Re: Als we het daar nu toch over hebben: De bouten
moeten gehard zijn en kunnen naar mijn mening herge-
bruikt worden. Gebruik echter nooit standaard bouten uit
je voorraad. De moeren moet je wel vervangen of borgen
met Locktite. Doe je dit niet, dan kunnen de bouten en
moeren lostrillen. Komt de bout dan tegen de ver-
snellingsbak en heb je een behoorlijke snelheid, dan

breekt alles wat er maar kapot kan. In een mij bekend
geval brak de achterzijde van de versnellingsbak af,
werd de pook gelanceerd en de cardanas ca. 90 gr
getordeerd. Zorg dat dit je nooit overkomt!
Re: Als je een ‘nyloc’ moer met de hand op een bout
kunt draaien, dan moet hij vervangen worden, anders is
hij nog goed. Ook dit staat in het werkplaatshandboek!
Als je de moeren vervangt, zorg dan dat die ook van
diezelfde kwaliteit zijn als de bouten!
Re: Bij de Spit 1500 kan je er ook vanaf de bovenkant
bij. Je moet dan de tunnelcover verwijderen, eventueel
een afdekplaatje een daarna kan je bij de achterste flens
van de versnellingsbak. Misschien is dit echter evenveel
werk als de uitlaat verwijderen. Weet je zeker dat de uit-
laat, ergens onder de versnellingsbak, niet is onderbro-
ken? Als dat al zo is, dan is het natuurlijk de vraag of je
die twee delen uit elkaar krijgt, maar het is het proberen
waard.
Re: Probeer het eens van bovenaf! Je kunt de hele ver-
snellingsbak en de koppeling daarachter bereiken door
het voorste deel van de cardantunnel te verwijderen.
Haal de steun tussen dashboard en chassis weg,
demonteer het pookmechanisme (eerst de rubber sok
om de pook losschroeven, daarna kun je bij de koppeling
tussen pook en bak) en dan de zelftappers onder de
bekleding opzoeken waarmee de versnellingsbakcover
vastzit. En dan kun je bij de cardan.

Smering schuifstuk cardanas
Wie kan me vertellen met welk soort vet en hoe, het
schuifstuk wordt gesmeerd. Er zitten namelijk geen vet-
nippels op. Heeft iemand ook een doorsnede tekening
hiervan. De dop van het schuifstuk is namelijk los
geweest. Er zijn daardoor enkele tonnetjes eruit gevallen
en ik weet niet meer hoe deze gemonteerd zitten. Het is
een aandrijfas van een MK III ’68. Is een Amerikaanse.
Re: Als je de einddop losschroeft en de as uit elkaar
schuift, vallen de tonnetjes er bijna allemaal uit, daar ben
ik ook achter gekomen. Ik heb toen het hele spul goed
schoongemaakt en in de sleuven waar de tonnetjes om
en om in liggen een flinke kwak nieuw lagervet ges-
meerd, zodat de tonnetjes blijven plakken. Daarna
voorzichtig -stukje voor stukje- de as weer in elkaar
geschoven, waarbij je telkens alle vier de rijen moet
begeleiden. Dit is een rotwerkje en is een paar keer mis-
lukt. Maar de aanhouder wint! Ik weet niet of hier een
betere manier voor is. Het staat niet beschreven in het
‘Haynes’ boek. Ik vroeg mezelf wel af, of dit soort car-
danassen origineel onder een Nederlandse MK III horen
te zitten?

Kruiskoppelingen
Als ik ca. 85 km/u rijd, komt er een vrij sterke trilling in
mijn Spit. Ik heb alles laten balanceren, maar dat helpt
niet. Ik denk nu aan de aandrijving, omdat het motorto-



erental-onafhankelijk is. Ik wil de kruiskoppelingen ver-
vangen, eerst de wielkanten en daarna de aandrijfas.
Tussendoor even rijden om te zien of het resultaat heeft,
want het balanceren van de aandrijfas is nogal kostbaar
en ik zou ook niet weten waar ik dat kan laten doen. Ik
las in een Engels forum op internet dat er drie soorten
kruiskoppelingen zijn voor de Spit die alleen in hardheid
verschillen. Is de hardste ook de beste? Waar zijn deze
verschillende soorten te koop. Waar ik meestal mijn
onderdelen koop, hebben ze maar één soort. Hard of
zacht, dat weet ik niet. 
Re: De beste kruiskoppelingen zijn te koop bij een Volvo
klassieker specialist. Misschien merkwaardig, maar de
kruiskoppelingen van een Volvo 140 passen ook onder
een Spitfire! Volgens kenners zijn deze kruiskoppelingen
stukken beter dan welke van de drie Britse varianten.
Re: ‘Hardy Spicer’ maakt de beste kruiskoppelingen. Ze
hebben ze voor de Spitfire in drie varianten: 1,
Standaard zonder smeernippel (als er weinig ruimte is).
2. Standaard met smeernippel (dan kan later nog eens
doorgesmeerd worden. 3. Heavy duty met smeernippel
(the best, maar daar betaal je dan ook voor). De eerste 2
kosten 14 euro per stuk, de heavy duty uitvoering kost
44 euro per stuk.
Re: Heb je toevallig onlangs de aandrijfas uitelkaar
getrokken? Als je dat gedaan hebt en je hebt het 90°of
270° gedraaid ten opzichte van wat het was, dan kan het
ook daar aan liggen.

Kruiskoppelingen zelf reviseren
Is het rendabel om de kruiskoppelingen zelf te reviseren.
Waar kun je de revisie setjes kopen. Ik heb gehoord dat
je na het reviseren ook je aandrijfas opnieuw moet laten
balanceren. Is dit waar en zo ja, waar kan je dit het beste
laten doen.
Re: De nieuwe kruiskoppelingen kan je bij iedere
onderdelenleverancier kopen. Als je, voordat je aan de
werkzaamheden begint, alle delen van de achteraandrijv-
ing merkt met bv.een centerpons en je bij het in elkaar
zetten alle delen weer op dezelfde manier bij elkaar
plaatst, dan hoef je de assen niet te balanceren.

Kruiskoppelingen steekassen
Reeds enige tijd (4000km) hoor ik rechtsachter een gelu-
id als: tokke-tokke-tokke-tokke, ook als ik geen gas geef
en met stationaire motor “uitdrijf”. Is dit misschien de
rechter kruiskoppeling? (volgens de garage die mijn APK
heeft gedaan is er niets aan de hand!? Als ik met dichte
kap rijd is het geluid nog erger.
Re: Dit geluid komt meestal van versleten kruisen. Een
goede raad, wissel die kruisen zo snel mogelijk.
Onverwachts stilstaan kost veel meer dan nu een paar
nieuwe kruisen monteren.
Re: Als het er op lijkt dat het te maken heeft met het
ronddraaien van wiel en as, dan moet je zoeken in de

aandrijfas (kruisjes). Hierbij varieert de snelheid van het
geluid met de snelheid waarmee het wiel draait. Bij het
sturen naar links of rechts kan het erger of minder wor-
den. Is dit onafhankelijk van elkaar, dan kan het ook in
bijvoorbeeld een versleten bus zitten die geluid maakt als
het wiel op de weg een hoogteslag(je) maakt.
Re: Kruiskoppeling vernieuwen aan de aandrijf as. Deze
geeft een kloppend geluid, maar is te gevaarlijk om mee
door te rijden. Deze kan loskomen en bij een hogere
snelheid dwars door de bodem naar binnen komen. Met
als gevolg een zeerrr pijn(lijk) zitvlak.
Re: Het geluid in de eerste beschrijving heb ik ook sinds
een week, bij controle voel ik geen speling op de
kruiskoppelingen, deze zijn 2500 km. geleden vernieuwd,
behalve van de hoofdas. Alle wiellagers zijn ook
vernieuwd. Kan het geluid dan toch uit deze kruiskop-
pelingen komen, of is er dan altijd speling voelbaar? Kan
het differentieel ook een tokkend geluid veroorzaken, of
alleen een jankend geuid, hoe is e.e.a te onderscheiden.
Re: Zoek het clubblad op waar een technisch stuk staat
over wisselen van kruizen. Hierin staat ook dat kruis-
stukken ook nog axiale speling in de lagercups kunnen
hebben. Dit tikken of ‘knockkeren’ per omwenteling komt
hier vandaan. Dit is te verhelpen door achter de ‘seger’-
ringen een plaatje te leggen, gemaakt uit het materiaal
van een (bier-)blikje. Deze rondjes zijn eenvoudig te
knippen met een huishoudschaar en te monteren zonder
de as onder de wagen uit te halen. 
Re: Demoteer ook na doorsmeren de smeernippel en
plaats hiervoor een stukje draadeind.
Re: Ik ben een leek op het gebied van technische ter-
men, maar is een ‘seger’-ring hetzelde als de borgveer
op de koppen van de kruiskoppeling en moet ik dan van
die rondjes op alle vier de koppen van de kruiskoppeling
monteren?
Re: Ja, ja.
Re: Ik las op een ander forum, dat de kwaliteit van de
nieuwe kruiskoppeling niet altijd het zelfde is. Sterker
nog, er zijn verschillende kwaliteiten leverbaar. Nu
passen de kruiskoppelingen van een Volvo 140 ook in
onze Spit, maar dan wel met Zweedse kwaliteit.
Re: Dat geluid klinkt mij bekend in de oren. Daar heeft
een Spit wel vaker last van. De kruiskoppelingen worden
door het gebruik steeds ruimer. Je merkt dit tijdens het
vervangen van de koppelingen. Als het inpersen van de
nieuwe lagerbussen heel gemakkelijk gaat, dan heb je
vast en zeker last van bijgeluiden, omdat de bussen dan
op en neer kunnen bewegen. Soms kan dit worden
opgevangen door de montage van een extra ring onder
de ‘seger’-veren. Dit lost de kwaal niet op, maar het
geluid is in ieder geval weg. De beste oplossing is het
krimpen van de gaffel-’ogen’. Maar daar heb je een
echte ambachtelijke smid voor nodig. Bovendien mislukt
het ook wel eens.



Trilling achteras
Sinds kort heb ik een Spitfire MK IV. Tussen de 80 - 100
km/u zit er een trilling in de achteras. Het maakt niet uit
of je in de derde of vierde versnelling rijdt. De garage
heeft andere velgen geprobeerd en uitgebalanceerd,
maar de trilling blijft. Omdat de auto inmiddels APK is
goegekeurd en het wel eens veel tijd zou kunnen kosten
om de oorzaak op te zoeken, heb ik gezegd dat dit prob-
leem bij deze beurt niet hoeft te worden opgelost. Twee
jaar geleden is de trilling ontstaan na een onderhouds-
beurt, waarbij o.a. de kruiskoppelingen zijn vervangen.
Re: De oorzaak van je probleem kan ik je niet geven,
maar wel een aantal mogelijke oorzaken. 1. Als de
kruiskoppelingen zijn vernieuwd, zitten de kruiskoppelin-
gen dan wel strak tussen de klemveertjes. Bij speling
kan dit ook onbalans geven. 2. Zijn ook de achterlagers
vervangen? Als er een lager vastzit, kan dit ook tot
onbalans leiden. 3. Als de lagers wel vervangen zijn, dan
is de flens waarschijnlijk met grote kracht losgeperst.
Wellicht is deze verbogen en geeft daardoor onbalans.
Wat kun je proberen: Krik de auto op en probeer met een
schroevendraaier of de kruiskoppeling kan worden ver-
schoven. Demonteer de achterwielen en draai
voorzichtig de assen rond. Zie je nu het hele huis bewe-
gen, dan is waarschijnlijk een lager defect. Monteer de
wielen en ga er langzaam mee rijden, terwijl iemand
achter je aan rijdt. Als de wielen zwabberen, zijn de (of
een) flenzen krom. Controleer de aandrijfas. Het schuifs-
tuk van de aandrijfas moet aan de versnellingsbakkant
zitten. Deze aandrijfas kan ook uit balans zijn. Een trilling
van de aandrijving voel je altijd gedurende het rijden in je
rug tegen de rugleuning van je stoel. 
Re: Kruiskoppelingen zitten vast. Mogelijk is er een lager
niet goed, op de rolbank lopen de achterwielen goed.
Maar als je de wielen, los van de grond beweegt, lijkt er
speling op te zitten. De garage verwacht dat de tussenas
niet goed is. 
Re: Misschien ten overvloede, maar ik dacht dat er bij
mijn Spit ook speling op de achteras zat, maar bij nader
inzien bleek het om de nylon bussen te gaan, waarmee
de achteras vast zit in de vork waar ook de schokbreker
op vast zit. Toch even het nakijken waard, want het ver-
vangen hiervan is tamelijk eenvoudig.

Kruiskoppeling
Ook ik heb in mijn Spit het “rammeltje”. Maar als er een
bocht naar links is, dan is het “rammeltje” weg. De wiel-
lagers zijn het niet, is gecontroleerd. Dus toch de
kruiskoppeling? Zo ja, heeft iemand een verkorte uitleg
voor me hoe dit aan te pakken. Kan het veel problemen
opleveren als ik met de auto nog ga rijden behalve
irriterende geluiden.
Re: Controleren of er speling op zit is heel gemakkelijk.
Krik de auto op (plaats hem op blokken). Draai aan het
wiel en voel aan het kruis. Voel je dit bewegen tov de as,

heb je speling en moet je ze vervangen. Maar veel
kwaad kan het nog niet. Ik heb mijn auto gekocht met
speling op de kruiskoppeling. En rijd er 5000 km mee
rond. Maar dit wordt wel een winter klusje voor me.

Tikkend geluid
Afgelopen winter heb ik de kruiskoppelingen van de
achterassen vervangen en teflon schijfjes tussen mijn
bladveer gemonteerd. Ik hoor bij lagere snelheden een
tikkend geluid, dat verdwijnt als ik rem of als ik sneller
rijd (vanaf ca 70 km/u). Volgens mij komt het geluid van
achter. Wat kan dit zijn? Misschien het differentieel?
Re: Het tikkend geluid komt vanuit de ruimte die de
lagercups hebben in de lijn van cup naar cup. Dit kun je
verhelpen door 4 rondjes te knippen van een leeg bierb-
likje. Diameter gelijk aan de diameter van een cup.
Daarna de ‘seger’-ring demonteren, het plaatje op de
cup leggen en de ‘seger’-ring weer moteren. En dit bij
alle vier cups.

Tikkend geluid
Mijn Spitfire 1500 TC ’80 heeft een probleem dat steeds
erger lijkt te worden. Bij gasgeven hoor ik links achter
een tikkend geluid. Vooral bij belasting (accellereren),
wordt het geluid sterker; weet iemand wat dit is?
Re: Het tikken links achter, is waarschijnlijk het gevolg
van een verslten kruis in de aandrijving. Of erger, een
naaldlager in het as-lagerhuis wat vervangen moet wor-
den. 

Kruiskoppelingen
Ik ben er achter gekomen dat het tokkende geluid van
mijn Spitfire 1500TC hoogstwaarschijnlijk aan de
kruiskoppelingen ligt. Op het moment dat ik gas geef, is
het geluid nagenoeg weg. Is dit normaal voor versleten
kruisen. Het geluid komt alleen van de linker (bestuur-
ders) kant, moet nu toch links en rechts vervangen. Kan
ik voor deze kruisen ook de kruisen van een Volvo 140
gebruiken (heb ik gelezen op deze site) en zoja welk
type kruisen. Kan ik voor de Spit ook nieuwe kruisen
kopen of alleen gebruikte. Waar kan ik het beste voor die
kruisen terecht.
Re: De antwoorden op een rijtje: Ja, het is normaal dat je
met gasgeven het tokkelende geluid niet meer hoort.
Doordat je gas geeft, bewegen de delen zo, dat de
kruiskoppeling geen overtollige ruimte meer heeft. Ja,
allebei vervangen. Anders lig je over een tijdje weer
onder je auto. Ik heb het ook gelezen. Later las ik het
ook in een Engels klassiekerblad. Het verbaast me niet:
Volvo’s 140 hadden bijvoorbeeld ook een overdrive van
hetzelfde merk als de Spit (compleet met schakelaar op
de pook, dus voor iedereen die nog nieuwe spullen
zoekt, meld je bij de Volvo-specialist!). Waarschijnlijk
gaat bij die Volvo’s ook om het merk ‘Hardy Spicer’



(groen doosje), net als bij Spit. In ieder geval moet je dat
merk nemen. NEEM GEEN GENOEGEN MET NAMAAK!
Goedkoop is duurkoop. Zoals je hierboven al gelezen
hebt, zijn ze nog nieuw te koop, bijvoorbeeld bij Marco
Pieterse. Hij wil je vast ook wel adviezen geven. Let erop
dat bij het plaatsen alle pennetjes van het lager goed
liggen. Zorg verder voor voldoende vet in het huisje.
Wanneer de as en bus zijn samengedrukt moet het
geheel soepel (niet schokkerig) draaien. Ik had mijn
assen gedemonteerd in verband met totaal restauratie,
daardoor kon ik ze goed monteren en demonteren in de
bankschroef (er komt toch wel wat kracht bij kijken).
Re: Ik heb deze klus zojuist achter de rug en zou niet
weten hoe je dit zou moeten doen z o n d e r de assen
te demonteren. Wat bij mij opviel, maar dat geldt
waarschijnlijk niet voor iedereen, dat bij een paar openin-
gen waar de lagers inpassen, ze te ruim waren. De
lagers gingen er te gemakkelijk in en uit. Ik heb dit, daar
vervanging erg kostbaar is, opgelost met lock-tite. Dit is
een lijm die hiervoor speciaal ontwikkeld is. Het moeilijk-
ste vond ik het eruit halen van de lagers, uit die delen
waar ze erg vast inzaten. Na het eruit persen blijven ze
er namelijk nog een stuk inzitten omdat het middelste
stuk van het kruis nu eenmaal niet verder kan. Het verwi-
jderen met zelfs de grootste waterpomptang ging niet. Ik
heb toen met de haakse slijper twee platte kantjes aan
het oude lager geslepen en toen ging het vrij eenvoudig.
Je moet ook goed opletten dat je ze niet te diep erin
perst, want terug is erg moeilijk. De bijgeleverde ‘seger’-
ringen waren bij mij te dik, zodat ik de oude, in goede
conditie verkerende ringen, weer heb gebruikt.
Inderdaad, zoals al gezegd, moet je goed uitkijken dat
alle lagerpennetjes op hun plaats zitten, want anders ont-
dek je dat na het erin persen de boel niet symetrisch is
en dan moet je weer van voren beginnen.
Re: Ik heb de kruiskoppelingen op de volgende manier
verwijderd en gemonteerd. Verwijder de borgclips. Plaats
de koppeling in de werkbank met aan de ene zijde een
grote dop (van een doppenset) over het gat en aan de
andere zijde een kleine dop die op de kruiskoppeling
drukt. Draai de bankschroef aan. Pas op dat het lager-
huisje zich niet vast vreet in de borgclip groef. Lukt de
vorige actie niet, dan kan je de buitenzijde nog warmsto-
ken met een brander. Druk het kruisje er zover mogelijk
uit en probeer ze met een griptang te verwijderen. De sli-
jptol uit de vorige reactie kan ook helpen.
Kruiskoppelingen van ‘Hardy Spicer’ zijn/waren verkrijg-
baar in drie kwaliteiten: Zonder vetnippel (nu niet meer
leverbaar). Met vetnippel. Heavy duty met vetnippel. De
heavy duty is weliswaar een stuk duurder, maar deze is
dan ook van een andere kwaliteit staal. Voor verkrijg-
baarheid, zie bijvoorbeeld www.ccee.nl
Het kan evengoed aan het differentieel liggen, al bij al is
dit vlug te checken onderaan de wagen door wat met je
‘propeller shaft’ te draaien.

Kruiskoppelingen passen niet meer
Ik ben bezig met het vervangen van de kruiskoppelingen
op de achterassen. Nu zaten de oude koppelingen
behoorlijk vastgeroest en heb ik ze in een grote
bankschroef met behoorlijk veel geweld los moeten
persen. Bij het monteren van de nieuwe, blijkt dat bij één
kruiskoppling de borgveertjes er niet op kunnen, omdat
of de kruis net iets te groot is, of dat de vork, waar de
kruiskoppeling in gaat, iets naar elkaar gebogen is.
Bestaan er verschillende maten kruiskoppelingen? Zou
zo’n gietijzeren vork verbogen kunnen zijn? Zou het dan
ook teruggebogen kunnen worden, of breekt ‘ie dan?
Re: Lees in de vorige ‘The Spitfire’ het verhaal van Piet
Julicher. En lees in de nieuwe ‘The Spitfire’ mijn verhaal.
Misschien helpt dat. Zo niet, dan heeft iemand anders
vast wel een mogelijke oplossing.

Smeren aandrijflijn
Bij het opkuisen van de cardanas, merkte ik, dat er een
schroef in de kruiskoppelling zit. Is het de bedoeling dat
je via deze schroef de kruiskoppelingen smeert? En zo
ja: is het de bedoeling dat je er een vetnippel indraait en
volspuit met vet tot die er langs de kanten uitkomt? Ik
merkte ook dat aan de achterassen slechts één van de
twee assen een vetnippel heeft. Is dit standaard zo, of
heeft een voorganger aan de wagen geprutst? Bij de stu-
urinrichting heb ik alvast de originele schroef vervangen
door een vetnippel.
Re: Over het algemeen is het zo, dat “nette mensen” de
smeernippels verwijderen na het doorsmeren en daar-
voor in de plaats de afdekdop draaien. De smeernippel
kan, als hij blijft zitten, vervuilen en deze troep komt dan
bij de volgende beurt in de lagers. Bij kruiskoppelingen is
dit zelfs noodzaak, omdat de smeernippel in bepaalde
standen van de assen in de weg zit. Het is dus niet een
kwestie van aan de auto gerommeld hebben, maar
verzuimd hebben om de afdekdop terug te plaatsen. Of
je zoveel moet smeren, dat het er aan alle kanten
uitkomt, lijkt me wat teveel van het goede. Zo’n 4 tot 5
slagen met de vetpomp is wel genoeg. Alleen, bij de
smeernippels aan de voorassen, mag je geen vet
gebruiken, maar olie!
Re: Ik zal dus de kruiskoppelingen eens goed
doorsmeren. De draaitappen of trunnions vooraan inder-
daad smeren met olie. Spijtiggenoeg was dit bij mij niet
het geval en was de schroefdraad links onherroepelijk
beschadigd. Gelukkig nog een tweedehandse kunnen
kopen.
Re: Bij het smeren van de kruisstukken dienen de draad-
pluggen vervangen te worden door een vetnippel Na nor-
maal doorsmeren, dit niet overmatig, want dan druk je de
afdichtring uit de behuizing, moet de nippel weer vervan-
gen worden door de afdichtplug. De smeernippel die een
bepaald gewicht heeft, beinvloedt n.l. de balans van de



aandrijfas en hoeft niet vewijderd te worden omdat hij
vuil wordt; dat is niet de reden. 
De schroef in het stuurhuis dient na smering weer
gemonteerd te worden, omdat met deze schroef de
massa verbinding van stuurhuis naar chassis vastzit. Bij
nieuwe ‘Hardy Spicer’ kruiskoppelingen zit een verlengde
smeernippel verpakt. Als je deze na gebruik laat zitten,
loopt hij onder het draaien tegen de aandrijfas aan.
Re: Kees Reehorst beweerde dat je de trunnions toch
maar met vet moet smeren, omdat de afdichting aan de
onderzijde niet oliedicht is en de olie er dus snel uitloopt.
Re: Zodra ik thuis ben, zal ik in het werkplaatsboek
kijken waarmee de trunnions officieel gesmeerd moeten
worden. Op dit moment staan de mijne in het vet, maar
ik hoorde ook van olie (en bijbehorend resevoir/pijlglaas-
je van de club).
Re: In het werkplaats-handboek staat vullen met OLIE.
Maar dan moet het er natuurlijk wél in blijven zitten.
Anders heb ik liever VET dan helemaal niets!

Diff’s en kruiskoppelingen
Ik heb ook zo’n tokkend geluid rond de differentieel.
Geen speling in de kruiskoppeling en ook uit blik rondjes
geknipt en achter de ‘seger’-ringetjes geplaatst. Ik denk
wel dat ik te veel speling heb bij het ingaan van de diff.
Als ik de as ronddraai merk ik wel een licht tokkende
beweging. Zou het toch de kruiskoppelingen zijn of iets
in de diff. wat te veel versleten is. Mocht het de kruizen
niet zijn, is het dan eenvoudig te verhelpen? En welke
onderdelen zou ik eventueel nodig hebben?
Re: Ik had ook een tokkend geluid achteraan aan het dif-
ferentieel. Om het wat goedkoop te houden had ik een
tweedehands differentieel gekocht en die geplaatst. Maar
het tokken bleef. Uiteindelijk bleken het de rubbers onder
de versnellingsbak te zijn die versleten waren en daar-
door lag de cardanas te laag. Die maakte dan in de
kruisen een tokkend geluid. Misschien heb je een
gelijkaardig probleem.

Onbelaste achterwielophanging bijgeluiden
Laatst had ik voor het afbouwen van mijn Spitfire, de
achterkant op twee bokjes geplaatst. Hierdoor komen de
achterwielen wat naar beneden te hangen. Toen ik wat
aan het wiel draaide, hoorde ik een wat rommelend gelu-
id. De wagen stond op dat moment in de vrij. Ik heb er
nog niet mee gereden want de stuurinrichting moet nog
worden gemonteerd, dus ik kan niet kijken of de “bijgelu-
iden” ook tijdens het rijden er zijn. Tijdens de revisie zijn
echter de naaldlagers, hoofdlagers en kruizen vervangen
van beide assen en goed in het vet gezet. Voor montage
liep alles soepel op de losse as. Klopt het dat de achter-
wielophanging in totaal onbelaste situatie wat bijgeluiden
kan maken, of is er een serieus probleem (en straks dus
ook met het rijden en de APK...).
Re: Dat klopt, want door het met een achterwiel de aan-

drijflijn in beweging te zetten, zullen de on-eenparig
lopen van de kruizen het geluid dat hierdoor ontstaat ver-
sterkt door geven.

Rammel bij achteruitrijden
Heb net mijn Spitfire 1500 gekocht en ben al druk aan
het testen geslagen. Bij het achteruit rijden hoor ik een
rommelend geluid, volgens verkoper is dit zo bij dit
wagentje. Ik vraag me af of er niets aan de cardanas is
of zo? Kan er mij iemand verder helpen?
Re: Waar het geluid ook vandaan komt, één ding is
zeker, het hoort niet en de verkoper is waarschijnlijk een
handige jongen maar niet eerlijk. Geluiden bij het
achteruitrijden moet je proberen te lokaliseren. Het kan
n.l. van alles zijn. Het meest waarschijnlijke lijkt aandrij-
fassen of lagers. Dit zou je ook moeten horen als je
vooruit rijdt. Het achteruit rijden gaat over het algemeen
wat behoudender en dus langzamer dan het vooruit rij-
den, zodat hierbij geluiden meer opvallen. Probeer je
auto van achter op te krikken en aan de achterwielen te
voelen of er speling op zit. Dit doe je door aan boven en
onderkant van de band goed heen en weer te bewegen.
Laat ook de wielen rustig rond draaien en luister of je de
geluiden nu ook hoort die je bij het achteruit rijden hoort.
Controleer ook of er op de lagers van de aandrijfassen
misschien speling zit. Het kan ook zijn dat er op je
kruiskoppelingen die aan de aandrijfassen vastzitten
speling zit, of dat deze versleten zijn.

D i f f e r e n t i e e l

Zagend geluid
Na het monteren van een gereviseerd differentieel, is het
opvallend stil achter mijn rug: geen jankende geluiden
meer. Nu overheerst een soort zagend geluid, vooral
hoorbaar bij loslaten van het gas en remmen op de
motor en met name in de 2e en 3e versnelling en ook bij
het achteruitrijden. Het lijkt erop of het geluid afkomstig
is van de versnellingsbak, of van aansluiting van de car-
danas op de versnellingsbak. Wie weet wat er aan de
hand is? Is het ernstig en wat is er aan te doen?
Re: Naar alle waarschijnlijkheid hoor je de druklager van
de koppeling. Er zit eigenlijk niets anders op dan deze te
vervangen.

Klopgeluiden
Kan iemand me helpen? Ik hoor bij mijn GT6 MK I een
kloppend lawaai tijdens het rijden! Eigenlijk hoor ik het
alleen, wanneer ik eventjes gas los laat en weer optrek.
En dit in alle versnellingen. Eigenlijk hoor ik niets tussen
het schakelen door. Ook hoor ik niets speciaals in de
bochten. Iemand enig idee? 
Re: Meest waarschijnlijk is, speling in de cardanas. Zet
je auto in de versnelling en probeer van onderen de car-



danas te bewegen (in de draairichting), wanneer hier
speling ontstaat, is waarschijnlijk de kruiskoppeling ver-
sleten. De andere zijde heeft geen kruiskoppeling en is
bij een Spitcardan niet te reviseren. 
Er zal dan een ruilas onder moeten.
Re: Voor zover ik weet, heeft mijn Spit aan twee kanten
van de cardanas een kruiskoppeling. Anders zou ik niet
weten waar vorig jaar bij de revisie de vierde kruiskop-
peling is gebleven.
Het kunnen ook de kruiskoppelingen bij de achterassen
zijn. Dit hoor je vooral bij het uitrijden na het loslaten van
het gaspedaal. Als er een klonkend geluid ontstaat bij
optrekken na afremmen, heb je te maken met grote tand-
speling op kroon- en pignonwiel. Je kunt dit ook control-
eren als je de wagen opkrikt, de handrem aantrekt en
dan de ingaande as van je differencieel met de hand
draait. De speling naar li/re mag hoogstens ongeveer 3
graden zijn. Is het meer, dan is de tandspeling te groot.
Is dit correct, dan is de speling van je diff. huis te groot,
meestal ten gevolge van het wegslijten van de axiale
kunstof drukplaten tussen de zonnewielen en het diff.
huis. Bij beide constateringen, ben je toe aan een ruildif-
ferentieel, omdat je dit werk zelf niet kunt doen.

Differentieel conditie
Wie kan mij tips geven bij het beoordelen of het differen-
tieel nog in juiste conditie verkeerd. Ben op het moment
bezig om mijn Spit weer op te bouwen. Chassis is ges-
traald, in de primer gezet en gespoten. Op het moment
ben ik de diverse onderdelen aan het reviseren, weet
alleen niet goed of het differentieel nog goed is.
Re: Als eerste natuurlijk de vraag: Hoe was hij voor hij
eronderuit gehaald werd? En, hoe lang zat hij er al
onder? 2: Lekt er olie langs (is hij ergens erg vettig)? 3.
Zit er (veel) speling op? 4. Als je alle assen ronddraait (in
de juiste richting), voel je dan zware punten of tikken?
Als dat allemaal goed lijkt te zijn, zou ik hem gewoon
monteren, met het risico dat hij er toch weer onderuit
moet, als hij onder belasting toch niet zo soepel blijkt te
lopen.

Zoemend differentieel
Diff. begint te zoemen, als ik een constante snelheid
aanhoud van bv rond de 80km/u, zodra ik extra gas geef,
gaat het weg.
Re: Domme opmerking misschien, maar al eens naar het
olieniveau gekeken? Het lijkt mij een resonantie kwestie,
als het bij harder rijden weggaat. Het zouden ook nog de
kruiskoppelingen kunnen zijn, waarbij misschien een
paar lagertjes los zitten. De kruiskoppelingen al eens
vernieuwd? Misschien wat gedachten steuntjes: * Als je
een constante snelheid rijdt, dan is er de ene keer wat
meer aandrijfkracht op de achterwielen dan de andere
keer en dan hoor je natuurlijk eerder de speling die er
altijd is. Maar als je gas geeft, dan wordt de speling er

even uitgehaald door de aandrijfkracht op het cardan. Als
het niet erger wordt, zou ik er niks aan doen, maar dat is
een kwestie van welk geluid vind je aanvaardbaar en wat
niet.
Re: Volgens mij en ik ben er vrij zeker van, zijn het de
lagers van je diff. en kan het zijn dat door grafiet toe te
voegen er een betere smering gebeurd, als dat niet
helpt, moet je aan een vervanging van de lagers denken.
Re: Oliepijl wordt wekelijks bijgehouden en die is ook in
orde. Doordat het een hoog zoemend geluid is, over-
stemt het eigenlijk alles en dat is niet zo leuk. Ik zal
kijken hoeveel het gaat kosten om het zelf te vervangen
en wat er dan allemaal wel gedaan moet worden.
Re: Ik denk, dat wat jij zoemen noemt, door de meesten
van ons herkend wordt als janken. Bij lage snelheden
hoor je het niet, of amper en bij snelheden boven de 80
of 90 wordt het steeds sterker. Vervanging van olie door
verse van het goede soort kan (tijdelijk) vermindering
geven en een toevoeging, verkrijgbaar in de automateri-
alenhandel (tube) (voor wat langere tijd) ook. Het is
echter, zoals je constateert, de voorloper van een
algemene revisie van je diff. Troost je, de meeste oude
Engelse auto’s met achterwielaandrijving hoor je wel. 

Gruizend geluid differentieel
Laatst hebben we de linker achteras gedemonteerd van
het differentieel af, als we nu aan de as draaien en het
omhulsel vasthouden, dan komt er een gruizend geluid
uit, het lijkt een beetje op een pepermolen, nou vroegen
wij ons af of het van de ‘inner bearing’ komt of van de
‘hub bearing’, resp. 117853 en GHB117 (rimmerbros/nico
baas nummers).
Re: Dit geluid komt van het naaldlager, dat direct op de
as loopt. Controleer de plaats waar dit lager op deze as
loopt. De as zal daar terplaatse beschadigd zijn.
Re: Is het dan nodig om naaldlager te vervangen en ook
de as? Of alleen de naaldlager, of ligt dat aan de mate
waarin de as beschadigd is? In de kruiskoppelingen zit
speling, kan het hierdoor gekomen zijn? En ook in de
‘trunnion bushes’ zit speling, (deze gaan we al vervan-
gen), kan het hierdoor gekomen zijn?
Re: Je zegt zelf al, dat het gruisgeluid van de achteras
komt. Het lijkt mij dus het beste dat je buiten de
kruiskoppelingen ook de lagers van je achterwielaandrijv-
ing nakijkt, incl. de naaldlagers. Hoe? In het blad ‘ The
Spitfire van nov./dec 1999, heeft Piet julicher een heel
duidelijk stuk hierover geschreven met tekeningen en al.
Re: De minste of geringste beschadiging van de as
noodzaakt jou om deze te vervangen, want de as is het
binnenlager van je naaldlager.

Differentieel vervangen
Ik wil zelf het differentieel vervangen. Dit lijkt me niet
moeilijk als ik de diverse handleidingen doorlees. Maar
misschien denk ik er te gemakkelijk over. 



Zijn er dingen waar ik speciaal op moet letten? Heb ik
een brug nodig of kan het ook met krik en driepootjes?
Ook wil ik tegelijk een ‘Meyerink’-setje plaatsen.
Re: Het gemakkelijste is een brug natuurlijk. Ik had
vooral veel moeite met de uitlaat los te krijgen en de
lange bout achteraan het differentieel. Je kan die miss-
chien best al eens goed inspuiten met wat (kruip-)olie.
Vergeet de ontluchting van het diff. niet vrij te maken.
Meestal is het daardoor, dat die komen te lekken. En
goed opletten dat het differentieel niet op jou valt, want
het weegt toch wel een tiental kg. hoor! P.S. Op mijn site
staan er een tweetal foto’s van mijn vervanging van het
differentieel. Misschien kun je er wat mee.
http://users.pandora.be/spitfire1500/

Differentieel 
Ik wil mijn differentieel gaan vervangen voor een ruildiff.
Voor zo’n ruildiff moet ik opgeven welke overbrengingen
ik wil. Ik heb zelf geen idee. Wie kan mij hierin advis-
eren, of kan ik dit ergens opzoeken? 
Re: Je meldt niet welk type Spit je hebt, dus ga ik er van
uit dat het een 1500 is. Die hebben een overbreng-
ingsverhouding van 1 op 3.63. In de MK IV zaten bij de
motoren van 1300 cc diffs met een overbrenging van 1
op 3.89. Dat scheelt 7% meer toeren bij dezelfde snel-
heid. De diff’s in eerdere typen hebben allemaal nog een
grotere verhouding, dus, je motor draait dan meer toeren
bij dezelfde snelheid. Een factor die erbij komt, is, dat de
spoorbreedte van de 1500 en de latere MK IV groter is
dan bij de eerdere auto’s. Als ik het wel heb, ging dat
ook gepaard met andere spiebanen. De ‘splines’ zijn ver-
schillend. Dus wil je een diff wat meer toeren vraagt, zul
je moeten nagaan of je dan ook andere (kortere)
steekassen moet nemen. 
Re: Ik ga de download eens doorlezen. Ik heb overigens
een GT6 MK I. Geldt daar dezelfde overbrengingsver-
houding voor?
Re: zie: http://www.gt6.com/triumph/gt6_mk1.aspx
Re: Probeer het eens bij TAC lid Marco Pieterse. Als lid
van de TSC, kun je gebruik maken van de diensten van
de TAC, (de Technische Advies Commissie); deze kun-
nen je ongetwijfeld helpen aan een bevredigend antwo-
ord, danwel een adres waar een bevredigend antwoord
is te vinden. De telefoonnummers van de TAC-leden vind
je in elk clubblad. Als je nog geen lid bent van de TSC,
kan dat via deze site ... muis dan naar ‘lidmaatschap’
(linksboven), vul je gegevens in... verstuur en betaal de
acceptgiro.

Geluid bij, of in het dif. 
Ik denk dat het mijn differentieel is, maar bij de aandrijv-
ing komt een onheilspellend geluid vandaan. Het lijkt niet
heel ernstig (ik heb al vele duizenden km zo gereden),
maar het wordt nu steeds erger. Het lijken iets van zin-
gende lagers te zijn. Belast of onbelast, maakt geen ver-

schil. Tijdens de laaste Tac meeting nog gevraagd, maar
defecte wiellagers kunnen weinig geluid veroorzaken.
Maar wat is het dan wel? En wanneer gaat het mis? Er
zit nergens speling op en het is ook niet het tikken van
de kruiskoppelingen.
Re: Het is normaal, dat wanneer slijtageverschijnselen
zich voordoen, dit in het diff hoorbaar wordt door het zgn.
‘zingen’. Meestal begint het bij een bepaalde snelheid en
wordt in de loop van de tijd erger en bij een breder snel-
heidsgebied. Het is de eerste aankondiging van revisie.
Geen nood, de meeste Spits en uiteraard ook andere
auto’s met achterwielaandrijving, kennen dit verschijnsel.
Ik heb ooit een Scorpio gereden, waarbij de laatste
200.000 km dit verschijnsel zich voordeed. Je kunt nog
proberen het geluid wat te dempen door toevoeging van
een tubetje “k ben de naam kwijt”, verkrijgbaar bij de
automaterialenhandel. Het is speciaal voor oudere ver-
snellingsbakken en diffs. Nadat ik het bij mij had
toegepast, is het geluid aanzienlijk verminderd. De slij-
tage is natuurlijk niet verholpen!
Re: Ik had hetzelfde probleem met mijn Spit en ik dacht
ook dat het geluid van het differentieel kwam. Het was
een zingend geluid bij 100 km/u dat na verloop van tijd
steeds erger werd. Bij lagere snelheden ging je ook
steeds meer geluid horen (rammelen). Toen ik bezig was
om het diff eruit te halen, bleek dat de splines van een
steekas helemaal ingesleten waren. Je kon het hele
kruiskoppelinghuis heen en weer bewegen! Voordat de
steekas los was, kon ik geen speling waarnemen op die
plaats, omdat er dan kracht op staat. Het enige wat je
kon zien, waren wat metaaldeeltjes in de buurt van de
kruiskoppeling. Dus een nieuwe steekas eronder (en
direct het lager en de kruiskoppeling ook maar vervan-
gen) en het geluid is weg. Misschien hier dus nog even
naar kijken? 
Re: Het bleek dus de achteraslagers te zijn. Er zat
veeeel speling op, maar dit was bijna niet te contateren,
omdat, als je je wiel opkrikt, alles onder spanning komt te
staan. Achteras, lagerhuizen, lagers vervangen. Alles in
elkaar gezet. Heb ik alleen een tik tijdens het rijden, niet
continue, maar een beetje, als bij kruiskoppelingen. Als ik
hard aan het wiel trek, hoor ik de tik ook. Heeft er
iemand enig idee. Toch de lagers niet goed gemonteerd?
Speling op de rubbers van de ophanging?
Kruiskoppeling die ik ook heb vervangen?

Gierend geluid 
Plotseling komt er vanuit mijn GT6 een gierend/zingend
geluid. Het lijkt van achteren te komen en het loopt mee
met de snelheid van de auto, dus hoe hoger de snelheid,
hoe hoger het geluid. Bij het schakelen hoor je de toon-
hoogte niet veranderen. Wel merk ik dat bijvoorbeeld de
koppeling intrappen effect heeft op het geluid. Dit geluid
schoot er zo opeens in, onder het rijden. Zou dit uit de
diff kunnen komen en is het gevaarlijk om hiermee



verder te rijden? 
Re: Ik kan het natuurkijk niet precies zeggen. Het zou
het diff kunnen zijn, maar ik heb zelf een dergelijk prob-
leem gehad. Dit was bijna niet te horen en dat was het
achterwiellager. Het hele zaakje kan natuurlijk vastlopen
en dan heb je echt een probleem. Ik heb er 30.000 km
mee gereden.

Aandraaimoment differrentieel kroonmoer 
Is er iemand die weet van de Spitfire 1500, wat het aan-
draaimoment voor de kroonmoer op het differentieel is?
Ik heb net (hoera!) de oliekeerring vervangen en begrijp
dat die moer met een bepaald moment moet worden
aangedraaid. Kan iemand mij misschien die Nm’s noe-
men? 
Re: Ik heb verschillende benamingen gevonden, maar
een kroonmoer op het diff. zie ik niet. Wel een kroon-
wiel? to diff.casing. 6kg/m. Als je het iets duidelijker voor
mij omschrijft, dan geef ik je de goede? maat. 
Re: Bedankt voor je reactie. Het gaat om de moer die op
de as zit die uit het differentieel komt, waarop de car-
danas aansluit. De naam heb ik uit het technisch woor-
denbboek van Haynes’ (“castellated nut”). In de Haynes’
manual hebben ze een methode met markeringen op de
moer en de as en het aantal omwentelingen tellen (ik
heb het aantal ribbels van de schroefdraad geteld), maar
er moet vast een wetenschappelijker manier zijn, nl. met
een aandraaimoment. Heb helaas zelf geen werkplaats-
boek (krenterigheid, toegegeven); heb nu alvast wel de
Haynes’-methode gebruikt; weet niet hoe nauw het komt.  
Re: Let wel op dat je de moer echt niet vaster zet dan
dat deze zat. Er zit een ‘COLLAPSEBLE SPACER’ in,
een bus die  kleiner wordt naarmate de moer vaster komt
te zitten. Deze zorgt voor de afstelling van het pignon tov
het kroonwiel. Ik heb een paar jaar geleden op deze
manier een diff verpest. Zet je de moer te strak, dan krijg
je veel speling op je diff en dat rijdt niet goed, kan ik je
vertellen. In Haynes’ staat inderdaad dat je het aantal
omwentellingen moet tellen om los te draaien en volgens
mij (uit ‘t hoofd) min een halve slag om hem vast te
draaien. Ik denk niet dat dit op kracht moet, want deze
inklapbare bus zal niet een specifiek moment hebben om
kleiner te worden. Ik denk dat het beste is om gewoon
het aantal slagen te gebruiken. 
Re: Ik heb het in twee boeken opgezocht, maar de moer
die op deze tekeningen staat heet: pignon moer of ‘slut-
ted nut’ en heeft, net als de moer waarmee de voorwie-
len vastzitten, inkepingen waarin een splitpen past. Er
staat dan ook dat je deze moer met 12,4 tot 16,6 kgfm
moet vastzetten en dan de splitpen moet plaatsen. Ik kan
niets vinden over de situatie zoals eerder beschreven. Ik
hoop dat we het over dezelfde moer hebben. 
Re: Bedankt voor alle moeite die je neemt. Die moer
bood bij mij geen ruimte voor een splitpen, dus ik denk
dat we het over verschillende hebben, of over verschil-

lende typen differentielen. Ondertussen heb ik de
Haynes’-methode toegepeast en de moer zo goed
mogelijk in de originele positie teruggedraaid. Hij zit nu
en ik heb mijn eerste rit er alweer opzitten. Het zal wel
loslopen ... eum... goedgaan, bedoel ik.
Re: De moer die je ingaande as van je diff. opsluit, is de
moer waar ook je flens mee vastzit. De voorspanning
van de lagers van je ingaande as van het diff. wordt
bepaald door het inelkaar draaien van een spannings-
bus die zich op de as in het huis bevindt. Door deze
spanningsbus, die als een stuk “golfplaat” inelkaar
gedraaid wordt, krijg je een bepaalde voorspanning op
de lagers. Als je dit nu van tevoren weet, teken je met
een centerpons de moer t.o.v. de as af en kun je, of de
kroonmoer, of een moer met een zelfborgkant, weer naar
zijn oorspronkelijke plaats terugdraaien. Dit is de door de
fabriek als enige correcte manier van montage
aangegeven, voor het demonteren en monteren van de
moer. 

Diff converisie? 
Ik heb 2 kapotte differentielen. De ene in de Spit MK IV
heeft niet lang meer te gaan - 105dB bij 80km/h. Een
revisie is duur, gezien de prijs en zeldzaamheid van
kroonwiel/pignon sets. Uiteindelijk zal een ruil- of gere-
viseerde diff ook gaan janken en kapotgaan binnen korte
tijd, deze ervaring is er al met Spits en Stags. Ik heb al
een diff conversie meegemaakt met een Stag en nu is de
Spit aan de beurt. Wie heeft dit eerder gedaan en wie
heeft tips? Voorberieding is het halve werk. Bijv. wat zou
een goede donor zijn? MX5, BMW 3 serie? Volvo 340?
Als niemand dit gedaan heeft, ga ik het wiel hiervoor
uitvinden, want het zal lukken!

Olielek Differentieel + warme Gearbox 
Ik heb is een flink weekend met mijn Spitje getoerd. Nu
blijkt een lek bij het differentieel. Hoort dit bij het ‘Spit-
zijn’, of moet ik er toch naar laten kijken. Hoe komt de
olie in het differentieel? komt dat via een of ander inge-
nieus systeem via de motor daar, of moet je dat apart
bijvullen? Hoe gaat dit verhaal op voor de versnellings-
bak. Deze wordt namelijk behoorlijk warm.
Re: Het diff. zou niet (te veel) moeten lekken, een beetje
mag wel. Het is immers geen nieuwe auto. Aan de
achterkant van het diff. zit een plug. Als je die open-
schroeft, kun je daar olie bijvullen. Kijk in het Haynes’
Manual hoeveel erin moet. Een check om te kijken of er
voldoende inzit? Ik heb het nooit gecontroleerd, maar ik
zou via de plugopening een imbussleuteltje met de korte
zijde naar binnen duwen. Als peilstokje dus. Als er olie
aan het peilstokje zit, zou ik het wel vertrouwen. De olie
moet aan de onderkant van de opening staan. Let op: er
zijn misschien nauwkeuriger methodes, maar ik ken ze
niet en controleer bij koude motor, waarbij alle olie ook
onderin het diff. ligt. Bijvullen met de juiste olie: zg.



Hypoid oil, SAE 90 EP (en niets anders!) Hetzelfde geldt
voor de versn.bak. Het olieniveau moet evenhoog staan
als hierboven beschreven. De plug zit aan de rechterkant
van de bak, als je in de auto zit t.h.v. de linkerknie van
de bijrijder. De plug is lastig te bereiken. Van de
onderkant af makkelijker. De auto moet dan wel op een
brug staan. En ja, zo’n versnellingsbak kan behoorlijk
warm worden. Bedenk wel dat de bak maar zo’n vijf cm
van je rechterbeen afzit, slechts gescheiden door een
(half vergane) kartonnen ‘afdichtkap’ en een stukje kunst-
stof vloerbedekking. Als het olieniveau goed is, is er niets
aan de hand. En ja, gebruik dezelfde olie als hierboven
en geen moderne(re) olie! Doe geen additieven in de
bak.
Re: Heb je het olielek gevonden? Ik heb ook een olielek
bij mijn MK III. Na lang zoeken, komt het uit een klein
gaatje van de benzinepomp. Bij een reservepomp is dit
gaatje ook aanwezig. Mag ik dit gaatje afdichten? Weet
er iemand hoe het komt, dat er langsdaar olie uitspuit?
Of is er ergens anders een probleem? Overdruk?
Re: Bedankt voor jullie reacties. Het olielekprobleem is
inmiddels opgelost. De voorste montageplaat was krom.
Ik heb er een “tweedehandse nieuwe” opgezet.
Gevonden bij Ruud Sipkema. Nu blijft de olie in de motor
en de garagevloer min of meer proper.

Defect differentieel, gebruikt of gereviseerd kopen 
Ik heb een defect differentieel. Als ik dat ga vervangen,
moet ik die gereviseerd 400 euro, of gebruikt 200 euro
kopen. Wie heeft een mening?
Re: Van een gebruikte weet je niets, ook niet hoelang die
nog meegaat. Grote kans dat die ook al zingende gelu-
iden maakt. Gooi je geld niet weg, maar betaal iets meer
en koop iets met garantie (gereviseerd). Dit geeft geen
garantie dat alles OK is, maar je kunt tenminste verhaal
halen. In dat geval moet je wel twee keer of vaker het dif
demonteren en monteren.

Differentieelbout afgebroken 
Bij m’n Spit MK IV ’74 is een van de bouten waar de
flens naar de R achteras mee vastzit afgebroken. (Een
van de 4 bouten met inbuskop). Geprobeerd met een
demontage kitje het draadeinde eruit te krijgen. Maar nee
... Boortje afgebroken op gelijke hoogte met het
draadeinde en zit muurvast. Wie heeft er een helder idee
hoe dit probleem op te lossen is, zonder een revisie diff.
te moeten kopen.
Re: Dat probleem ken ik. Je zou kunnen proberen met
een scherpe beitel en een hamer en telkens een stukje
(kwart slag) los zien te tikken. De bout zelf zal niet strak
in het diff huis zitten. Tenminste dat was bij mij niet zo.
Wat je niet vertelde was hoe ver steekt het draadeinde er
uit. M.a.w. als je de andere 3 bouten losdraait en de as
eruit haalt kun je er dan wel bij? Als hij dan diep zit, dan
kun je dat stukje misschien wel naar binnen zien te

draaien met beitelmanier. Aan de binnenkant vang je dan
dat stukje op.

Zingend geluid bij differentieel? 
Er komt een geluid van het differentieel vandaan.
(Tenminste na het vergelijken van mijn waarnemingen
met die van het forum hier geloof ik dat het het dif is).
Een zingend geluid bij 100 km/u dat na verloop van tijd
steeds erger werd. Bij lagere snelheden ging ik het ook
steeds meer horen (rammelen).
Re: Zingen van een dif kan voortkomen uit slijtage. Als
het hoorbaar erger wordt, moet je er wel wat aan doen.
Het rammelen kan niet uit het dif komen, maar moet je
ergens anders zoeken. Mogelijk in de cardan of de aan-
drijfassen. Als het dif er toch uit moet, dan kan je de rest
ook goed controleren. 
Re: Dat dacht ik bij mij ook, maar waren het de wiel-
lagers. Het rammelen was mijn kruiskoppeling. Bij het
demonteren van de as, zat er heel veel speling op het
lager. Ik heb er, blijkt nu achteraf, 30.000 km mee gere-
den. Gevolg; as, lagerhuis en lagers moeten vervangen.
Het is moeilijk om precies te zeggen wat het is. In
iedergeval, de mijne werkt weer. 
Re: Van een tweedehands diff weet je nooit hoe de staat
is. Na inbouw, wat een hoop werk is, zou het dus kunnen
zijn dat het tegenvalt. Er rest dan niets dan weer de boel
uitelkaar te halen. Ik weet niet of vooraf het diff goed te
beoordelen is op zijn werking. Speling en dergelijke zijn
wellicht te voelen.

Tegenstribbelen bij achteruit rijden
Ik ben een 1500 TC’75 aan het opknappen. Met het
handboek ernaast heb ik al veel weten te herstellen.
Alleen valt mij iets op wanneer ik achteruit wil rijden. Het
lijkt wel of hij daar absoluut ging zin in heeft en begint te
wringen en te schokken. 
Re: Heb je een overdrive? Als deze ingeschakeld is,
merk je daar niet direct wat van, behalve dat je
trekkracht in 3 en 4 mist. Maar bij het achteruitrijden
begint hij te kermen. 
Re: Geen overdrive en dus ligt het probleem niet daar.
Van iemand hoorde ik dat het eventueel ook de stand
van de wielen achter kan zijn. Bij de Spit staan die van
oorsprong al erg naar buiten, maar kan het zijn dat deze
hierdoor gaan wringen?
Re: Als je de auto op de krik zet met de achterzijde kan
je de wielen ronddraaien. Gaan deze zowel in voor-
waartse richting als in achterwaartse rijrichting soepel
rond, zonder bijgeluiden? Zo nee, dan moet je toch eens
naar de remmen kijken. Zo ja, dan lijkt het meer in de
aandrijving te zitten, maar dan zou je bij langzaam
vooruit rijden hetzelfde moeten hebben. Als je de bou-
gies er uit haalt en voor de zekerheid ook de kabel
tussen verdeler en bobine, dan kan je in de achteruit en
eerste versnelling de gehele aandrijving laten mee-



draaien. Ook dan kan kan je voelen waar het soepel
loopt of niet. 
Re: Ik heb hetzelfde probleem met mijn MK II, de wielen
worden uit elkaar gedrukt bij het achteruit rijden en gaan
negatiever staan. Volgens mij ligt het aan het systeem
van wielophanging. Bij het vooruit rijden staan de wielen
weer normaal en er is geen sprake van abnormale slij-
tage. Ik heb alle rubbers en kruiskoppelingen indertijd
vervangen, dus daar kan het volgens mij niet aan liggen.
Ik kan me voorstellen dat de uitlijning van de achterwie-
len verbetering geeft, maar daar ben ik nog niet aantoe
gekomen. 
Re: De sporing van de wielen blijft gelijk, belast of onbe-
last. Dat maakt dus geen verschil in de weerstand.
Re: Je concentreert je nu op de achterwielen, maar het
kan zijn dat je voorwielen de boosdoeners zijn. Draaien
die -van de grond af- in beide richtingen even gemakke-
lijk? Hoe nauwsluitend zijn de draaipunten van je voor-
wielophanging? En de schoorstangen van je achterwielo-
phanging naar de traverse direct achter je stoelen? Zijn
die bussen ook nog compleet aanwezig? Ik vraag me
ook af, of pignon / kroonwiel lekker in elkaar lopen, wan-
neer het pignon teveel axiale speling heeft. Is er iemand
die kan aangeven of je dat kunt horen, zien, voelen? Er
moet toch een traceerbare oorzaak te vinden zijn.
Re: Ik herinner me nu ook dat Piet Julicher op de
Technischer Dag in Zuidland bij de bespreking van de
revisie van achterassen ons erop wees dat de assen
slechts met een weekijzeren pen in de kruiskoppeling
aan de differentieelzijde geborgd zitten tegen axiale spel-
ing. Dat betekent, dat de as naar buiten toe kan uitwijken
wanneer deze borging gebroken is. Het kan zijn dat je
wielstand zo is, dat bij vooruitrijden onder aandrijving de
as naar binnen wil en bij ‘overrun, remmen en achteruitri-
jden onder aandrijving naar buiten wil en er dan iets in
de ophanging bij het wiel aanloopt. (wild guess).
Re: Ik heb dit euvel ook gehad. Onze Spit stuiterde bij
het achteruit rijden, vooruit was er niets aan de hand. Bij
ons was de koppeling versleten. De koppeling komt dan
niet lekker vrij, met een schokkende effect. Ik dacht ook
dat het aan het differentieel lag of aan de achteras.
Re: Ik kan mij vinden in de suggestie van de koppeling.
Mijn drukgroep is versleten en grijpt daardoor niet soepel
aan. Dit merk je vooral bij achteruitrijden. In combinatie
met een wat slecht afgestelde motor een ware nachtmer-
rie. (motortoerental zakte iets te veel bij aangrijpen kop-
peling, waardoor het allemaal nog slechter ging). Motor
opnieuw afgesteld en deze winter een nieuwe drukgroep.
Re: Komt mij ook bekend voor. Mijn 1500 ’75 heeft dit
ook af en toe. Koppeling is compleet nieuw, met druk-
groep en al. Twee nieuwe aandrijfassen met kruiskop-
pelingen. Daaraan kan het niet liggen, want ik heb het
probleem nog steeds. Het is niet echt storend of zo maar
achteruit rijden moet ik toch zachtjes doen, vooral in het
begin. Helaas, een oplossing kan ik niet bieden maar wel

een paar mogelijke oorzaken uitsluiten.
Re: Ik heb ook een 1500 van ’77 die ik aan het restaur-
eren ben (body off). Toen ik hem kocht als wrak, ben ik
in de wijk toch een beetje gaan toeren. Hetzelfde prob-
leem, achteruitrijden en een gestomp aan de achterwie-
len, een kloppend geluid in de achterpong. Dit ding moet
uit mekaar, ik heb al wat literatuur hierover gelezen en
de oorzaak is waarschijnlijk de axiaallagering die bij het
achteruitrijden onder druk komt, dit is bij vooruitrijden een
ander axiaallager dat ook zwaarder is. Er zit bijgevolg
dus teveel speling tussen het kleine aandrijftandwiel
(pignon) en het grote kroonwiel. Er mee blijven rijden is
heel de boel kapot rijden, dus laten reviseren of zelf
opengooien. Het is wel een precisiewerkje, dat ook
aangepast gereedschap vereist. Zie workshop manuel
van Haynes’ of het Nederlandse Spitfire 1500 werkplaat-
shandboek van Anglo Parts. PS. bij David Aspinall in
Engeland kun je gereviseerde aandrijfonderdelen kopen
voor je Spit (voordeliger dan op het vasteland).

Differentieel 
Wie weet of en waar ik een goed gebruikt differentieel op
de kop kan tikken? 
Het is voor een Spitfire 1500 ’78. 
Re: Informeer eens bij Ruud Sipkema van RSI Carparts
in Eerde, bij Veghel. In het clubblad kun je zijn gegevens
vinden.

Verwisselen van differentieel 
De problemen met de slippende aandrijving lijken voort
te komen uit het differentieel. Als ik een versnelling
inschakel, dan loopt de aandrijfas wel in de rondte, maar
de auto komt geen centimeter van zijn plaats. Het lijkt
dus het differentieel. Ik probeer een gereviseerd exem-
plaar te bemachtigen dat ik er dan z.s.m. probeer onder
te zetten. Ik heb een 1500 Spit met overdrive ver-
snellingsbak. Welk differentieel moet ik hebben? Waar
moet ik op letten bij de (de)montage?  
Re: Als je onder de auto kijkt, draait dan alleen de
ingaande as? Dan is het inderdaad het diff.  
Re: Wat kan er nou, van de ene op de andere dag, in je
differentieel gebeuren dat je je tractie verliest? Volgens
het verhaal begon het ermee, dat hij in de lagere ver-
snellingen, bij hard optrekken, vooral als de wagen nog
koud was, wel eens het gevoel gaf dat de aandrijving
‘doorschoot’. Alsof plotseling de koppeling losliet en weer
vastgreep. In het differentieel zit niks wat los kan gaan
zitten. Of het moet zijn dat de borgpen uit de as van de
satellietwieltjes loskomt, waardoor de as verschuift in het
satelliethuis en aan een kant uit zijn gat komt, waardoor
tandwielen de aangrijping verliezen. Meer voor de hand
ligt nog, dat een ‘amateur’ zelf dit differentieel inelkaar
gezet heeft en daarbij de moer op het achtereind van de
pignonas zo vast heeft aangedraaid, dat de ‘krimpbus’
die de mate waarin het pignon in het kroonwiel loopt,



helemaal in elkaar gedraaid is, zodat, bij sterke aandri-
jfkracht het pignon zich uit de kroonwielrand werkt. 
Re: Ik ben inmiddels weer verder aan het speuren
geweest. Na het differentieel wordt de aandrijving via de
twee aandrijfassen naar de achterwielen doorgegeven.
Het linkerachterwiel draait niet mee, terwijl de aandrijfas
wel draait. Ik vermoed nu dus, na het wiel en de remvo-
ering verwijderd te hebben, dat de spie in de aandrijfas,
of de aandrijfas zelf stuk zijn. De flens en de as moeten
n.l. samen ronddraaien en niet onafhankelijk van elkaar
rond te draaien zijn. Aan de rechterzijde is dit ook niet
het geval. 
In theorie zou dit moeten kloppen. Als er links geen
weerstand is zal ook het rechterwiel niets doen door de
differentieelwerking? En lijkt het dat er het een of ander
slipt.
Re: Dit is wel een hersenbreker. Als je een achterwiel op
de grond hebt en het andere van de grond en je draait
aan je aandrijfas en het loshangende wiel draait niet, heb
je dus geen overbrenging. Je zou dan kunnen proberen
het wiel dat van de grond is rond te draaien. Dan zou je
aandrijfas moeten draaien. Draait die niet, dan is er dus
iets loos in je diffrentieel. De ‘steekas’ in Engels
‘Halfshaft’ genoemd, steekt met ‘splines’ in het differen-
tieeltandwiel. Daar kan geen ‘slip’ optreden, of alle
splines moeten afgebroken zijn en dan voel je toch weer-
stand want de gebroken splines zijn niet meteen aan
poeier. Zet het ‘zwevende’ wiel weer op de grond en het
andere van de grond, zodat je de proef aan de andere
kant kunt doen. Weer geen weerstand of meedraaien
van de aandrijfas? Draait die wel mee, zet hem in de
versnelling. Dan moet de motor meedraaien.
Re: Gelukkig is gebleken dat het niet in het differentieel
zat, maar in de aandrijfas naar het linker achterwiel. De
flens en as die door een spie aan elkaar verbonden
behoren te zijn, waren door het doorbreken van de spie
los van elkaar gekomen, waardoor er geen tractie meer
was. Inmiddels heb ik de aandrijfas en flens vervangen
en is het probleem opgelost. 

Keerring vervangen differentieel 
Ik wil de keerring in mijn differentieel vervangen, omdat
er behoorlijk olie uit lekt. Ik heb de aandrijfas los, stofkap
verwijderd en nu moet met een 30 dop de moer los. Ik
krijg er maar met moeite beweging in, maar weet niet
precies, of ik hem nu gewoon linksom of rechtsom los
moet krijgen. De aandrijfassen naar de wielen hebben
ook de neiging om mee te gaan draaien. Hoe houd ik de
boel op zijn plaats en krijg ik deze moer los, zodat ik bij
de keerring kan. 
Re: Je kunt de flens tegenhouden dmv bv een lang stuk
ijzer, waar je even twee gaten boort, op maat en die
vastzet op de flens met twee bouten. Zo heb je een hef-
boom en kun je met de dopsleutel veelmeer kracht
zetten zonder dat het diff gaat draaien. Volgens mij was

het gewoon tegen de klok in, is los en met de klok mee,
is vast.
Re: Het is heel belangrijk dat je de moer, de flens en de
as merkt, zodat alles weer in dezelfde stand terugkomt.
De moer moet exact in dezelfde stand terugkomen,
anders verstoor je de juiste afstelling van kroon- en
pignonwiel in het differentieel en moet je de hele zaak uit
elkaar halen! In de Haynes’ staat het heel duidelijk
beschreven.

Bout vast bij diff 
Ik ben mijn differentieel van de GT6 aan het vervangen.
Ik heb inmiddels alles los, behalve de lange pen, die wil
er niet uit. Het stalen busje, dat in het rubber van de diff
zit, zit vastgeroest aan de pen. Ik heb al het nodige
geprobeerd om hem los te krijgen (met kruipolie en kei-
hard rammen), maar het lukt niet. Het grootste probleem
is dat ik er slecht bij kan. Van bovenaf, door het luikje
kun je het busje net zien zitten, maar “vastpakken” gaat
eigenlijk niet en ruimte om iets kapot te zagen is er ook
niet. Heeft iemand een tip voor mij hoe ik dit toch los kan
krijgen?
Re: Als je de bout door wilt zagen, dan pak je een ijz-
erzaagblad zonder de beugel, een stripje aluminium van
2mm dik en 3/4 lengte van het zaagblad, de strip buig je
dubbel om de rug van het zaagblad [in een bankschroef]
en zo heb je een dun zaagblad, waarmee je met een
beetje geduld de bout kan doorzagen.
Re: Als je de bout iets kan bewegen - naar buiten - dan
kun je een schoevendraaier onder de boutkop zetten en
van daar verder de ding uit werken. Zodra een steek-
sleutel achter de boutkop past, kun je meer doeltreffend
kracht uitoefenen. Om de bout (pin) te laten bewegen,
kan je wellicht een blok hout of andere stang-achtig ding
gebruiken om van de moerzijde te drukken. 
Een klos hout ergens tussen drukken bovenin en dan
aan de onderkant van de stang drukken aan de kopzijde.
Ik denk hierbij aan een hefboom / momentarm idee. Een
grote kracht met beleid gebruiken. Pas op voor ontvelde
knokkels! 
Re: Inmiddels is ie los. Ik ben gaan zagen, het duurde
een poosje, maar met veel geduld ben ik er doorheen
gekomen. Er waren 2 zaagsnedes nodig, aan beide kan-
ten van het busje. Bedankt voor de tip, het heeft me
moed gegeven om toch maar te gaan zagen. 
Re: Ik ben blij dat je wat aan mijn tip had, dat maakt mijn
dag ook weer goed. Met wat geduld en een paar pleis-
ters lukt het zo meestal wel.

Differentieellagers
Bij een inspectie van de kruiskoppelingen op ruimte, heb
ik ook gemerkt dat er aan een kant enige speling te voe-
len is op de as die het differentieel ingaat. Ik vermoed
dan ook dat er ruimte is op het lager. Is vervangen van
dit lager een klus die door een doe-het-zelf Spitter



gedaan kan worden, of moet dit door een specialist wor-
den gedaan?
Re: Ik kan je een site met veel foto’s over restauraties
van Spitfires en andere aanbevelen. http://www.triumph-
cars.com/select.htm Als je de Spit met nummer
FM76072UO - 1978 Federal aanklikt en even bij week 11
gaat kijken, kan je zien hoe die persoon dat heeft
aangepakt. Zelf heb ik er geen ervaring mee, maar ik
kan je wel zeggen dat de plaatsing van lagers heel deli-
caat is. Niet op kloppen met een hamer tot als de lager
er in past. Je mag enkel op de binneste ring kloppen en
dit best met de oude lager die je eruit neemt.
Re: Inmiddels van Kees Reehorst gehoord dat vervang-
ing van de lagers (2?) aan het differentieel aan de kant
van de cardanas, niet een doe-het-zelf-klusje is. Hij
beweerde dat er slechts 4 bedrijven in Nederland zijn die
dit kunnen.

Speling differentieel
Wie kan mij vertellen hoe ik de speling op het differen-
tieel het best kan controleren. Diff. is uitgebouwd
gekocht. En wat zijn de referentie waarden.
Re: Speling op het diff. bestaat uit twee delen. Speling
op de tandwielen en de speling op de differentieel wie-
len. Speling op de tandwielen kun je ongeveer vast
stellen door de ingaande flens heen en weer te draaien.
De ruimte die je dan voelt zonder dat de uitgaande flen-
zen draaien is de tandspeling. Dit mag max. gemeten
aan de omtrek van de ingaande flens +- 5 mm zijn. Het
tegengesteld verdraaien van de uitgaande flenzen, zon-
der dat de ingaande flens verdraait, moet heel moeilijk
gaan. De afstelling van de diff. wielen staat n.l. aange-
duid als ‘STALL’, dus vrij vast. Alles wat meer is, is spel-
ing. Hoeveel is toelaatbaar? = 2mm.  Als er hier veel
speling is, zijn nl de drukschijven in het diff.huis versleten
of verdwenen. Die zijn nl van ‘pertnax’.

Differentieelmoer aandraaimoment
Is er misschien iemand die een werkplaatshandboek van
de Spitfire 1500 heeft, waarin het aandraaimoment voor
de Kroonmoer op het differentieel staat? Ik heb net
(hoera!) de oliekeerring vervangen en begrijp dat die
moer met een bepaald moment moet worden aange-
draaid. Kan iemand mij misschien die Nm’s noemen?
Re: Ik heb verschillende benamingen gevonden, maar
een kroonmoer op het diff. zie ik niet. Wel een kroon-
wiel? “to diff.casing. 6kg/m.”. Als je het iets duidelijker
voor mij omschrijft, dan geef ik je de goede? maat.
Re: Het gaat om de moer die op de as zit die uit het dif-
ferentieel komt, waarop de cardanas aansluit. De naam
heb ik uit het technisch woordenbboek van ‘Haynes’
(“castellated nut”). In de ‘Haynes’ manual hebben ze een
methode met markeringen op de moer en de as en het
aantal omwentelingen tellen (ik heb het aantal ribbels
van de schroefdraad geteld), maar er moet vast een

wetenschappelijker manier zijn, nl. met een aandraaimo-
ment. Heb helaas zelf geen werkplaatsboek
(krenterigheid, toegegeven); heb nu alvast wel de
‘Haynes’-methode gebruikt; weet niet hoe nauw het
komt. Bedankt voor eventuele getallen alvast.
Re: Let wel op, dat je de moer echt niet vaster zet, dan
dat deze zat. Er zit een ‘collapsable spacer’ in; een bus,
die kleiner wordt, naarmate de moer vaster komt te zit-
ten. Deze zorgt voor de afstelling van de as tov het
kroonwiel. Ik heb een paar jaar geleden op deze manier
een diff verpest. Zet je de moer te strak, dan krijg je veel
speling op je diff en dat rijdt niet goed, kan ik je vertellen.
In ‘Haynes’ staat inderdaad dat je het aantal omwentelin-
gen moet tellen, om de kroonmoer eraf te draaien en vol-
gens mij (uit ‘t hoofd) min een halve slag, om hem weer
vast te draaien. Ik denk niet dat dit op kracht moet, want
deze ‘inklapbare bus’ zal niet een specifiek moment
hebben om kleiner te worden. Ik denk dat het beste is,
om gewoon het aantal slagen te gebruiken.
Re: Ik heb het in twee boeken opgezocht, maar de moer
die op deze tekeningen staat heet: ‘pignon’-moer of ‘slut-
ted nut’ en heeft, net als de moer waarmee de voorwie-
len vastzitten, inkepingen waarin een splitpen past. Er
staat dan ook, dat je deze moer met 12,4 tot 16,6 kgfm
moet vastzetten en dan de splitpen moet plaatsen. Ik kan
niets vinden over de situatie zoals hierboven
beschreven. Ik hoop, dat we het over dezelfde moer
hebben.
Re: Die moer bood bij mij geen ruimte voor een splitpen,
dus ik denk dat we het over verschillende hebben, of
over verschillende typen differentielen. Ondertussen heb
ik de ‘Haynes’-methode toegepeast en de moer zo goed
mogelijk in de originele positie teruggedraaid. Hij zit nu
en ik heb mijn eerste rit er alweer opzitten. Het zal wel
loslopen ... eum ... goed gaan, bedoel ik.
Re: De moer die je ingaande as van je diff. opsluit is de
moer waar ook je flens mee vast zit. De voorspanning
van de lagers van je ingaande as van het diff., wordt
bepaald door het inelkaar draaien van een ‘spannings-
bus’, die zich op de as in het huis bevindt. Door deze
spanningsbus, die als een stuk “golfplaat” inelkaar
gedraaid wordt, krijg je een bepaalde voorspanning op
de lagers. Als je dit nu van tevoren weet, teken je met
een centerpons de moer t.o.v. de as af en kun je of de
kroonmoer, of een moer met een zelfborg kant, weer
naar zijn oorspronkelijke plaats terugdraaien. Dit is de
door de fabriek als enigste correcte manier van demon-
teren en monteren van de moer voor de werkplaatsen
aangegeven. Ik hoop dat de lagers geen schade krijgen,
maar het is ook zo, zonder geluk, enz.

Aantrekkoppels differentieel moeren/bouten
Ik ben het differentieel aan het vervangen, maar ik kan in
de werkplaatshandleiding niet goed vinden met welke
spankoppels de nylocmoeren aangehaald moeten wor-



den, o.a:
1. de bevestiging aan de achterkant met de lange bout
2. de bevestigingen aan de voorkant, bij die rondjes
3. de bevestiging in het midden met de 4 bouten onder
het afdekplaatje achter de stoelen
4. de bevestiging van de cardanas aan de flens (heet dat
zo?) aan de voorkant
5. de bevestigingen aan de flens van de assen naar de
achterwielen
6. bevestiging van bladveer aan de bovenkant van de
zwenkschakel
7. bevestiging onderkant van schokbreker aan de
zwenkschakel
Een kennis beweert dat de spankoppels niet zo belan-
grijk zijn, gewoon vastzetten, het zijn toch nylocmoeren.
Re: Dat het bij ‘nyloc’-moeren er niet toe doet met welke
kracht je ze vastzet is natuurlijk onzin, want dan kan je
ze ook net zo goed niet vastdraaien. De koppels heb ik
nagekeken en zijn in de volgorde van jouw vraag
aangegeven: 1. 4,7kgf, 2. 4,7kgf, 3. 4,7kgf, 4. 4,7kgf, 5.
4,7kgf, 6. 6,5kgf, 7. 5,4kgf. Het moeten natuurlijk wel
nieuwe ‘nyloc’-moeren zijn, want anders werkt het nylon
niet meer. Als je geen nieuwe hebt, of wilt gebruiken, kan
je ook een beetje lock-tite op de draad smeren, dan zit
het ook prima geborgd.

Oliekeerring differentieel
Mijn differentieel ratelde. Ik dacht: wat olie toevoegen. Er
ging nogal wat in. Omdat de Spit van achter op blokken
stond, lag het er de volgende dag voor een groot deel in
een plas weer onder. Lekke oliekeerring, lijkt me. Kan
dat ding vervangen worden zonder het differentieel er
onderuit te halen? Ik dacht zoiets van: 1) cardanas er
onderuit, 2) oliekeerring eruit wurmen, 3) nieuwe erin
kloppen. Met name stap 2 lijkt me een uitdaging. Heeft
iemand ervaring of tips?
Re: Je kunt inderdaad de oliekeerring van het diff. ver-
vangen, zonder het diff. er onderuit te halen. In ons blad
‘The Spitfire’ van jan/febr. 2000 heeft Piet Julicher een
heel uitgebreid artikel geschreven over revisie van het
diff. Het laatste stuk hiervan gaat over de oliekeerring
aan de ingaande kant van het diff.

Speling pignon/kroonwiel
Tijdens het rijden ontstaat er getikt achterin de auto.
Deze neemt af /is weg wanneer er geaccellereerd wordt
en wanneer er een bocht wordt genomen. Er is gekeken
of dat dit de kruiskoppeling was, maar volgens de per-
soon (kenner) was dat niet zo. Hij dacht aan het “crown”-
wiel. Hij heeft dit bekeken door de auto op de brug te
zetten en te voelen of dat er speling op de koppeling zat.
Is dat wel mogelijk, om dat op die manier te constateren?
Is er buiten het vernieuwen van de kruiskoppeling een
andere manier om er achter te komen wat het is?
Re: Ook ooit zo’n geluid gehoord, tijdens het Ardennen

weekend. Binnen 500 km viel mijn kruiskoppeling uit
elkaar. Dus, als het je kruiskoppeling is, merk je het snel
genoeg. Verder rijdt ik nu zo’n 6000 km rond met een
ratelend geluid. Naar alle waarschijnlijkheid mijn diff.
Voor alle gemoedsrust is het dus wel handig om er
achter te komen wat het is. Probeer de auto op een brug
te zetten en de achterwielen te laten draaien. Met een
Stethoscoop of schroevendraaier tegen je hoofd, is er
wel aardig achter te komen waar het geluid vandaan
komt, maar pas op voor contact geluid. Wat in de cabine
van achter lijkt te komen, kan in het echt best de versnel-
ingbak of motor zijn (via de bevestigingspunten van het
diff).
Re: Lezen jullie wel eens technische stukken in het
Spitfire clubblad. Als jullie dit deden, had je geen twijfels
gehad over het tikken. Het monteren van ‘Hardy Spicer’
kruizen heeft het tikken weggehaald, omdat de ‘seger’-
ringen van ‘Hardy Spicer’ iets dikker zijn dan de andere
ringen. Hierdoor verdwijnt de axiale speling van het
kruisstuk. Die axiale speling kan ontstaan door het niet
voorzichtig verwijderen van het oude kruis.
Re: Ik lees de technische stukken pas een jaar. Maar wil
je hiermee zeggen dat het tikken inderdaad door ver-
sleten kruiskoppelingen komt?
Re: Ik zeg niet ‘versleten koppelingen’. Maar het nog
tikken van nieuwe koppelingen, is het gevolg van te ver
uitelkaar staande ogen waar de lagers in gemonteerd zit-
ten. Dit kun je oplossen, door plaatjes achter de ‘seger’-
ringen te leggen, of dikkere ‘seger’-ringen te gebruiken.
Re: Aanvullend op de vorige informatie: kruiskoppelingen
die ogenschijnlijk o.k. zijn en die op de brug geen speling
vertonen, kunnen wel degelijk de oorzaak zijn van het
getik. Een aantal jaren geleden had ik hetzelfde euvel:
getik en -volgens mij en anderen- goede kruiskoppelin-
gen. In die tijd verscheen er een artikel in ‘The Spitfire’,
waarin iemand de restauratie van zijn Spit verhaalde en
terloops (want daar ging het artikel niet over) meldde hij
dat hij zijn ‘goede, maar tikkende’ koppelingen had ver-
vangen door koppelingen van ‘Hardy Spicer’ (groen
doosje). Daarna was de ellende voorbij. 
Ik heb hetzelfde gedaan en inderdaad: ‘Hardy Spicer’s,
waren de oplossing. ‘t Is wel even werk, maar als het dat
is, is het goedkoper dan een nieuw diff. Getik is een
veelvoorkomende charme bij een Spit. Laat ons weten
hoe het afloopt. We (andere forumlezers) kunnen daar
weer lering uit trekken.

Differentieel
Ik heb mijn diff. uit elkaar gehad en eerst de originele
pakking gebruikt (papier), dit was geen succes, hij lekte
een beetje. Daar was ik dus niet tevreden over. Dus
weer open en nu vloeibare pakking gebruikt, nu lekt hij
dus nog steeds (wel minder). Is hier iets aan te doen, of
zeggen jullie, het is bijna niet mogelijk om hem volledig
dicht te krijgen en het hoort er gewoon een beetje bij.



Re: Lekt hij langs de pakking, of misschien langs een
van de drie assen? Weet je zeker dat je geen overdruk
hebt in het diff? Bij montage kan je volgens mij het beste
de oliestop even verwijderen.
Re: Ik heb er over nagedacht en je kunt wel eens gelijk
hebben. Het zou kunnen dat het via de bouten komt. De
montage met de dop eraf, kan bijna niet het euvel zijn,
want ik heb de olie via een van de gaten van de
bevesteging van het bladveer gevuld.
Re: Hoe heb je het olie niveau van je diff. gecontroleerd.
Het niveau wordt n.l. bepaald door de olie vulplug. De
bouten van het achterdeksel moet je monteren met
vloeibare pakking. Anders kruipt de olie langs de
draadgangen naar buiten. Als het diff. lekt op de flens,
dan is de flens niet vlak, of de flens heeft demontage
“randen”. De ontluchting, boven op, moet voorzien zijn
van een goede opening met een rammelende slitpen er
in.
Re: Het niveau heb ik niet bepaald, ik heb gewoon 600
ml gevuld, wat ook staat voorgeschreven. Ik heb tussen
het achterdeksel vloeibare pakking gedaan. Maar moet ik
ook de boutgangen vullen met vloeibare pakking?
Re: Ik heb het nu door, alles is volgens mij goed.
Ontluchting okay en hij lekte dus niet. Hij lekt alleen op
de vulnippel, is hier iets aan te doen?
Re: Bij de revisie van mijn diff. heb ik silicone pakking
gebruikt. Onderkant is eindelijk on-engels droog.
Re: Ook toen je er mee bent gaan rijden? Want dan
wordt het diff. natuurlijk warmer? Ik heb namelijk ook sil-
cone pakking gebruikt (rood, tot 300 Celcius).

Versleten differentieel?
Mijn Spitfire heeft 150.000 gelopen en er zit een gere-
viseerde motor in. Alles in orde, alleen, achter soms een
rommelend geluid vanuit het differentieel, wat na een
paar seconden weer weg is. Kan ik daarmee doorrijden
tot ik van de winter het onderhanden neem, of loop ik
gevaar onderweg met brokken te komen te staan?
Re: Die geluiden komen meestal van de kruiskoppelin-
gen, eerder dan uit het differentieel. Maar, mocht het je
differentieel zijn dan kun je daar wel even mee doorrij-
den.  Houd in de gaten dat het geluid niet op korte tijd
echt schrikbarend wordt.

Rommel geluid bij bochten
Ik ben sinds kort Spit eigenaar. Als ik door een linkse
bocht ga, hoor ik rechtsachter een vaag rommeld /
hobbelend geluid. Iemand een idee hoe ik dit kan ver-
helpen.
Re: Ik denk dat je rechter steekas wat ruimte heeft door
slijtage. Controleer deze op de koppelingen op speling.
De andere kant is meestal niet veel beter.
Re: Vooralsnog ben ik een leek. Waar moet de speling
controleren, wat zijn de marges. En wat moet ik allemaal
tegelijk vervangen om het goed te maken. Liever en

algehele revisie dan een deel vervangen.
Re: Dit wijst op een versleten kruiskoppeling aan de
rechter zijde. Als je toch de steekas onder de auto uit
moet slopen, dan kan je het best de kruiskoppeling en
de wiellagers vervangen. En als de kruiskoppelingen
allebei even oud (even vies) uit zien, dan zou ik beide
kanten doen. Daarna weet je zeker (als je het tenminste
goed gedaan hebt) dat aan de steekassen niets meer
kan mankeren. In het ergste geval is korte tijd later het
differentieel aan de beurt. Deze is echter erg duur, dus
deze zou ik niet preventief vervangen.

Tik bij gasgeven /remmen  
Bij mijn Spitfire 1500TC ’80 hoor ik bij optrekken een tik
linksachter. In principe in iedere versnelling; het lijkt wel
of iets zich zet; iemand een oorzaak / oplossing?
Re: Kruiskoppeling linksachter. Als hij echt tikt zoals je
beschrijft, zou ik hem snel vervangen en er niet teveel
meer mee rijden. Het kan echter ook de trunnionbus zijn:
krik de auto op en kijk of je het wiel naar voor en achter
kunt bewegen. Dit is minder bedreigend.
Re: In reaktie op vorig antwoord: als je dan toch aan het
knutselen bent; vervang dan zowel links als rechts.
Re: Wat is de consequentie van doorrijden? en hoeveel
tijd kost het om er 2 te vervangen?

Tikkend rechterachterwiel
Als de wagen alleen maar uitrolt, hoor ik een tikkend
geluid. Het wordt sterker bij een rechterbocht. In een
linkerbocht of bij gasgeven niet te horen.
Re: Je rechter kruiskoppeling is wellicht versleten.
Vervang ze aan beide zijden.
Re: Ik heb net bij een ‘Herald’ beide kruiskoppelingen in
de aandrijfassen vernieuwd om dezelfde reden. De kop-
pelingen waren lossig en gesleten, maar niet zo erg als
ik verwachtte. Het geluid is over. Ik heb de hele achter-
wielophanging er onderuit gehad. Werkt wel zo makke-
lijk.
Re: Begrijp ik goed dat dit niet onmiddellijk hoeft, of loop
ik dan gevaar ernstiger problemen te krijgen?
Re: Kijk of er geen schroeven los zitten in de koppelin-
gen, anders lopen je bougaten in de flenzen uit.

Differentieel probleem
Nadat ik m‘n achterassen heb gereviseerd dmv nieuwe
lagers en kruiskoppelingen, hou ik nog steeds een nok-
nok geluid aan de achterkant als de wagen rijdt, ook als
hij in z‘n vrij staat. Er zit veel speling tussen de cardanas
en het diff., het is niet de kruiskoppeling hiervan. Moet
het differentieel gereviseerd of vervangen worden? Is dit
zelf te doen?
Re: Ik heb hetzelfde probleem al zes jaar. Ik heb al drie
jaar geleden de kruiskoppelingen vervangen, maar dat
haalde niets uit. Dit jaar begon het differentieel te lekken,
dus dat is een goed moment om de hele zaak te vervan-



gen. Het lekken van een differentieel is redelijk zelf te
doen door de steekasjes eruit te nemen en nieuwe keer-
ringen te plaatsen. (ik heb overigens de voorste as er
nog niet uit gekregen). Het opheffen van spelingen is
moeilijker, aangezien dat moet gebeuren met vulringen
en nauwkeurige afstellingen. Ik heb mij laten vertellen
daar beter niet aan te beginnen. Overigens staat er in de
komende clubkrant een stuk over differentieel-onder-
houd. Misschien is het handig dat even af te wachten. Ik
ga het differentieel vervangen door een revisie exem-
plaar.
Re: Ook ik wil me scharen in de rij van spitbezitters met
nok/nok achter. Bij mijn MK III is het merkbaar bij een
linker bocht (rotonde) en dan links achter. Bij de restau-
ratie is alles achter vervangen (+ differentieel gere-
viseerd). Ik kan natuurlijk alles van links naar rechts
gooien en omgekeerd en daarna kijken of de klacht al of
niet is meegegaan. Tot nog toe heb ik niet de moed hier-
voor gehad. Misschien is er iemand met een goede tip
zodat ik mij deze moeite kan sparen.
Re: Jouw probleem is een van de bekende: de kruiskop-
pelingen. Als je een bocht naat links neemt, komt het
gewicht op de rechter zijde van de auto. Waarschijnlijk
moet je ook die kant onder handen nemen. (het kunnen
overigens ook de wiellagers rechts zijn). Heb je onlangs
de kruiskoppelingen vervangen, dan zit er waarschijnlijk
speling op de ‘vork‘ waar de kruisloppeling tussen zit.
Deze speling kun je eventueel oplossen door (aan beide
of alle vier) de zijden van het kruis een vulplaatje (kan
van een ‘cola’-blikje zijn) tussen het kruis en de borgveer
te plaatsen. Is de restauratie al lang geleden, dan zou ik
beide zijden nakijken.
Re: Ik heb sinds kort een Spitfire ‘79 waarbij bij een snel-
heid van ongeveer 75- tot 90 km een hoog gierend gelu-
id optreedt. Mij is verteld door kenners dat de oorzaak in
het differentieel kan liggen. Van de verkoper heb ik ruild-
ifferentieel gehad die ik nu aan het monteren ben. Mijn
vraag is, kan het geluid van het kapotte diff. afkomen,
zoniet wat kan het dan zijn? En ik krijg de achterste
grote schroef niet los; welk gereedschap moet ik daar-
voor gebruiken? 
Re: Nok-nok problemen bij een Spitfire zijn voor 90%
terug te voeren op niet correcte ‘seger’-ringen in de
kruiskoppelingen (na een revisie). Neem 0.1/0.2 mm
dikkere ‘seger’-ringen en het probleem is meestal
opgelost. Ik spreek uit ervaring. Ik heb al 12 jaar een
Spitfire en 5 jaar een Vitesse. Dus al vele kruiskoppelin-
gen vernieuwd. En neem altijd ‘Hardy Spiser’ kruiskop-
pelingen, dat zijn de beste. Nog een tip, lees ‘John
Kipping’ parts cataloque eens door.

Nok, nok geluiden
Alle lagers achter aan achterassen en aan het differen-
tieel zijn vervangen, alle vier de kruiskoppelingen
vernieuwd, maar nog steeds hoor ik nok, nok als ik

langzaam rechtuit rij en de wagen bv uit laat rollen. Je
kunt natuurlijk zeggen, doorrijen met die Spit, dan hoor je
het niet. Ik rij wel veilig met m‘n Spit, maar toch. Ik wil dit
geluid er toch ook wel eens uit hebben.
Re: Het meest aannemelijk (afgezien van het kapot
drukken van de kruiskoppelingen tijdens montage) is
speling op de kruiskoppeligen. Het kan zijn dat op de
vorken waar de kruiskoppelingen in zitten speling zit. De
kruiskoppeling kan dan in zijn geheel verplaatsen tussen
de veerringen. Als deze speling er is (te voelen onder de
auto) dan kan je de speling opheffen door een plaatje
(b.v. een ring geknipt uit een ‘cola’-blikje) aan beide zij-
den onder de borgring te plaatsen. Wel aan beide zijden,
anders ligt de kruiskoppeling niet meer centrisch. Meest
verdacht: de kruiskoppelingen van de steekassen. Verder
kan het zijn dat je smeerbare kruiskoppelingen hebt. Als
je de smeernippel niet weghaalt en vervangt door het
(bijgeleverde) boutje, dan kan die nippel ook tikken.
Re: Een aantal jaren geleden stond er in ‘The Spitfire’
een artikel over de auto van een clublid. Deze auto had
ook herdnekkige ‘nok, nok’-klachten ondanks het
vernieuwen van de kruiskoppelingen. Later bleek dat de
door hem gebruikte koppelingen van een twijfelachtige
kwaliteit waren; opnieuw vervangen door exemplaren
van betere kwaliteit (uit een groen doosje, als ik me goed
herinner) verhielp het geluid. 
Re: In dat groene doosje zitten: ‘Hardy Spicer’ kruiskop-
pelingen.
Re: Ik heb nu kruiskoppelingen uit een geel doosje,
gekocht bij RSI. Merk ‘Cooper Industries’ uit Chicago,
USA. Zou dit dan toch de oorzaak zijn ? Ik ga in ieder
geval twee nieuwe kruiskoppelingen plaatsen aan beide
achterassen, zodat ik zeker weet dat die goed zijn. Ik zal
Kees Reehorst `ns bellen om te vragen welk merk hij
verkoopt.
Re: Ik kom nog eens terug op het nok-nok geluid.
Vermoedelijk is het m‘n rechter achterwiel geweest. Ik
had nl.alle lagers e.d. al vernieuwd, maar heb dit wiel
nog eens goed nagekeken. Ik weet niet precies wat er
niet goed zat, ik denk dat er tussen de remtrommel en
waar deze aanvast zit, speling op zat, wat het nok, nok
geluid veroorzaakte. Ik heb dmv de wielbouten met
enkele rivetten (sluit-/carrosserie-ringen) eronder alles
nog eens goed aangetrokken en nu is het geluid weg.

Bonken in achterbrug
Ik heb in mijn Spit 1500 ’76 in de achterbrug (ver-
moedelijk diff.) een bonkend gluid, wat door de car-
rosserie wordt versterkt. De cardankoppelingen zijn per-
fect, in het diff. zit wat speling bij de ingaande as.
Re: Als het diff. goed is, check dan: -de ophangpunten
van het diff. op chassis, -de rubbers van de trekstangen,
-rubbers schokbrekers, -fuseebout die het lager en naaf
vastzet.



Huilend differentieel
Rijd ik tussen de 80 en 120 km/u, hoor ik een huilend
geluid. Weet niet waar het vandaan komt, maar ik ver-
denk het differentieel. Het hangt af van de rijsnelheid,
niet het motortoerental, welke versnelling ik kies of over-
drive.
Re: Ja, dat komt voor bij een Spitfire. Ik heb ook zoiets
en weet niet waar het aan ligt. Benieuwd dus.
Re: Wij hebben een aantal wagens uit de Spit familie
(gehad) en naarmate de leeftijd huilden ze allemaal(wat).
Een luide sportuitlaat maskeerde het nogaleens.
Re: Mijn ervaring! Luchtfilters met weinig weerstand
helpen ook.
Re: Leuke reacties; maar, hoe serieus is het en kan ik
ermee doorrijden, of niet. Worden de reparatiekosten
dan niet hoger?
Re: De antwoorden waren toch wel serieus, in de zin dat
deelreparaties vrij kostbaar zijn en als je het diff. Oprijdt
kan je een gereviseerde erin zetten. Je hebt bovendien
speciaalgereedschap nodig om een operatie goed te vol-
brengen. Kijk je kruiskoppelingen na en de lagers waarin
de steekasssen lopen.

Differentieel slijtage
Nog maar drie jaar geleden heb ik een professioneel
gereviseerd differentieel geplaatst. Na nog geen 15.000
km huilt het diff. Als ik gas loslaat. Is dit aanvaardbaar in
een 1500?
Re: Nou, een nieuw diff na 100.000 is niet vreemd, maar
15.000, dan is er toch wel veel slijtage. Heb je nieuwe
kruiskoppelingen gehad en zijn er nieuwe lagers in de
uitgangen voor de wielassen gezet? Anders moet je daar
eerst eens naar kijken.

Sleutels en differentieel
1) ik heb voor de deuren als het kontaktslot 1 sleutel,
waarvan ik geen kopie kan laten maken. Dit schijnt al
een kopie te zijn en de sleutelmakers lukt het niet deze
te kopieren. Weet iemand hier een oplossing voor, is er
een manier om ergens een sleutel te bestellen? 2) Mijn
diff. begint de laatste tijd een ruisend geluid te geven en
met de vakantie voor de deur is dit niet echt prettig. Nu
heb ik gehoord dat je een z.g. toevoeging kunt gebruiken
(door de olie). Heeft iemand hier ervaring mee?
Re: Volgens mij moet het heel simpel zijn om de sleutels
bij te laten maken. Ik heb nl een ontbrekende contact-
sleutel bij laten maken met als uitgangspunt mijn contact
slot. Dit is niet gedaan bij een hakkie (?) bar maar bij een
klein bedrijfje gespecialiseerd in (auto) sleutels. Het
maken van een kopie, zoals in jouw geval, lijkt me nog
eenvoudiger. 
Re: Voor wat betreft de sleutels kan ik me niet
voorstellen dat ze die niet bij kunnen maken. De sloten
zijn namelijk zo tolerant dat ik met twee verschillende
sleutels mijn auto kan starten en ook wel eens iemand

heb geholpen met mijn sleutel omdat hij zijn eigen sleutel
had opgesloten in de kofferbak. De eenvoudigste oploss-
ing voor jouw probleem is een nieuwe set sloten te
kopen. Dan heb je weer sleutels en is het slot waarschi-
jnlijk minder toegankelijk voor ‘valse‘ sleutels. 
Wat betreft het dif: De mijne heeft altijd gerammeld en
gekraakt. Alle standaard problemen als nieuwe kruiskop-
pelingen en wiellagers heb ik geprobeerd, maar mijn
conclusie is dat het diff. niet goed is. Ik heb ‘Xeramic’
toegevoegd, maar daar is hij niet stiller van geworden,
maar hij loopt nog steeds, en dat al 20.000 km. Ik zou
gewoon doorrijden als ik jou was, maar wel het oliepeil
controleren. Verder moet je een diff. nooit vullen met olie
volgens GL5 specificatie, maar met GL4 specificatie. De
GL5 olie kan namelijk de bronzen bussen oplossen, wat
natuurlijk niet goed is voor je differentieel.

Ratel/rammel
Bij gas los (rechtuit) ratelt mijn Spit 1500 ’75 ergens in
de buurt van mijn differentieel. Het geluid lijkt sterker als
ik een mini-rotonde rijdt. Zijn dit de beruchte kruisjes van
de aandrijfassen?
Re: Ja.
Re: Waarschijnlijk wel. Vervangen is de enige remedie
en als ik je een tip mag geven: vervang niet alleen de
kruislagers maar tegelijk ook de flenzen!

Verschillende diferentielen
Ik heb een Spitfire 1500 ’78 en heb een differntieel
nodig. Kan ik met een differentieel uit een ’74 Spitfire uit
de voeten?
Re: Voor een Europese specificatie van een 1500 is de
verhouding 1:3.63. Een MK IV heeft 1:3.89. Als je die
gebruikt krijg je een mistelling van de km teller van 7%.
Komt het diff. Van een wagen met smal spoor, dan
passen de steekassen van de 1500 niet. Anders, niks
aan de hand.
Re: Als de flenzen passen, gaat het goed. Punt is alleen
dat ‘export’ Spitjes, al naar gelang bestemming soms
met ‘langzamere’ diff.s werden uitgerust.

Differentieel reviseren
Het differentieel van m‘n Spit MK III is sinds een tijdje
aan het ‘tokkelen’. Ook zit er speling op de aandrijfas die
de diff. ingaat. Kan ik m‘n differentieel eventueel zelf
reviseren? Heb ik daar nog speciaal gereedschap voor
nodig? Welke onderdelen zullen waarschijnlijk vervangen
moeten worden (lagers bijv.)?
Re: Weet je zeker dat het diff. tokkelt? Zijn het niet de
kruiskoppelingen van de achterassen? Een veel aan-
nemelijker oorzaak en bovendien veel eenvoudiger en
goedkoper op te lossen! Het beste te checken door de
kruisjes even los te halen van het diff. en te voelen. Er zit
altijd wat speling op de ingaande as van het diff, maar
het mag niet te veel zijn. Je krijgt daar naar mijn weten



geen tokkelend geluid van maar een ‘kloenk‘ bij het
wegrijden. Als je diff versleten is, uit dat zich meestal in
(een van) twee zaken: -een ‘kloenk‘ bij het wegrijden:
speling, -een jankend geluid boven een bepaalde snel-
heid, wat weg valt bij gas-los: versleten
kroonwiel/pignonwiel of foute afstelling hiervan.
Ratelende en tokkelende geluiden komen bijna nooit uit
je diff. Versleten aslagers in je diff. kunnen ook veel her-
rie maken, maar dan verdwijnt het niet bij gas-los. Zoals
aangegeven, is dat zelf nog wel te verhelpen, de rest
niet: speciaal gereedschap nodig.
Re: Bedankt voor je antwoord. Als ik m‘n gas eraf haal,
dan blijft het geluid aanwezig. Ook wordt het geluid vaak
luider als ik een bocht neem. Toch, als ik met een
schroevendraaier tussen de kruiskoppelingen wrik, dan
kan ik geen speling ontdekken. 
Re: Waarschijnlijkk niet je diff. dus. Als het geluid erger
wordt bij een bocht, verdenk ik toch wel de
achteraslagers. Het kunnen ook je remschoenen zijn (in
combinatie met versleten lagers). Check eens of die
mooi vrij lopen, niet losgeschoten zijn (veertjes), etc.
Re: Het enige wat nog enigszins zelf te doen is, is het
vervangen van de buitenste lagers en de keerringen
tegen olielekkage. De speling zul je daar niet mee ophef-
fen. Als je dat wilt, wordt het revisie (= inruil). Alleen,
waar laat je dat doen? Wat wordt er vervangen en voor
welke prijs? En vooral, hoe professioneel wordt het
afgesteld? Laat ons je hele verhaal weten, als je gere-
viseerde diff. er onder zit!

Huilend differentieel
Ik heb mijn huilend differentieel vervangen voor een
gereviseerde (? 550,-). Het huilt nog steeds, iets anders
misschien. Nu tussen de 90 en 120 km/u en weg met
gas-los en minder met het gas-erop. Het meest bij gelijk-
matige snelheid. Is het na te gaan of dit diff. ‘inwendig
gebrek’ heeft? Dan kan ik terug naar de leverancier.
Re: Kocht je je diff. “met nieuwe uitgangslagers”. Zo niet,
controleer deze dan op slijtage, ruw loopvlak. Die kunnen
ook janken.
Ook de lagers aan de binnenkant van de wieldragers
aan de steekassen kunnen huilen als het loopvlak op de
as niet zuiver is. Krik de wagen op en zet hem op
blokken zodat de wielen vrij zijn en laat de wielen aandri-
jven. Is het gehuil er nog als de aslagers niet belast zijn?
Zo nee, kun je de kruiskoppelingen losnemen, om te
horen of het diff. Nog jankt als het aangedreven wordt,
zonder dat de steekassen meedraaien. Geluid uit de
pignon/kroonwiel overbregingis meestal geen kwestie
van slijtage, maat van niet goed oplijnen. Het verloop
van de contactvlakken van de tanden die ineen grijpen
moet precies volgens het boekje zijn.
Re: De ‘output’-lagers schijnen nieuw te zijn, als ik ze
bekijk. De steekassen zelf zien er goed uit. Ik heb de olie
ververst voor het terugplaatsen van het diff. Bij het met

de hand doordraaien van de afzonderlijke steekassen
voelde ik zachte ‘klikjes’. Draai ik de ingaande as, dan
voel ik het niet. Het oude diff. Geeft hetzelfde gevoel. Ik
ga er van uit dat het diff. zelf goed (gelijnd) gemonteerd
zit.
Re: Ik zou er maar mee teruggaan. Het komt je toe dat je
een ‘stil’ diff. krijgt als je een gereviseerde koopt.

Lekkend differentieel
Ik heb mijn bladveer voorzien van een ‘Meijerink’-setje
en nu hangen er druppels aan mijn differentieel. Wat kan
het probleem zijn. En hoe ernstig is dat. 
Re: Heb je wellicht gelijk olie bijgevuld toen je de blad-
veer eronderuit had en er goed bij kon? Als dat teveel
was, komt het er vanzelf weer uit.
Zo niet, dan moet je zoeken waar het vandaan komt.
Meestal zijn het de afdichtingen bij de asjes en deze
kunnen vervangen worden. Aan de bovenzijde achterop
het diff. zit een ontluchting. Als de olie hieruit komt, is hij
waarschijnlijk te hoog gevuld. Zolang er voldoende olie in
het diff. zit en er komen geen rare geluiden uit, is er niets
aan de hand, behalve wellicht met de mensen waar je de
auto op de net nieuw bestrate oprit parkeert. (flenzen
vervangen terwijl het diff. onder de auto zit zal echter niet
meevallen.)

Differentieel speling
Ik heb net de twee kruiskoppelingen van de achter-
wielassen van de auto afgehaald omdat die speling had-
den. Als ik nu de auto in een versnelling zet en ik ga de
twee uiteinden van het differentieel dezelfde kan op
draaien, dan lukt dit ongeveer 5 graden en ik hoor een
klik in het differentieel. Is mijn differentieel nu ook aan
vervanging toe, of is dit verschijnsel normaal?
Re: Op een differentieel zit meestal wel wat speling. Het
kan geen kwaad, tenzij het geluid onacceptabel wordt.
Weet je echter zeker dat het het differentieel is? Het kun-
nen ook de kruiskoppelingen in de cardanas, of zelfs de
versnellingsbak zijn. Als het de kruiskoppelingen in de
cardanas zijn, moet je ze vervangen, als het de bak is,
kan hij meestal ook nog wel een tijdje mee. Het spul is
allemaal oud en enigzins aan slijtage onderhevig.
Vervangen moet pas als iets niet meer functioneert, of
kapot is. Tenzij je een superstrakke aandrijving wilt
hebben, zoals bij een nieuwe auto.

A c h t e r w i e l a s s e n

Slippen van aandrijving 
Ik heb net mijn (overdrive) versnellingsbak in een 1500
Spitfire gereviseerd en teruggeplaatst. Ook de totale kop-
peling is vervangen. Wat ik vlak voor de revisie merkte,
komt nu ook weer aan het licht. In de aandrijving lijkt wat
te slippen. Dit slippen manifesteert zich voornamelijk als



de auto nog koud is en natuurlijk bij de lagere versnellin-
gen. Of dit de koppelingsplaten zijn die nu niet versleten,
maar ingesleten moeten worden, of dat er mogelijk wat
anders aan de hand is, is mij niet helemaal duidelijk. Het
lijkt of ik ook tijdens het slippen de aandrijfas een bonk-
end geluid hoor maken. Is het mogelijk dat er in de over-
drive zelf ook frictiemateriaal zit wat kan slippen? Deze is
n.l. niet open geweest. 
Re: Nu is het probleem nog nijpender. Ik kan in het
geheel niet meet wegrijden met de auto. Ik probeerde
vandaag de bediening van de overdrive op de pook, om
te zien of deze functioneerde. Hij doet het, maar tijdens
deze testrit manifesteerde het voorgaande probleem zich
in steeds ergere mate. Ik ben maar met de slippende
aandrijving naar huis gereden. Het is dus niet meer van
belang om de auto warm te rijden. Dit gaat dus niet meer
op. Hoe is het frictie materiaal in de overdrive af te
stellen? of moet dit vervangen worden? Moet hiervoor de
bak weer helemaal gedemonteerd of kan ik met de bak
op de plaats alleen het overdrive gedeelte losschroeven
om het een en ander in de overdrive te inspecteren of te
vervangen. Het oliefilter in de overdrive schijnt er ook
mee te maken te kunnen hebben. Hoe zit de link tussen
het slippen en het eventueel vervuilde oliefilter?
Re: Een jaar of 10 geleden verving ik de bak van mijn
Spit voor een bak met overdrive. Na een 100 km begon
de koppeling te slippen en na 250 km was ik toe aan
nieuwe platen! Let wel, ik had alleen de bak vervangen;
niet de koppeling (was achteraf maar goed ook). Dus,
het komt vaker voor. 
Zoals je weet, moet de hulpcylinder van de koppeling
(die aan het huis van de v.bak zit) worden afgenomen
om de bak er uit te krijgen. Die hulpcylinder zit bij een
1500 met een door-en-door bout vast. Het gat waar die
bout doorheen gaat is niet rond, maar langwerpig! En
daar ging het fout. Ik had niet goed gekeken bij het
loshalen hoe de precieze positie van het huis t.o.v. de
bout was; m.a.w.: het hulpcylindertje kan enigszins naar
voren en naar achteren geschoven/gemonteerd worden.
Voor aan de hulpcylinder zit een soort asje dat op zijn
beurt weer de koppeling in werking zit. Als je de hulpcilin-
der te ver naar voren monteert, drukt het asje de koppel-
ing al een beetje in, die gaat slippen, slijten enz. De
remedie bij mij (en dat zul je misschien liever niet
lezen...) alles er weer uit, nieuwe koppeling, platen en
lager (voor de zekerheid), alles weer gemonteerd en de
hulpcylinder zover mogelijk naar achteren weer gemon-
teerd. Daarna nooit meer last gehad. Vanwege het extra
werk, hoop ik voor je dat het iets veel simpelers is.   
Re: Ik denk dat de koppeling niet slipt. Ik kan het pedaal
n.l. een eind op laten komen voordat de koppeling aan-
grijpt. Ik ken de instelbaarheid van de ‘slave’-cylinder,
zoals je beschrijft, maar zou niet weten als je een dikkere
nieuwe plaat hebt, of je hem nu naar voren of naar
achteren bij zou moeten stellen. Ik wacht dus eerst maar

enkele andere suggesties af die me mogelijk verder
helpen.
Re: Wanneer je het werkplaatshandboek (repair
Operation Manual) van de 1500 er op naleest - bij mij
hoofdstuk 40.20.01 - , staat hoe je de druk in het
hydraulisch systeem van de overdrive moet meten. Bij
ingeschakelde overdrive moet je met de wielen van de
grond en 40 km/u op de teller 52,5 tot 56.0 kgf/cm2
meten en bij direct drive 2,8 kgf/cm2. Wanneer nu je
inwendige filter verstopt zit, loopt de druk onvoldoende
terug, waardoor de vier spiraalveren niet krachtig genoeg
zijn om de hydraulische druk te overwinnen, waardoor je
koppeling in de overdrive zelf onvoldoene aangrijpt.
Ga naar een dichtstbijzijnde garage waar ze de druk
kunnen meten. Loopt die te weinig terug, dan moet je het
systeem schoonmaken. Staat in het wplhb hoe dat moet
en ook in Haynes’. Is de onderdruk wel goed, dan komen
er andere dingen aan de orde, waarbij je hem moet uit-
bouwen. Dan moet inderdaad de hele bak eruit, want ik
zie je nog niet -liggend onder de auto- je hydraulische
systeem reinigen. In de ‘exploded view’ onder 40.18.01,
zie je wat je los moet halen om de boel schoon te
maken. Dat doe je niet met de OD aan de bak in de
auto. Maak daarvoor maar je werkbank schoon en een
pak schone kranten erop om stofvrij te kunnen werken.
Maar, ... lees eerst eens gedegen het boek, totdat je
snapt hoe de koppelingen werken en kom dan tot over-
wegingen hoe je het wilt aanpakken. Houdt het hoofd
koel! 
Re: Ik kreeg net een telefoontje. De vraag; of ik even
wilde verifieren of bij het slippen, de aandrijfas draaide.
Dit is het geval. Het slippen moet dus niet in de over-
drive, maar in het differentieel gezocht worden.  
Re: Ik ben inmiddels weer verder aan het speuren
geweest. Na het differentieel wordt de aandrijving naar
de twee aandrijfassen naar de achterwielen
doorgegeven. Het linkerachterwiel draait niet mee, terwijl
de aandrijfas wel draait. Ik vermoed nu dus, na het wiel
en de remvoering verwijderd te hebben, dat de spie in de
aandrijfas, of de aandrijfas zelf stuk zijn. De flens en de
as moeten n.l. samen ronddraaien en niet onafhankelijk
van elkaar rond te draaien zijn. Aan de rechterzijde is dit
ook niet het geval. In theorie zou dit moeten kloppen. Als
er links geen weerstand is, zal ook het rechterwiel niets
doen door de differentieelwerking? en lijkt het dat er het
een of ander slipt.
Re: Als ik het zo bekijk, is de spie waarmee je wielnaaf
op de aandrijfas zit overlangs in tweeen gebroken. Het
moet wel een mooie breuk zijn, anders zou je toch weer-
stand moeten voelen. Anders heeft het ongelijke
breukvlak zich een weg gebaand rondom de steekas. In
dat geval zal het nog niet meevallen de naaf er af te
trekken. Helemaal absurd zou het zijn, wanneer de spie
er gewoon uit is komen zetten, maar waar is die dan
gebleven? Nog veel gekker wordt het als de vorige eige-



naar bij montage vergeten is de spie aan te brengen.
Hoeveel heb je eigenlijk met de auto gereden voordat je
aan deze reparatie begon? Factor is natuurlijk, dat het je
linkerwiel is, dus, de moer draait zich steeds vaster als
de as in de naaf slipt, omdat er geen spie in zit.
Re: Als ik met de poelietrekker de flens van de as af heb
kunnen trekken kan ik het desnoods nog fotograferen
ook, hoe het er binnenin uitziet. Als het inderdaad de
spie is en de flens is de reparatie een stuk eenvoudiger
en minder kostbaar dan het differentieel wisselen. Ik
hoop dus maar dat het de spie is. 
Re: Dat gaat je niet lukken met een poelietrekker. Dat
ding zit te vast. Of het heeft niet goed gezeten. Hiervoor
heb je een apparaat nodig (lompe kwaliteit). De Tac en
de meeste Spit leveranciers hebben die dingen, maar je
moet toch onder je Spit kunnen gaan liggen en zien
welke onderdelen nog draaien? 
Re: Het moet inderdaad een heel erg sterke poeli-
etrekker zijn. In die tijd nog een eigenbouw van ons aller
Piet Jullicher geleend. Met dit apparaat was het in een
poep en een zucht gelukt om de flens eraf te krijgen. De
rest moet dan niet zo ingewikkeld meer zijn. 
Re: Met het vervangen van de aandrijfas en flens is de
tractie weer terug. Ik maakte hedenmiddag een testritje
wat goed aanvoelde. Gelukkig valt het dus reuze mee en
heb ik het mede door de discussie, bijdragen en tele-
foontjes van medeclubgenoten zelf op kunnen lossen
met onderdelen die ik nog had liggen.

Speling op flens op de achteras 
Probleempje; ik heb een nieuwe achteras gemonteerd.
Aslagers vervangen. Nu heb ik de flens (waar je wiel op
bevestigd zit) teruggeplaast. Alleen nu zit er speling op.
Tussen de flens en de achteras denk ik. Waar kan het
aan liggen? De spie verkeerd gemonteerd? Toch vuil
ertussen. Heeft iemand een idee? De flens is netjes ver-
wijderd met speciaal gereedschap, dus die is nog goed.
Het geheel is gemonteerd. Kan ik het makkelijk zo
oplossen, of moet ik alles weer demonteren? 
Re: Zelf heb ik van de Spit 1500 de achteras uitelkaar
liggen (60! ton perskracht voor de naaf), ik heb nu nog
geen idee of het geheel weer een beetje knap met
nieuwe lagers in elkaar komt. Wel weet ik dat de plaat-
stalen flens koud op de lagerpot geschroefd wordt, de
naaf terug op de conus/spie raakt de bouten van de
plaatstalen flens niet. Welke flens bedoel je en hoe groot
is de speling?
Re: Wie heeft dat diff gecontroleerd? Haal anders een
revisie Os, is het dat niet, dan kun je hem altijd weer
terugbrengen. Ik denk toch echt dat het het diff is,
kruiskoppeling speling klinkt anders dan het geluid wat er
bij jou uit komt.
Re: Wil je het hele verhaal horen? Hier komt het. Ik had
dus mijn achteras, kruiskoppeling vervangen en hoorde
nog steeds een tik. Ik ben redelijk onbekend in de

materie, dus de flens weer van de achteras gehaald (dat
ging gemakkelijk). alles gecontroleerd en weer
teruggezet. De tik bleef. 
Een kennis gevraagd (deze bouwt ook achterassen voor
Triumph leveranciers) het tweede setje lagers, maar het
probleem bleef. Het is het diff. Het diff verwijderd. Dat
ding loopt als een klok, niets mis mee. Laten controleren
door iemand die er verstand van heeft. Kom ik er achter
dat er een klein beetje speling op mijn kruiskoppelingen
zit. Plaatjes gemonteerd. Maar je raad het al, het prob-
leem blijft. Bleek de ‘vertical link’ die ik geplaatst had, dat
de stalen ringen daar niet in zaten. (dit was niet de
orginele, maar een uit een gekregen voorraad). Het prob-
leem bleef. Dus vanavond gaat de kruiskoppeling eruit
en een nieuwe erin, tesamen met een nieuwe flens die
op het dif gemonteerd zit. En dan is alles 2x vervangen
en hoop ik dat het werkt. Kortom, de flens gaat koud op
de as en dat gaat goed.
Re: Is het diff open geweest? Ga je nu kruiskoppelingen
en flens weer vervangen? Hier zat de laatste keer geen
speling op (ik heb ze wel eens erger gezien). Kun je bij
Ruud geen diff proberen? 
Re: Nee mijn dif is niet open geweest en Ruud heeft
niets liggen. Toen ik mijn dif verwijderd heb, zat er wel
degelijk speling op de kruiskoppeling. Ik heb twee ringet-
jes gemaakt (van een cola blikje) en die tussen naald-
lagerbussen en de veerringetjes geplaast, om de speling
die er zo inzat op te heffen. Dat kan niet voldoende
geweest zijn.
Re: Het einde van het verhaal. Het was speling op de
kruiskoppeling. Het kruis is nu vervangen en hij loopt
weer 100%.

Doorsmeren kruiskoppeling 
Hoe kan je de kruiskoppelingen van de aandrijfassen
doorsmeren, de nippel is alleen bereikbaar indien deze
boven staat, dan is de koppeling enigzins open, maar
vanonderaf is de nippel niet bereikbaar. 
Re: Volgens mij draai je de as en dus het nippel tot je er
met de vetspuit bij kunt. Je perst er wat vet in en klaar is
Kees. Als de beschermkapjes omhoogkomen, zit er
teveel vet in. Dus rustig persen en dan even wachten,
want vet is dik en traag. Als je de as intussen een paar
keer ronddraait, kun je zo ook zien of er bij een van de
kapjes al beweging is waar te nemen. Zo niet dan doe je
er nog wat bij.
Re: Inderdaad, ik heb op een overzichtje gekeken van
een kennis met een tekening met alle smeerpunten erop.
Het is inderdaad gewoon as draaien, vetnippel langzaam
weer vullen, totdat je iets nieuw vet ziet komen.
Re: Voor alle duidelijkheid, het betraft de kruiskoppelin-
gen aan de steekassen, naar de wielen en de nippel
wordt opgesloten, onbereikbaar, doordat de kruiskoppel-
ing de nippel verbergt als deze naar onder staat.



Lagers vernieuwen achteras 
Na veel persen en stoken zijn eindelijk de lagers van de
achteras verwijderd. Beide assen zijn erg uitgelopen en
zijn aan vervanging toe. Na nieuwen assen en lagers
besteld te hebben, moeten ze er weer op. Alleen weet ik
niet waar die lagers er precies op moeten (afstand van
iets). Wie weet waar ik dat kan vinden (in de Workshop
Manual kan ik het niet vinden). Ik heb een Spit MK IV ’71
(de korte achter-as).Ik hoop dat ik minder geweld hoef te
gebruiken om de lagers er weer op te zetten. 
Re: Je moet beide lagers (en keerring) in het lagerhuis
monteren (vul het huis geheel met vet). Daarna de as
door de lagers schuiven (gebruik wat glijmiddel, bv WD
40). Tik de as er voorzichtig doorheen (let op; het
voorste, grote lager kan weer uit het huis schuiven).
Wanneer de schroefdraad ± 1 a 1,5 cm doorsteekt, kun
je de pakking en de achterplaat van de remtrommel
monteren met afdekkap en borgplaatjes. Schuif de flens
nu op de as (met weer wat glijmiddel), dikke ring en
moer monteren, aandraaien met 150 Nm en klaar. Nog
wel even navetten met de vetspuit (tot er vet naar buiten
komt). PS Controleer wel of al je onderdelen nog goed
en recht zijn, door het demonteergeweld gaat er wel
eens iets krom. 
Re: De afstand van de lagers op de steekas is dus niet
relevant. Gewoon alles opsluiten (wel de juiste volgorde)
en de boel aandraaien met 150 Nm. Dan moeten dus de
lagers op de juiste positie zitten.
Re: In ‘The Spitfire’ no 6 van 1999 heeft Piet Julicher dit
klusje volledig en uitvoerig beschreven.

Kruiskoppelings-huis op de nieuwe achteras zetten  
Mijn beide achterassen zijn aan vervanging toe (uit-
gelopen). Nu heb ik met veel pijn en moeite de huisen
van de kruiskoppelingen eraf gekregen. (warmstoken en
de pers erop). Uiteraard was de borgpen verwijderd uit
de achteras van het kruiskoppelingshuis. Nu heb ik 2
achterassen besteld. Maar hoe krijg ik dat huis van de
kruiskoppeling er weer op. Moet je dat weer heet stoken
of alleen persen. Of als het allemaal schoon is (roest ver-
wijderd en dergelijke): Alleen invetten, eropschuiven en
de pen erin slaan! 
Re: Als ik het helemaal goed heb, krijg je die nieuwe
assen met de eerste vork van de kruiskoppeling erop.
Wat je nu uitelkaargehaald hebt, is dus de gehele
kruiskoppeling? Als je die nieuwe assen krijgt zonder het
eerste kruisstuk, kan je die er weer zonder alteveel
moeite eropkrijgen. Sla er dan weer een nieuwe borgpen
in en las dan het huis aan de as vast. Je zal niet de
eerste zijn waar de borgpen breekt.
Re: Kreeg van Ruud Sipkema door, dat er op de nieuwe
as al een vork opzit. Al die moeite voor niks.
Re: Ik weet niet of dat vastlassen wel zo’n goed idee is.
De borgpen is van weekijzer, wat algemeen gebruikt

wordt in de machinebouw als breekpen. De bedoeling
daarvan is, dat die breekt bij overbelasting, zodat niet de
‘edele’ delen breken wanneer er iets teveel geforceerd
wordt. Las je de vork vast, dan overtref je de breek-
baarheid van de borgpen aanzienlijk en gaat er wellicht
iets anders stuk als er in de aandrijflijn iets vastloopt -
vóór of ‘na’- de pen. Gaat dan je diff in de poeier?

Momentsleutel  
Ik ben de lagers aan het vernieuwen van de achteras.
Nu lees ik in het boek, dat ik de de borgmoer moet aan-
draaien met 16.3 mkg. Op de momentsleutel (die ik
geleend heb) staat alleen maar N/m en lbft. Waar moet
ik die momentsleutel op zetten (omrekenen).
Re: 16,3 kgf.m = 117,88 lbf.ft = 159.85 n.m 
Re: Voor zelf omrekenen via internet, zie bijv.
http://www.the-engineering-page.com/conv/torque.html
Re: Vroeger bond ik een ringsleutel met ijzerdraad aan
een bezemsteel. Op een meter uit het hart van het oog
kerfde ik de bezemsteel en in het kerfje legde ik een
‘veer unster’. Omdat die tot twaalf kg ging, maakte ik een
tweede kerfje op anderhalve meter. Tweederde maal
16,3 kgf.m is dus ‘bijna’ 11 kg trekken.
Nog steeds controleer ik na gebruik van een
momentsleutel bij twijfel over de goede instelling het aan-
draaimoment met bezemsteel en veerunster; voor de
zekerheid!
Re: Het omrekenen van kgf.m naar n.m gaat als volgt:
10 kgf.m = 9,81 x 10 = 98,1 n.m. Voor het gemak kun je
ook het aantal kgf vermenigvuldigen met 10 om newton-
meters te krijgen. 

Kruiskoppeling past niet meer 
Ik ben bezig met het vervangen van de kruiskoppelingen
op de achterassen. Nu zaten de oude koppelingen
behoorlijk vast en heb ik ze in een grote bankschroef met
behoorlijk veel geweld los moeten persen. Bij het mon-
teren van de nieuwe, blijkt dat bij een kruiskoppeling de
borgveertjes er niet op kunnen, omdat óf het kruis net
iets te groot is, óf dat de vork, waar de kruiskoppeling in
gaat, iets naar elkaar gebogen is. Bestaan er verschil-
lende maten kruiskoppelingen? Zou zo’n gietijzeren vork
verbogen kunnen zijn? Zou het dan ook teruggebogen
kunnen worden, of breekt ie dan?

Rotoflex op een 1500 TC 
Op het ISW heb ik een setje rotoflex assen (van een
GT6 dus) gekocht om te gaan gebruiken voor m’n
(toekomstige) Spitfire 6 project. Heeft iemand ervaring
met het monteren van rotoflex assen onder een 1500? Ik
weet dat er nog speciale beugels nodig zijn en andere
(GT6?) schokdempers? 
Re: Het is eenvoudiger om een GT-6 om te bouwen naar
een Spitfire-6. Want naast de aandrijving, dient het rem-
systeem ook aangepast. Enfin, je heb al een 1500 dus ik



neem aan dat je hiermee aan het werk gaat. Misschien
kan je de verschillen achterhalen met de onderdelengids,
bvb die van Nico Baas. 
Re: Probeer deze site eens, is nogal uitgebreid in allerlei
opzichten aangaande Spitfire en GT6. http://www.tegler-
izer.com/triumphstuff/spit6project/index.html
Re: Ik meen me te herinneren dat we het op dit forum al
eens eerder over een conversie Spit/GT6 hadden.
Volgens mij was er toen ook een punt over de APK. Een
Spit met een 6 cylinder motor en laat staan rotoflex aan-
drijving komt -als de keurmeester zijn werk goed doet-
nooit door de keuring omdat ‘ie simpelweg niet meer vol-
doet aan de gegevens op het kenteken: het chassisnum-
mer en de andere gegevens (4 cylinder met +/- 1500 cc
inhoud corresponderen niet met de werkelijkheid). Met
die ‘rotoflex’ is het helemaal oppassen geblazen: je vol-
doet dan niet aan de type-goedkeuring van een 1500
(want volgens het chassisnummer is het dat nog steeds).
De route: een GT6 ombouwen naar cabrio lijkt met heel
wat minder problematisch! Volgens mij mag dat wel.
Denk bijvoorbeeld maar eens aan een Burton of en
Lomax: daarmee ga je ook op een bestaand chassis met
kenteken iets verbouwen.

Rotoflex onafhankelijke wielophanging? 
Wie kan mij vertellen waarom de wegligging met
‘rotoflex’ beter is, of beter zou moeten zijn, dan de weg-
ligging van een Spitfire met de bekende onafhankelijke
achterwielophanging?
Re: De achterwielophanging met rotoflexkoppeling heeft
een ‘wishbone’ arm aan de onderkant, een onderdeel
wat niet op de Spitfire te vinden is. De bladveer dient als
‘wishbone’ aan de bovenkant. Door deze ‘dubbele wish-
bone’ constructie, blijft het wiel meer vertikaal als er in-
en uitgeveerd wordt. De rotoflex koppeling in de aandrij-
fassen maakt het mogelijk dat de as op twee punten
scharniert (bij de kruiskoppeling en bij de rotoflex), iets
wat nodig is met deze ophanging. Als je met een Spitfire
hard een bocht neemt, dan zal het wiel aan de bin-
nenkant schuin komen te staan, waardoor er grip wordt
verloren. Bij een GT6 met type ‘rotoflex’ ophanging zal
dit niet gebeuren en wordt de grip langer behouden.
Echter, latere Spitfire versies zijn, voor zover ik begrijp,
minder gevoelig voor dit ‘tuck-under’ verschijnsel, door
een verandering aan de veer bevestiging (‘kantelt’). Hoe
dit precies zit, weet ik niet... Ik heb zelf een GT6 met
‘rotoflex’ ophanging. Trouwens deze zijn best duur en
kunnen slijten (en kunnen trillingen veroorzaken als de
boutgaten wat speling hebben!). Dus het is niet allemaal
positief. Zeer late GT6 MK III auto’s hebben ook geen
rotoflex ophanging meer. 
Re: Ik heb ondertussen op een industrieterrijn
geprobeerd hoe hard je door de bocht kunt, totdat de
achterkant uitbreekt op droog wegdek, het blijkt dat de
buitenbochtzijde in de achteras klimt DWZ de achterkant

komt omhoog en springt opzij! Ik vroeg me af, of het zin-
vol is voor straatgebruik om een Spitfire met orginele
ophanging om te bouwen naar een GT6 ophanging,
maar naar de kosten gezien en het effect (moest toch
behoorlijk gas geven in de bocht) laat ik dit idee toch
maar varen!
Re: De oplossing voor de naar binnenslaande wielen is
eenvoudig gerealiseerd in de MK IV. Er zit een pen op
het diff en een gat in het onderste veerblad. Op deze
manier verschuift het verenpakket niet. Vervolgens is er
vanaf een bepaald bouwjaar (MK IV en 1500) een lan-
gere steekas gemonteerd. Hierdoor zijn de wielen iets
schuin naar buiten gaan staan -aan de onderzijde- en is
de wegligging nog verder verbeterd. Nadeel is, dat de
banden iets meer slijten aan de binnenzijde.
Re: Wat je beschrijft, is inderdaad typisch voor de
Spitfire. Ik heb ook foto’s gezien in oude rijtesten. Het
ombouwen van de Spitfire ophanging naar een GT6 MK
II versie is inderdaad erg duur. De korte steekassen,
rotoflex koppelingen, etc. tikt toch lekker aan. Zo is ook
het differentieel iets anders (6 gaten met tapeinden
inplaats van 4). Ik denk ook niet dat het erg veel uit-
maakt bij gewoon straatgebruik. Een GT6 heeft alleen
toch wel wat meer vermogen, dus was een iets
aangepaste ophanging wel op zijn plaats.
Re: Ik heb dit geprobeerd, met een 1500 met lange
achterassen, maar de omstandigheden waren natuurlijk
niet conform het normale weggebruik! Als het veren-
pakket kan schuiven op het diff, wat ik mij absuluut niet
kan voorstellen, is het vragen om ongelukken! Ik heb een
vroeger type Spit nooit uit elkaar gehaald, dus ik weet
niet of de constructie bij deze wagens zo is. Naar mijn
weten is de spoorverbreding achter meer cosmetisch
ingegeven, door BL en niet voor betere wegligging. Het
verbetert de wegligging natuurlijk wel! Nadeel, ook de
belasting op de lagers en bladveer neemt toe (kracht x
arm), waardoor de bladveer eerder ‘moe’ wordt en
doorzakt (scheve wielen) en de naaldlagers sneller
inlopen op de as (klote constuctie). Eerst vermoedde ik
dat de sporing van de achterwielen veranderde bij inv-
eren, doordat de reactiestang direct naar voren op de
body is vastgemaakt en de constructie naar de bladveer
en reactiestang niet bijzonder stijf is. Bij de GT6 is deze
constructie een stuk robuster en zit de reactiestang meer
naar binnen op de body. Achteraf logisch dat een con-
structie, waarbij de as zelf als ‘wishbone’ word gebruikt,
dit ook werkt als hefboom, waarbij de wagen opwipt als
er extreem om de bocht wordt gerost. 
‘All the time learning’, maar wel leuk!
Re: De voor- en nadelen van een dubbele koppeling zijn
duidelijk verklaard via dit forum. De voordelen zijn 100%.
Alleen, zoals altijd, wilde men bij Triumph voor een
dubbeltje op de eerste rang zitten. Een flexibele koppel-
ing is een flexibele koppeling, heeft men waarschijnlijk
gedacht. Dus de goedkoopste koppeling opgezocht en



ingebouwd in de GT6. Edoch. De Rotoflex toegepast bij
de GT6 kan alleen radiale krachten opvangen en geen
axiale. Tevens is deze koppeling ontworpen als station-
aire en niet als dynamische koppeling. Om dit verschil te
verklaren, kost teveel tijd en ruimte. Bedenk alleen, dat
de Rotoflex niet ontworpen en geschikt is voor de
toepassing die Triumph er aan gegeven heeft. Hou
gewoon je wielophanging zoals die is. Dit voorkomt je
een heleboel problemen en kosten.



Hoofdstuk 14

R E S T A U R E R E N

Beginneling
Ik bezit sinds 1986 een Spit 1500 ’80.
TFADW2AT009722; één van de laatst gebouwde. Maar
sinds mijn huwelijk (’89) en gezinsuitbreiding heeft ‘ie
niet meer gereden. Nu heb ik besloten om hem volledig
(‘body-off’) te restaureren (midlifecrisis!?). Maar hoe
begin ik eraan? Ik heb nog een copy van de
Nederlandstalige werkplaatshandleiding; helaas voor een
Mark IV. Is die ook bruikbaar voor de 1500? Indien niet,
verdient de manual van ‘Haynes’ de voorkeur boven die
van ‘Bentley’ (je merkt dat ik al wat gesurfd heb). Voor de
rest, alleen maar goede moed... . Wie helpt mij op weg?
Re: Ben er zelf ook geruime tijd aan bezig (1500 ’75).
Ook de allereerste keer en ik ben absoluut amateur. Hoe
je eraan begint? Zo heb ik het gedaan: - alles demon-
teren (écht alles) - ik ben begonnen met zomerkap,
motorkap, deuren, kofferdeksel, zetels, lichten, bumpers,
... . Daarna alles binnenin (benzinetank, bekledingen,
dashboard en alles wat erop zit, ...). - deuropeningen
verstevigen tegen doorplooien. - body afnemen (dit opzij
gezet voor latere bewerking; is momenteel aan de beurt).
- demonteren van motor, versnellingsbak, differentieel, ...
van chassis. - chassis volledig kaal maken + behandelen
(in mijn geval gestraald, verzinkt, gepoedercoat). -
onderdelen van ophanging, remmen, ... reviseren,
spuiten + terug monteren. - nu ben in aan de body
begonnen.
Ik zeg niet dat dit de meest ideale volgorde is, maar ze
lijkt mij wel vrij logisch. Ik heb tijdens de demontage zeer
veel genoteerd en de meeste onderdelen van een sticker
met nummer voorzien. Daarnaast veel foto’s genomen.
Dit alles kan later de montage vereenvoudigen. De
Nederlandstalige werkplaatshandleiding van de 1500 is
mij al geregeld goed van pas gekomen. Zowel de
‘Owners Workshop Manual’ als de ‘Purchase and
Restoration Guide’, beide van ‘Haynes’, komen ook
regelmatig van pas. Die van ‘Bentley’ ken ik niet.
Re: In plaats van stickeren, heb ik hersluitbare
diepvrieszakjes gekocht, met een watervaste stift.
Tijdens de demontage heb ik alles wat bij elkaar hoort in
een zakje gedaan. Op het zakje geschreven wat er inzit
en vervolgens meerdere zakjes in een verhuisdoos. Op
de verhuisdoos weer geschreven wat er inzit (bv intrieur,
dashboard, motorkap materiaal etc). Is alles gedemon-
teerd en zit je Spit in de dozen, dan heb je een mooi
geordend systeem, zodat je nog iets terug kan vinden.
Re: Ik heb maar een advies; neem de tijd en doe het
goed, ik bedoel hiermee, dat je bv het plaatwerk echt
zeer goed onderhanden neemt, want dit is natuurlijk het

eerste wat je ziet als men je Spit ziet. Want, neem maar
van mij aan, er is niets zo vervelend en deprimerend als
je na pakweg een jaar sleutelen er na een aantal maan-
den, zelfs weken, weer roest te voorschijn komt. Dus, las
waar roest zit, nieuw plaatwerk, of vervang de delen. Als
de wagen eenmaal gespoten is, moet het goed zijn, dan
moet hij er weer dertig jaar tegen kunnen, bij wijze van
spreken.
Nog een tip, laat voordat je de wagen laat spuiten, de
spuiter hem helemaal nakijken op onregelmatigheden in
het plaatwerk. Bezuinig hier niet op ... . En, hou er tot
slot rekening mee, dat het wel in de papieren kan gaan
lopen.
Re: Een heel belangrijke zaak bij het demonteren van
een auto. Voorzie alle bedrading die je losmaakt van een
vlaggetje van schilderstape en schrijf hierop waar de
draad gemonteerd zat. Doe je dit niet, kom je later
geheid in de problemen.
Re: De Clubshop levert een heel mooi boek, dat je goed
kunt gebruiken naast alle adviezen die je via dit forum
krijgt: het boek van ‘Practical Classics’. Het behandelt
stap-voor-stap het restauratieproces. Zelfs het restaur-
eren van een versnellingsbak komt er in voor. Als de
clubshop het boek niet meer in voorraad heeft, kun je het
nog proberen bij ‘Autobook International’ in Deventer
(NL), daar heb ik mijn exemplaar vandaan.
Daarnaast is het maandblad ‘Classics’ (uitgeverij
Highbury-SPL in GB) een tijd geleden met een soortgelijk
project begonnen. Oude nummers kun je bestellen via
backissues@splpublishing.co.uk. 

Body lichten
Ik wil de ‘body’ van mijn MK III lichten, zodat ik nieuwe
vloerdelen kan monteren en tevens bij het chassis kan
komen voor verdere demontage van de onderdelen. Wie
kan me helpen aan goede tips. Zoals; wel of geen
deuren monteren en wel of geen kruisstukken plaatsen
voor het lassen.
Re: Ik kan je geen praktijktips geven, omdat ik dit nog
nooit zelf heb gedaan. In een vorig item op dit forum heb
ik al eens iets gemeld over het Engelse blad ‘Classics’,
waarin een serie is gestart over de restauratie van een
Spit. In een eerste aflevering wordt jouw vraag behan-
deld (met de nodige foto’s). Misschien heb je er wat aan.
Zelf net de ‘body’ gelicht van mijn 1500. 
* Verwijder alle losse onderdelen (rem en koppeling net-
jes afpluggen met een slangetje en ‘ty-rap’. Kachel,
draadboom, stoelen, benzinetank en tapijt verwijderen)
totdat je een kale body over hebt. * Verwijder de voorruit
(rubber uitsnijden). * Verwijder deuren en achterklep. *
Demonteer de uitlaat aan de achterzijde. * Draai de 14
bouten aan de binnenzijde van de auto los. * Verwijder
de handrem handel. * Schroef aan de onderzijde de han-
drem overbrenging los (midden van de auto, op de ‘body’
gemonteerd. * Met drie mensen kan je de ‘body’



gemakkelijk lichten.
Mijn dorpels waren al vervangen, dus ik had voldoende
stijfheid. Bij twijfel een verbinding tussen A en B stijl aan-
brengen (lassen).

Volgorde restauratie
Wat is de beste volgorde voor een restauratie? Ik heb nu
mijn chassis op wielen staan en wil nu eigenlijk aan de
motor beginnen. Maar is dit wel de goede volgorde. Is
het misschien beter om eerst aan mijn carrossorie te
beginnen en de motor pas op het laatste moment onder-
handen te nemen.
Re: Ik weet niet wat het beste is, het ligt er ook helemaal
aan wat je allemaal wilt restaureren. Waar, denk ik, het
meeste tijd in zit, is het carrosserie. Ik ben zelf nu iets
meer dan een jaar bezig. Ik heb de hele auto gestript.
Laten stralen, chassis laten stralen en schoperen en
daarna laten lakken. Tussendoor heb ik alle losse delen
gereviseerd, zoals remmen, voorwielophanging, achter-
wielophanging enz. Ik ben nu weer bezig met de opbouw
van mijn chassis. De ‘body’ zit nog bij de lakker. (ben wel
benieuwd hoe hij terug komt). Als het chassis weer op de
wielen kan staan, pak ik de versnellingsbak en de motor
aan. Deze bouw ik daarna weer erin en dan komt de
‘body’ er pas op. 
Re: Mijn ‘kistje’ gaat binnenkort weg naar de plaatwerker.
Daarna moet het gespoten worden en aangezien de
wildste verhalen, ben ik benieuwd wat een lakker nu
vraagt voor zo´n klus? (ik houd rekening met het erg-
ste!). Wat betreft het chassis, twijfel ik. In eerst instantie
wil ik het laten stralen en daarna poedercoaten bij A-
Parts in Apeldoorn, Iemand een suggestie over dit onder-
werp? Ook o.a. het schoperen! Verder heb ik precies
hetzelfde gedaan, ook alle onderdelen zijn gereviseerd
en klaar om gemonteerd te worden. I.v.m. tijd ben ik hier
nu drie jaar mee bezig. Op mijn site kun je aan de hand
van een fotoverslag zien welke volgorde van restauratie
ik heb aangehouden. Deze volgorde is aangehouden op
advies van een professionele restaurateur. De site;
http://home.zonnet.nl/rzanden

Restauratie, montage volgorde
Is het verstandig op een los chassis motor en assen te
monteren, terwijl de ‘body’ weg is. Dit gelet op de sti-
jfheid van het voertuig.
Re: Jazeker, is dat verstandig. De ‘body’ haalt namelijk
zijn/haar sterkte uit het chassis en niet andersom. Ook in
de fabriek werd eerst het chassis voorgemonteerd.
Probeer echter niet je ‘body’ te lassen zonder het chassis
eronder, dan gaat er wel wat mis. (hij zal namelijk niet
meer ‘goed’ op het chassis passen).

Tips ‘body-off’
Ik ben toe aan het verwijderen van de ‘body’ van het
chassis. Zijn er nog belangrijke dingen waar ik aan moet

denken? Heb inmiddels twee stalen balken op de plek
van de deuren gemonteerd.
Re: Het belangrijkste heb je gedaan. Als je dorpels erg
slecht zijn, kun je deze beter eerst lassen, voordat je je
‘body’ eraf haalt. Verder zitten er tussen chassis en
‘body’ ringen die verschillend van dikte kunnen zijn: Hou
in de gaten waar welke ring zat, om het ook zo weer
terug te plaatsen.

Schoorstang in deuropening
Binnenkort scheid ik de ‘body’ van het chassis. De ‘body’
wordt dan gedompeld, om de oude lak te verwijderen.
Moet ik hiervoor extra versteviging aanbrengen op de
‘body’? Hoe kan ik dit eventueel het beste doen?
Re: Als de ‘body’ losgehaald wordt van het chassis, dient
er tussen voorste deursponning en achterste sponning
een hoekijzer 70x70 gelast of gebout te worden, om
doorbuiging van het chassis te voorkomen. Doe je dit
niet, dan zal de deur later niet meer passen.

Plaatjes en rubbers chassis / koets
Ik ben nu op het punt dat het koetswerk weer op het
chassis wordt bevestigd. Alleen, waar horen origineel de
dikke aluminiumplaatjes en rubbers te zitten. Twee plaat-
jes zaten op het verhoogde gedeelte bij de schokbrekers,
maar hoe doe ik het nu precies goed?
Re: Bij mijn demontage heb ik een zestal metalen ‘spac-
ers’ vast kunnen stellen en de desbetreffende plaats
genoteerd en geidentificeerd per ‘spacer’. Van Engeland
uit, heb ik een carrosserie-setje ontvangen, die alle uit
rubbers en bouten cq moeren bestond. Naar wat ik ver-
nomen heb, is de plaatsing van de metalen schijven van
cruciaal belang i.v.m. de afstelling o.a. van de deuren en
de bijbehorende openingen t.o.v. de carrosserie. Bij mij
in ieder geval, hadden alle metalen plaatjes dezelfde
afmeting/dikte. Er waren geen onderlinge verschillen,
alleen de plaats waar ze zich bevonden is dus van
belang, neem ik aan!
Re: Ik heb inmiddels begrepen, dat op pagina 287 van
‘Haynes’ het exact staat beschreven. Alleen ik begrijp
niet waar die 6 ‘spacers’ vandaan komen?. Die twee
achterste (hoog) begrijp ik, maar die voorste zitten op de
lange balken (aan de achterzijde) waar de bouten van de
veiligsheidsgordels doorheen gaan? Op de tekeningen
van ‘Haynes’ en de tekeningen in de onderdelenboeken
kom je steeds slechts vier ‘mountingblocks’ tegen, enwel;
twee op de voorste ‘outriggers’ en twee op de ‘cross-
member’ achter. Van rubbers is geen sprake en ik ben ze
bij mij ook niet tegengekomen.
Re: De onderlegschijven zijn inderdaad stelplaten. De
rubber platen dienen om zoveel mogelijk geluid van het
chassis weg te houden. Dus die platen liggen altijd in de
buurt van motor of achteras. De platen worden gebruikt
om de carrosserie aan te passen op het chassis,
zodanig, dat de deuren goed in de sponningen passen.



Schijven aan de achterkant erbij, maakt dat de naad
tussen deur en carrosserie kleiner wordt. Bij montage
moet je een beetje winkelen, waar een schijf erbij, of eraf
moet.
Re: Voor wat betreft de rubbers en ‘spacers’ die ik bij
mijn auto heb aangetroffen, het volgende: 1) de ‘spacers’
waren geplaatst aan de voorste en achterste mon-
tagepunten; 2) de rubbers waren op alle montagepunten,
behalve de vier bouten ter hoogte van de middensteun.
3) het setje die ik van ‘Rimmer’ heb ontvangen, bestond
uit 12 rubbers en geen stelplaten. Dus een rubber per
montagepunt. 
Zelf ga ik tzt alle 12 rubbers gebruiken bij de hermon-
tage.

Tussenringen chassis / koets
Wie weet wat voor een ringen ik moet gebruiken tussen
de carrosserie en het chassis en waar precies. Ik heb nu
4 ringen in aluminium, met een dikte van ca 5mm en 2
ringen van rubber, met een dikte van 5mm. Ik kan ner-
gens precies vinden welke ringen ik moet gebruiken en
waar.
Re: Uitgangspunt is, dat carrosserie en chassis natuurlijk
altijd een beetje krom zijn en nooit op dezelfde manier.
Bij iedere volgende auto kun je dus een ander arrange-
ment van tussengestoken ringen zien.
Als het je bedoeling is om nauwkeurig werk af te leveren,
doe je er goed aan eerst je chassis waterpas te zetten
en dan je koets op het chassis neer te laten dalen.
Controleer nu of de koets ook waterpas staat in twee
richtingen. Zonodig breng je nu al vulringen aan om de
zaak waterpas te krijgen.
Als je nu kijkt hoeveel ruimte er zit tussen koets en chas-
sis op de plaatsen waar er een bout door moet, zul je
zien dat de koets op tenminste twee, wellicht drie punten
gewoon rechtstreeks rust. Bij alle andere punten zul je
kunnen vaststellen dat er ruimte tussen zit. Nu komt het:
Deze ruimten moet je correct opvullen, anders trek je
daar de koets naar het chassis toe, waardoor de koets
krom wordt. Overdreven gesproken, kan dat er toe leiden
dat je deuren niet meer open willen of je motorkap niet
meer goed aansluit.
Triumph gebruikte ook rubber vulringen. In principe gaat
het dan om geluidsisolatie. Het chassis geeft de geluiden
door die de banden op de weg maken. Als je de koets op
rubber zet, komt er minder van de dreun door in de
koets. Dat zul je vooral prettig vinden wanneer je met de
hardtop erop rijdt.
Welnu, voordat je begint met schroeven, leg je tussen de
koets en het chassis zo’n rubber ring op de plaatsen (2
of 3) waar je in het begin zag dat de koets zondermeer
op het chassis rustte. Op de andere plaatsen waar je
een kier had, kun je nu zoveel vulringen aanbrengen dat
het gat dicht is. Als je wilt, kun je op elk van deze
plekken ook een rubberring ertussen leggen, zodat je

geluidsisolatie rond gaat.
Heb je te weinig rubberringen, dan kun je die uit een bin-
nenband knippen. Onder water knipt rubber prima. Het
gat in de ring maak je door er met een pijpje met een
kleinere diameter dan de bout die er door moet op een
harde ondergrond te slaan. De iets kleinere diameter lev-
ert op, dat het rubber ook een beetje de bout van de
montagegaten isoleert.
Als je heel zeker wilt weten of je je koets niet verwron-
gen hebt bij het monteren op het chassis, kun je papiert-
jes strak over de naden tussen motorkap en koets en
deuren en koets en achterklep en koets plakken.
Opbollen of scheuren of verwringen, geeft aan dat je je
koets toch (wat) geweld hebt aangedaan.
Re: Zowel de rubberen als de aluminium ringen hebben
weldegelijk een eigen plekje tussen het chassis en de
‘body’. Je hebt 8 rubbers nodig en 4 aluminium platen.
Van de voorzijde naar de achterzijde van de auto: Plaats
een alu ring (op chassis) en rubber ring (tegen de ‘body’)
op het uiteinde van de eerste vleugel van het chassis.
Op deze vleugel staat ook het chassisnummer geslagen.
Waar de veiligheidsriemhouders op het chassis gemon-
teerd zitten (tussen de voorstoelen), horen rubbers
tussen het chassis en de ‘body’ te zitten. Iets verderop,
richting achterkant, ook weer een rubberring. Tenslotte,
ter hoogte van de achterste schokbreker ophanging,
zowel een alu ring (op het chassis) als een rubberring
(tegen de ‘body’). Bovenstaande posities zowel aan de
linker als de rechter zijde van het chassis.

Van RHD naar LHD
Ik vraag mij af of een rechts gestuurde Spitfire omge-
bouwd kan worden naar linksgestuud? Wie heeft er
ervaring met het kopen van een wagen vanuit de UK
(met het vervoer dat erbij komt, laten vervoeren?). Ik heb
alleen rijbewijs B en kan dus geen trailer achter de
wagen hangen.
Re: Inderdaad kan je een rechts gestuurde Spit
ombouwen naar een links gestuurde Spit. Natuurlijk moet
er wel het een en ander vervangen worden: Stuurhuis,
Kabelboom, Dashboard, Accubak en horizontale deel
schutboard, Pedalen incl. deel remleidingen. Niet iets dat
je zo even tussendoor doet. In Engeland worden de
restauraties nogal eens met de ‘Franse slag’ gedaan en
het klimaat is zeker niet beter dan in Nederland (roest).
Het zou al een erg mooi exemplaar moeten zijn, voor
een bodemprijs, voordat ik het zou gaan doen. In
Nederland zijn genoeg Spitjes te koop, die je ook nog
eens gemakkelijk kunt gaan bekijken, zonder een boot-
tocht te betalen. Wat die aanhanger betreft: Als je al
vaker met een boedelbak of zo hebt gereden, zie ik geen
probleem (maar ja ik draag geen blauwe pet.
Re: De steun waar de stuurkolom aan vast zit moet ook
vervangen worden. De draadboom moet wbt de ruiten-
wissermotor en accukabels aangepast worden. De



plaatsing van de ruitenwissers is ook anders bij RHD in
vergelijking met LHD, niet dat het erg is, maar toch.
Choke kabel moet vervangen worden. Stuur rack moet
ook vervangen worden. Dashbord stoot rand zal niet
meer passen. Handschoenen “kastjes” moeten
aangeschaft worden. Koplampen. Waarschijnlijk een link-
er spiegel. Of te wel, als je zeeen van tijd hebt en handi-
ge mensen met lasapparaten, is het te doen. Je moet het
alleen zeker niet onderschatten. Via internet een auto
kopen is af te raden, aangezien je zo gemakkelijk de
mist ingaat door een roestbak te kopen met 3 op elkaar
gelaste bodems. Wat je er ook bij moet krijgen, wil je
geen last krijgen met de RDW, is een V5 document,
Engelse versie van een kenteken, met gegevens van
vorige eigenaren en gegevens als chassisnummer en
motornummer. Als dit niet overeenkomt, dan gaan ze
lastig doen bij de RDW.
Re: Ik ben het er helemaal mee eens. Als het niet zo is
dat je handenwrijvend er naar uitkijkt om de ombouwop-
eratie uit te voeren, ga dan gewoon op zoek naar een
linksgestuurde. Misschien betaal je iets meer dan in
Engeland, maar onderschat naast het gedoe om de
ombouw uit te voeren, de kosten niet die er mee samen-
hangen. Daarnaast blijft het een omgebouwde auto. De
kenner zal dit altijd meteen zien.
Re: Het idee van ombouw laat ik sowieso lopen, dat is
wel duidelijk geworden. Wat betreft de prijzen hier in
Nederland en in de UK vind ik dat er een groot verschil
tussen zit. Het zal samenhangen met de kwaliteit, maar
dan nog. Ik zal nu wel eens in Nederland wat gaan rond-
kijken al heb ik totaal geen haast. 

Stuur rechts/links
Ik heb recentelijk een Spitfire MK III ’69 gekocht, welke
nog volledig moet worden opgebouwd. Het stuur zit nog
aan rechterzijde. Kan iemand mij informatie geven, indi-
en ik stuur wil omzetten naar links, of de accubak moet
worden omgezet en/of stuurinrichting (na aanpassing) zo
kan worden omgezet.
Re: Ik was nog vergeten te vertellen dat ook de zeker-
ingkast naar de andere kant moet verplaatsen en dat je
dus een nieuwe kabelboom moet maken/kopen. Als je
dat alles ervoor over hebt, heb ik nog een links gestu-
urde body (MK IV, maar dat maakt voor dat deel niets
uit) staan waar eventueel de door jou benodigde delen
uitgezaagd kunnen worden.
Re: Jazeker, de accubak moet worden omgezet, evenals
de plaat waarop de rem- en koppelingscylinders zitten.
Vanzelfsprekend moet je ook het gat waar het stuurhuis
doorheen gaat verplaatsen. Het stuurhuis van rechts
gestuurde auto‘s is gespiegeld t.o.v. links gestuurde
auto‘s en moet bij ombouw vervangen worden.

Waterlekkage
Als ik m‘n MK III heb gewassen, of het regent, dan ligt er

water op de voetenmatten. Is het mogelijk dat er water
naar binnen komt via de roosters boven-achter op de
motorkap? Kan dit via de kachel naar binnen komen?
Heeft iemand hier ervaring mee?
Re: Als je auto niet rot is, kan dat in principe niet. Onder
in die luchtinlaat, aan motorzijde, zit een gat met een
rubber flapje, waardoor water dat daar naar binnen loopt,
via de motor-zijde wegloopt. Je kunt even kijken of het
rubber flapje nog los zit en of het gat achter dat flapje
niet verstopt zit met rommel (of dat het daar echt rot is).
Verder kan je kijken of de ruit goed afgedicht is, of de
accubak niet doorgerot is, of de rubbers rond de kabel-
bomen nog in tact zijn en eventueel wat kleine zaken,
zoals de rubbers rond de ruitenwisers etc.
Re: Als je de auto wast, heb je dan de kap wel dicht?
Check dat eerst even, misschien is het euvel dan
opgelost, anders na het wassen gewoon de kap open
doen, dan verdampt het water vanzelf, niet te moeilijk
over doen.
Re: Sluit je voorruitrubber wel goed? Met name US
importauto‘s kunnen last hebben van sterke veroudering
van het rubber door de zon. Remedie: nieuw rubber of
tijdelijk voorzien van voorruitkit (bij de schadespecialist).

Lijm voor rubbers 
Een ‘lijm’ vraagje. Welke is aan te raden om de rubbers
aan de achterkant van de voorruit vast te lijmen. Dus
daar waar de zijruiten aansluiten. Iemand ervaring? 
Re: Dit kan je het beste doen met Bison kit. 
Re: Gebruik daarvoor een contact lijm. Dat is Bison kit.
Re: Een bezoekje aan de site van Bison resulteert in 2
adviezen: Bison Kit of Bison Tex. Tex-lijm zou een gel
zijn.
Re: Ik heb Bison kit gebruikt.

Oldtimer restauratiecursus 
Wat op ROC’s niet lukt; (ik heb het al eens geprobeerd
op het ROC in Apeldoorn), wat in Engeland al jaren door
technische opleidingen wordt aangeboden, is nu dus ook
mogelijk in NL. Bij Fiete van der Grinten in Enschede. Op
www.vandergrinten.nl staat een aanbieding voor twee
soorten oldtimer restauratiecursussen: beginners of
gevorderden. Per cursus 30 klokuren cursus voor 300 (of
350 op zaterdag) euro. 

Restauratie websites gevraagd 1500 TC 
Zijn er op het web goede restauratie sites te vinden? 
Re: Of je hem goed vindt weet ik natuurlijk niet, maar
neem maar eens een kijkje op www.triumphklassiek.tk.
Onder ‘links’ bevinden zich nog meer restauratie sites
van Spitfire enthousiasten.  
Re: Ook op mijn website staan foto’s van de restoratie
van een Triumph Spitfire 1500 TC. www.triumphspit-
fire1500.tk 
Re: Kijk hier eens: http://users.skynet.be/spitfire1500/ 



Leiding layout van rem, koppeling en brandstof 
Is er een duidelijke tekening hoe alle leidingen van rem-
men, koppeling en brandstof horen te lopen, langs het
chassis en verder naar de “verbruikers” met de ben-
odigde vastzet clips en punten? Het gaat om een late
1500.
Re: Als er twijfels zijn is het verreweg het meest zinvol bij
een reeds afgebouwde Spitfire te gaan kijken. 
Re: Het onderdelenboek van Nico Baas geeft al een heel
aardige indruk. Details kan je inderdaad het beste verkrij-
gen door een andere Spitfire van dichtbij te bewonderen. 
Re: Het rotte is, dat ik dus moet wachten op een ‘gele-
genheid’, tenzij ik een (andere) Spit “overhoop” haal. Dat
laatste heeft wel m’n voorkeur. 
Re: Als je nu eens een nederlandstalig werkplaatshand-
boek aanschaft, hierin staat het leidingschema van de
remmen, koppeling en brandstoftoevoer. Ook in de
‘Moss’ catalogus staan deze schema,s.
Re: In de Moss catalogus (MK IV & 1500) wordt b.v. op
blz. 108, rechts boven, de remleiding van de achterste
drieweg verdeler (nr. 26) op de leiding nr. 1 (naar voren)
getekend, alsof deze leiding links om het achterchassis
heen loopt en op de linker zijkant van het chassis naar
voren loopt. Dat denk ik, gezien de bochten van de leid-
ing voor de aansluiting aan de driewegverdeler. Als ik nu
kijk in het nederlandstalig werkplaatshandboek onder het
kopje “remleidingen”, loopt dezelfde leiding onder nr. 70-
20-14, door het achterchassis op de bovenkant van het
chassis verder naar voren. Al de plaatjes zijn slechts
schematisch en ‘not to be used as a fitting guide’. Ik heb
inmiddels internet afgestruind, triumpf-spitfire-restoration,
en vond foto’s die aangaven de deze leiding links om het
chassis heen, aan de linkerzijkant ervan, naar voren
loopt. Er gaat bijna niets boven foto’s.

Is een Spit een professionele restauratie waard? 
Op het forum staat de vraag over restauraties door
‘Firstfloor’. Daaruitvolgend doemt de vraag op: zijn
Spitfires het ‘uberhaupt’ waard om professioneel te wor-
den gerestaureerd.
Re: Economisch is het geen haalbare kaart. Ervaring is,
dat je het geld dat je aan onderdelen investeert wel weer
terug kan vragen, maar de 2-3 jaar arbeid zul je echt
gratis moeten doen. Maar, da’s toch helemaal niet belan-
grijk? Een hobby kost nu eenmaal geld en je hebt onbe-
taalbaar veel plezier van het knutselen en rijden? 
Re: Nou, die vraag heb ik me ook gesteld en het antwo-
ord wat ik mezelf gegeven heb is nogal ontnuchterend.
In de aanloop tot mijn aanschaf heb ik vijf ‘projecten’
bekeken die in min of meer gevorderde staat waren:
kwestie van afbouwen! Ben ik achteraf blij dat ik toch
maar een rijdend exemplaar gekocht heb die terstond
zomaar door de APK ging. Als ik ga kijken bij wagens die
recent nog helemaal opgeknapt zijn, of zelfs (body off)

gerestaureerd zijn en ik neem de gevraagde prijs in
gedachten, dan kan ik dikwijls mijn huidige wagen zo
opknappen, waarbij ik -met de aanschafprijs- niet aan het
bedrag kom wat gevraagd wordt. Dus, heb ik voor mezelf
vastsgesteld, wanneer je een gemiddelde auto koopt
voor 5000.- euro en je moet hem dan ‘professioneel’
laten opknappen; zeg tegen 30 euro per uur, dan moeten
ze er wel heel erg met de pet naar gooien, wil je dan
voor 9000 of 10.000 klaarkomen. Dus, koop gewoon een
auto van een liefhebber die een paar jaar geleden zijn
restauratie heeft afgerond en nu de lol er wat af heeft.
Wellicht moeten er dan wat kleine mankementen ver-
holpen en wat achterstallig licht onderhoud gedaan wor-
den en: Je bent het Heertje! 
Re: Economisch niet, de professionele restaurateur kan
alles, de professionele hobbyist ook. Alleen mist de hob-
byist het meeste gereedschap en de kennis. En kost de
restaurateur bakken met geld voor handwerk, terwijl een
hobbyist dat gratis kan. Voor een restaurateur is het
interessant om te investeren in een spuitcabine en een
werkplaats met brug, voor de meeste hobbyisten niet.
Het is dus de afweging, wat je dan door de restaurateur
wil laten doen en wat je zelf gaat doen. Spuiten, lassen
en motorrevisies kan je beter uitbesteden, terwijl het een
hoop geld scheelt, als je zelf de auto kaalmaakt en zo
ver mogelijk de verf en tectyl erafhaalt. De restaurateur
dus hapklare brokken aanleveren; kaal chassis, wat
alleen gestraald en gespoten moet worden, of een losse
motor, kan je dus heeel veel kosten besparen, terwijl het
project voor de restaurateur ook overzichtelijk blijft. Een
restaurateur is daarmee ook gediend, hierdoor kan hij
dan 2 man inplannen die bijvoorbeeld 2 dagen bezig zijn.
Uitbouwen en problemen zoeken (ergens kortsluiting) is
voor een restaurateur ook een ramp; dit zijn klussen die
bijna niet te plannen zijn (en dus geen prijsafspraken
over te maken zijn) en je moet er niet aan denken, dat ze
al je meters en instrumenten eruit slopen en daarna de
doos met onderdelen kwijt raken. Houd dus zelf de regie,
kijk wat je zelf kan (misschien een kennis met een spuit-
cabine) en steek de handen uit de mouwen (scheelt veel
geld). Doe het in stappen; - uitbouwen, chassis en body
splitsen - chassis en body kaalmaken - lasplekken en
beschadegingen wegwerken - strak plamuren van de
onderdelen - spuiten en roestbehandelingen - motor, bak
en rollende delen reviseren - samenbouwen rijdend
gedeelte en motor & chassis - afstellen en keuringen en
nog vele honderden andere dingen. Tip: er zijn heelveel
mensen die aan zo’n project begonnen zijn en het nooit
afgemaakt hebben (90% van alle zelfbouwvliegtuigen
komen ook nooit af). Deze komen bij
verzamelaars/restaurateurs in loodsen terecht. Dit zijn
projecten die niet afkwamen door frustratie, kinder-
wensen, ziektes of geldgebrek. Volledig kaal gemaakte
auto’s, die wel compleet zijn, maar in verschillende stat-
en van restauratie. Het kan dus intressant zijn om zo’n



auto te kopen. Hem te laten spuiten en roestbehandelen
en zelf op je gemak in elkaar te zetten. Dan is het wel
economisch haalbaar, alleen kan je tegen het ontbreken
van dure onderdelen aanlopen (caburateurs verdwenen
of draadboom kapot geknipt) maar met de nodige finan-
ciele reserve, kan je zelfs het ontbreken van de motor
nog opvangen.
Re: Zelf heb ik gekozen voor een auto, ongerestaureerd,
met 27.000 km op de teller en weinig roest (waarschijn-
lijk Carlifornie). Ik hoop hier weinig motorproblemen te
krijgen (km-stand) en niet al te grote problemen te krij-
gen in de volgende 5 jaar. Zoveel zal er niet mee gere-
den worden en zo hard roesten ze ook weer niet. Daarna
zie ik wel weer verder.  
Re: Mijn vraag ivm restauratie via Firstfloor heeft blijk-
baar dit draadje opgestart. Naar mijn mening is financieel
gezien een professionele restauratie in Belgie of
Nederland te gek voor woorden. Als je veel zelf doet, kan
je bv. makkelijk het spuiten uitbesteden, alleen heb je
veel tijd en plaats nodig. Bij Firstfloor vertelden ze me (in
mijn situatie, Spitje in relatief goede staat, het ergste wat
er aan is; de body achter de voorwielen), dat zij voor een
richtprijs tussen 2500 en 3500 euro excl btw, het trans-
port heen en terug naar Polen verzorgden (verzekerd),
(de)montage, lassen en spuiten. Dit is natuurlijk wel een
richtprijs en die wordt -situatie per situatie- bekeken,
maar waar laat je dat doen voor zo’n prijs? (Jullie zullen
dus wel begrijpen waarom ik naar persoonlijke ervarin-
gen met Firstfloor vroeg, zowel pos als neg). PS: Een
nieuw lederen interieur zou rond de 1000 euro kosten. 
Re: Laten restoreren van een Spit of GT6 is volgens mij
geen goede geldbelegging. Als je slim bent koop je
gewoon de beste auto die er voor je geld te koop is, dat
is op de langere termijn het goetkoopste, maar: ‘you are
missing a lot of fun’. Als je bv een rijdende opknapper
koopt, kan je en rijden en sleutelen, dan kunnen er twee
dingen gebeuren, of je bent het kreng in een half jaar
kotsmoe en zoekt een andere hobbie, of je krijgt de
smaak te pakken en gaat door tot je auto beter dan
nieuw is en als je ieder boutje en moertje en ieder likje
verf telt, een stuk duurder is geworden dan dat je er ooit
voor zult vangen bij een verkoop, maar je hebt wel onbe-
taalbaar veel lol gehad [en ook ergernis] voor het zover
is. Dus waarom iemand anders al dat plezier gunnen en
er ook nog voor betalen, je bent wel gek, doe het lekker
zelf. Kort en goed; een Spit of GT6 is een prachtig stuk
speelgoed, maar je wordt er niet rijk van, maar wel erg
blij, het is meer iets voor mensen met een klein steekje
los en daar zijn er, God zij dank, nog heel wat van. 
Re: Uitbesteden van een totaalproject is m.i. geen goed
idee. De aannemer wil natuurlijk ook er wat aan verdi-
enen en zal daarom concessies doen. Zoals gezegd,
houdt de regie in handen en besteedt alleen deelpro-
jecten uit. Ook dan moet je nog goede (zwart op wit)
afspraken maken. Besteed je alles uit, dan zou het zo

maar kunnen dat ze je auto strak in de lak zetten, maar
daaronder geen of nauwlijks iets hebben gedaan. Geloof
me ik heb er voldoende gezien. Doe het zelf, dan weet je
ook wat er gedaan is. Voor mijn restauratie heb ik overi-
gens de kosten bijgehouden zie www.triumphklassiek.tk-
kostenoverzicht
Re: Voor zover ik het tot nu toe heb gelezen, kan ik me
wel vinden in de argumenten die genoemd zijn.
Langzamerhand kom ik er achter dat het economische
aspect (je krijgt er nooit voor terug wat je er aan geld
instopt) voor meer auto’s geldt; sterker nog: noem me
eens een redelijk courant merk dat wel de restau-
ratiewaarde oplevert bij verkoop. Een voorbeeld: ik heb
wat restaurateurs bezocht voordat ik aan mijn TR begon.
Ze noemden zonder blikken of blozen bedragen van 40-
tot 60000 euro! Nou, de meest perfect gerestaureerde
TR levert nog geen 30000 euro op. Uurloon? Gemiddeld
47 euro ex BTW, en 1000 uur werken aan een auto is
geen uitzondering. Dan heb je nog geen enkel
onderdeel, laat staan verf! (Ik ben blij dat ik Piet J. nog
gesproken heb en die verzekerde me dat een TR een
makkelijker auto is dan een Spit, wat overigens wel
klopt). Maar goed, wat betekent onze mening dan in de
praktijk? De gebakkies blijven onverkocht, iedereen richt
zich op de betere/goede Triumph, want die is goedkoper
dan de restauratie die er aan vooraf ging. In het gunstig-
ste geval gaat een handige jongen (en dat zijn we toch
allemaal?) wel beginnnen aan een vermoeide auto, in
het minder gunstige geval: onderdelen voor een goeie
Spit en je kunt zelf wel invullen wat er in het slechtste
geval met een rafelig Spitje kan gebeuren. Enter bedri-
jven als FirstFloor! Ze proberen een interessante
economische draai te geven aan het probleem. En als de
kwaliteit goed is, hebben ze m.i. een goede kans! Er is
nog een ander aspect dat bij andere merkenclubs al wel
een rol speelt: de vergrijzing van het ledenbestand.
Enerzijds doordat er weinig aanwas van nieuwe leden is
(men is lid geworden in de ‘goedkope’ tijd), ook: het is
niet cool om in zo’n oud ding te rijden? (‘Pimp my British
Sportscar’ op MTV doet wonderen, denk ik). Anderzijds:
sommige auto’s zijn gewoonweg te duur geworden voor
mensen die nog niet zo oud zijn! Pakweg 45+-ers die de
kinderen de deur uithebben, kopen zo’n auto. Als ik zo
naar de opkomst van leden kijk op div. dagen, lijkt het
nog wel mee te vallen bij ons, maar als de trend wordt
dat mensen alleen het beste van de markt willen kopen
(relatief duur) kan de vergrijzing ook zo bij ons toeslaan.
Re: Als het klussen en proberen en weer klussen enz. je
hobby niet is, dan moet je niet aan een oude auto begin-
nen. Als je alleen maar wilt rijden in een dure opgetuigde
‘car’, dan is het geen hobby en Spitfire waard. Als je van
te voren gaat rekenen wat het kost en oplevert, dan ben
je geen echte hobyist. Je moet je laten verrassen, want
was er nu leuk aan als je alles van te voren weet. Dan
begin je nergens meer aan. Gewoon zo’n oud ding



kopen en beginnen, De lol komt vanzelf.
Re: De argumentatie zo op een rijtje lezend, komt een
conclusie tevoorschijn die ik bij verschillende liefhebbers
al heb onderkend. Ze rijden met een Spitfire die voor
gebruik gereed staat en ze hebben een tweede exem-
plaar waar ze zich op uitleven om die ook voor dagelijks
gebruik gereed te krijgen. Als het zover is, proberen ze
er een te verpatsen! Dat ik deze conclusie trek, komt
wellicht ook door de sterke aandrang die ik ondervind om
er een bij te nemen om me op uit te leven. Het belan-
grijkste probleem wat nog in de weg zit is ‘ruimte’. Voor
die ene heb ik onderdak, voor een andere alleen als ik
de ene op straat durf te zetten. Moet mijn lief het ook
nog goed vinden(?)

Restauratie bij ‘Firstfloor’
Heeft er iemand ervaring met een restauratie door
Firstfloor? Die zetten nl. auto’s op transport om ze in
Polen te laten restaureren. Als er iemand is die dat al
heeft gedaan, wat was je ervaring?
Re: In een van de ‘Autovisie’’s heeft hier een stuk over
gestaan. De loonkosten zijn daar een stuk lager zodat
een totale restauratie een stuk voordeliger uit zou kun-
nen pakken. Zijn er uberhaupt Spitfires die dit waard
zijn? Restauraties zou ik eerder aan auto’s laten uitvo-
eren die een veelvoud van een Spitfire waard zouden
zijn. Dan lonen zich de restauratiekosten. 
Re: Ik heb vandaag eens rondgevraagd naar de kwaliteit
van werk in Polen. Nou, ik vond het antwoord al in huis:
mijn vrouw laat regelmatig producten maken voor de
multinational waarvoor ze werkt en ze zweert bij produc-
tie in Polen. Goed, goedkoop, leveren op tijd, houden
zich aan afspraken. Niet erg creatief als het gaat om
innovatieve oplossingen (maar ja, een Spit uit de jaren
’70 of zo, is ook geen innovatief product meer in de 21e
eeuw). In de scheepsbouw is het al langer de gewoonte
om schepen in Polen te laten maken. Ik herinner me een
bezoek aan Stellendam, waar casco’s van grote NL vis-
sersschepen lagen, klaar om hier afgebouwd te worden.
En als laatste een voorbeeld van mijn andere grote
hobby: zeilen. In Polen bouwen ze al jaren in opdracht
van NL ontwerpers. Een goed voorbeeld is de New
Classic. Een heel betaalbaar kajuitjacht dat volgens de
NL watersportpers een dikke 9 als eindoordeel krijgt. (En
zeilers zijn ze*kers als het gaat om afwerking enz.). Nou
zeggen mijn voorbeelden misschien niet veel. Maar
misschien zegt het wel wat als je met eigen ogen een
product van F.F. kunt zien. De foto’s op hun website
hebben me nog niet overtuigd, want te vaag. Neem nog
een kritische kijker mee: twee zien meer dan een! Ik wil
graag weten wat het resultaat van je speurtocht gaat
worden!  
Re: Een hoop zweefvliegclubs en zweefvliegeigenaren
laten hun ‘overhaul’-gebeuren ook in Polen en Tsjechie
doen. Vaak ook omdat daar de fabrieken van deze vlieg-

tuigen staan en omdat de lonen zo laag zijn. Een nor-
maal kunstof vliegtuig van tegenwoordig moet 1 keer per
15 jaar helemaal kaal worden geschuurd en opnieuw in
de lak worden gezet. Dit schuren van een romp en 2
vleugels kan de club zelf doen, maar dan ben je met 4
man ook 2 maanden bezig. Daarna moet hij nog
gespoten worden, meerdere lagen en nabehandeld. De
prijzen hiervoor zijn in Nederland niet meer te doen,
20.000 euro is geen gek bedrag. Terwijl je ongeveer 600
euro kwijt bent voor de verf. De rest is dus uurloon en
wanneer dat voor 1/3 of minder kan, scheelt je zo 12.000
euro.

C h a s s i s

Chassisknikje, of een deuk
Ik heb het chassis volledig gestript en laten stralen. Een
aantal dingen die ik moet vervangen komen er nu
duidelijk uit. 
Tijdens het verwijderen van de carrosserie van het chas-
sis waren er geen optredende spanningen: chassis en
carrosserie pasten goed op elkaar. Wat nu ook blijkt is
dat er een middelgrote knik in de rechter chassisbalk zit,
net achter het voorste carrorsserie steunpunt. Nu is mijn
vraag, is het noodzakelijk dat zo‘n knik wordt verwijderd.
Zo ja, graag tips hoe dit aan te pakken.
Re: Ik kan zo zonder e.e.a. te zien niet beoordelen hoe
ernstig dit is. Je praat over een knik, wat impliceert dat
het gedeelte voorbij de knik nu enigszins een andere
kant op wijst. Er zit bij een knik immers een hoek in. Dat
staat haaks op je verhaal dat het carosserie nog goed
past. Is het niet gewoon een deuk? Het feit dat het je nu
pas opvalt en niet voorheen met rijden, geeft in principe
aan dat de sporing er niet door beïnvloed werd (hoewel:
check even, indien nog mogelijk, of er soms een over-
dreven aantal stelplaatjes is gebruikt bij de wieluitlijning.).
Het beste is om e.e.a. visueel te laten beoordelen. Indien
de knik de geometrie (onderlinge afstanden aansluitpun-
ten carrosserie en ophanging) niet beinvloedt, heb je
kans dat het geen kwaad kan. Het kan echter wel een
zwak punt vormen bij een eventuele aanrijding. De
vraag, in hoeverre e.e.a. te herstellen is en wat dat dan
zal kosten, bepaalt natuurlijk mee of je e.e.a. wilt laten
verhelpen, indien niet noodzakelijk. De zijbalkjes zijn
eenvoudig te vervangen. Indien een van de twee hoofd-
balken is beschadigd wordt het lastiger. Je kunt overi-
gens eenvoudig zelf de geometrie (grof) controleren door
links en rechts en kruislings de afstanden tussen ver-
schillende carosserie- en ophanging- en aansluitpunten
met een touwtje op te meten en te vergelijken. In het
werkplaatshandboek staan hier zelfs de juiste maten met
toleranties van. Ik vraag mij overigens af, hoe er op zo‘n
plek een knik kan ontstaan. Indien ergens (flink) over-
heen gereden is, moet de carosserie toch ook



beschadigd zijn (geweest). Is de knik soms bewust
aangebracht met e.o.a. reden (ik kan e.e.a niet zien)? Je
komt de vreemdste zaken tegen.

Poedercoaten chassis 
Ik wil mijn GT6-chassis laten poedercoaten. De prijzen
varieren van 250 tot 450 euro! Waar zit het verschil? Het
gaat mij niet om het verzinken, maar enkel om het
stralen en coaten. Wie heeft er ervaring? 
Re: Ik heb veel onderdelen van een Mercedes 190SL
laten stralen en coaten bij Gritstra in Schijndel, prima
werk, goede kwaliteit, snel klaar (± 2 weken). Ze kunnen
ook schoperen en epoxy spuiten van carroserieen, glas-
parelstralen en ik heb er een stalen uitlaatspruitstuk laten
schoperen met aluminium (op hun advies en erg goed
gelukt). Zorg er alleen wel voor dat er geen vet, tectyl en
plamuur op het chassis zit, want dit krijgen ze er niet
afgestraald. Prijsindicaties: Grof stralen carroserie = E
300,-. Fijn stralen, schoperen, epoxy = E 1000,-.
Poedercoaten gehele wielophanging = E 400,-.
Poedercoaten/glasparelen motordelen = E 200,-.
Re: Ik heb enkele weken geleden het chassis van mijn
Spitfire onder handen genomen: stralen, metalliseren en
poedercoaten. Stralen zelf gedaan bij de firma die hier-
voor enkele straalcabines verhuurt. Vervolgens blijft het
chassis ter plaatse en wordt het nog dezelfde dag
gemetalliseerd en enkele dagen later gepoedercoat. Dit
alles samen heeft mij ongeveer E 200 gekost en ik had
mijn chassis terug na een week. Ik ben tevreden over de
kwaliteit, het chassis is als nieuw.  Het bedrijf is een vrij
jonge eenmanszaak en ligt in Belgie (omgeving Sint-
Truiden).

Kleur chassis 
Ik ben bezig met de restauratie van mijn GT6+ ’68. Ik wil
het chassis opnieuw in de verf zetten. Hoort dit in de
kleur van de auto? In mijn geval dus valencia blauw.
Re: Wat voor kleur is het nu? Misschien is het wel hele-
maalin de underbody coating gezet en als je het schoon-
maakt komt er wel een kleur tevoorschijn. Bij mijn witte
Spitfire zijn de meeste zichtbare delen, zoals de voor-
wielophanging ook wit. Het chassis onder de body is
helemaal zwart. Als je diverse internet pagina’s van
Spitfire eigenaars bekijkt, dan zie je dat er veel zijn die
het hele chassis in de zelfde kleur maken als de
buitenkant. Dus, zoekt en gij zult vinden. 
Re: Chassis hoort officieel in de kleur van de auto te zijn,
dus in jouw geval valencia blauw. 
Re: Ik had ook dit vermoeden, maar iedereen maakt hem
zwart, dus begon ik te twijfelen. Nu nog opzoek naar de
RAL-code voor het poedercoaten. Heb al een mail naar
Sikkens gestuurd. 
Re: Nou, de meningen blijken nogal verdeeld. Zelfs in
het boek ‘A Guide to...’ blijkt niet helemaal hoe het zit.
Op sommige foto’s zie je duidelijk een zwart chassis, op

andere een chassis in de kleur van de auto. Alle ophang-
ingsdelen, veren ed. zijn zwart en niet in de wagenkleur.
In het verleden heb ik eens gehoord/gelezen (ik weet
niet meer waar) dat het deel van het chassis dat zicht-
baar is onder de motorkap de kleur van de carr. heeft en
de rest zwart is. Dat lijkt me met poedercoaten nogal
lastig. Nog wel een paar dingen ter overweging en
wellicht ten overvloede: als je gaat poedercoaten, moet
je alle schroefdraadgaten goed ‘sealen’ met een soort
hittebestendige siliconen-’kurk’, zodat je ze niet opnieuw
hoeft te tappen, zorg er ook voor dat alle identifi-
catieplaatjes op het chassis niet worden meegepoederd
(dat geeft zo’n gezeur bij de APK). Dan nog dit: poeder-
coaten is een superieure vorm van metaalbescherming.
Alleen, het poeder hecht zich zo snel mogelijk aan
metaal. Dus moeilijk bereikbare plaatsen zullen
waarschijnlijk niet zo goed geraakt worden door het
poeder: dat ‘kleeft’ zich onderweg daar naar toe al eerder
ergens aan vast. En dat kun je niet goed zien! Dat is ook
de reden dat veel professionele restaurateurs afzien van
poederen. Als je toch bezig bent, zou je galvaniseren
o.i.d. ook kunnen overwegen en daarna spuiten (met
speciale lak) en met waxoil behandelen. 
Re: Met betrekking tot de schroefdraad, daar kan je een
oude bout indraaien. Mocht er toch nog op een niet
bedoelde plaats poedercoat terechtkomen, dan doet een
potje HEMA afbijt wonderen. De coating verdwijnt als
sneeuw voor de zon. Zelf heb ik overigens het chassis in
7 lagen primer en chassislak gezet. Alle beugels, mon-
tagematriaal, voorveren, wel netjes zwart laten poeder-
coaten. 
Re: Dus mijn Spitje heeft lekker de origele kleuren. Wit
onder de motorkap en zwart onder de body. Mijn schroe-
fveren aan de voorzijde zijn rood. 
Re: Ik wil niemand teleurstellen, maar mijn torens zijn
blauw en onder de body ook. Naar mijn idee is er nog
niet eerder aan gewerkt. Over het poedercoaten, ik ga
het chassis na de coating behandelen met waxoil, dus
dat komt wel goed.
Re: Bij een goed poedercoatbedrijf moet een
Spitfirechassis absoluut geen probleem zijn. Dit is overal
goed te raken. In kleine, diepe gaten komt inderdaad
geen coating. In mijn ogen is podercoaten het beste
alternatief voor bijvoorbeeld chassis, wielophanging,
beugeltjes e.d. De reden dat veel restauratiebedrijven
het niet doen, is omdat ze het moeten uitbesteden,
spuiten kunnen ze vaak zelf (zijn ze sneller klaar, kunnen
ze zelf hun uren factureren). Let op. Niet ieder bedrijf
doet wat technisch het beste is, maar wat hem financieel
het beste uitkomt. Wanneer ik een (FOCWA) spuiter hoor
zeggen dat ie een gestraalde, geschopeerde en in de
epoxy gespoten carroserie eerst helemaal kaal gaat
schuren, dan ben ik gauw klaar met zo’n bedrijf! (echt
gebeurd!)
Re: Om de verwarring wat groter te maken, het vol-



gende. Ik heb meermalen gelezen, ik weet niet meer
waar, dat het chassis altijd zwart gespoten is om de vol-
gende reden; uniformiteit, bij Triumph wist men niet van
te voren, of wilde niet weten, welke kleur body op welk
chassis zou komen. Het ging er die tijd wat anders aan
toe dan b.v. nu bij Volvo, waar alles logistiek tot in den
treure uitgepeurd is, dankzij de computer. 
Voor wat betreft het poedercoaten, ik heb er een slechte
ervaring mee. De laag is hard en dat is een nadeel. Bij
mechanische belasting treedt er ‘delaminatie’ op, waar
vocht eronder kruipt, met alle gevolgen vandien. Het
chassis volbad verzinken (het komt in alle hoeken en
gaten) en de rest voorbehandelen met een goede primer,
alvorens te lakken, geeft meer elasticiteit aan het laksys-
teem. Voor mezelf heb ik het chassis volbad verzinkt en
in de kleur van de body gespoten, (voorbehandeling;
opschuren, 380; ontvetten, primer) de rest ook goed in
de primer en in de kleur van de body gespoten. Dit niet
omdat ik het perse origineel wilde hebben, maar omdat
ik het mooier vond en vind.

Kleur chassis
Klopt het dat Spitfire/GT6 chassis uit twee kleuren
bestaan? Van voorkant tot versnellingsbak ‘body’ kleur
en rest zwart? Wie kan me hierover informeren?
Re: Volgens mij zou het chassis inderdaad de kleur van
de auto moeten zijn. Ik weet niet of dit het gehele chas-
sis is, of alleen de voorkant. gt6.com bevat verschillende
foto‘s van concoursstaat auto‘s. Ikzelf heb een royal blue
GT6 MK I met een zwart chassis.
Re: ‘Tahiti blue’ Spit USC, heeft een zwart chassis van
fabriekswege.
Re: Voor zover ik kan nagaan, hoort het chassis in kleur
van de auto. Vaak wordt naderhand de bodem in de bitu-
men gespoten, waarbij meestal het chassis wordt
meegenomen (totaan de motorruimte), dat verklaart het
gedeeltelijk in kleur/gedeeltelijk zwart van het chassis.
Re: Ook mijn mimosa-gele Spit 1500 ’75 heeft een chas-
sis in de kleur van de auto. Enkele maanden geleden is
de ‘body’ voor het eerst van het chassis gehaald, dus dit
moet de orginele kleur zijn. 

Chassis kleur
Mijn Spit is ‘body-off’ gerestaureerd. Daarbij is het chas-
sis meegespoten. Is het zo dat de uwe ook overgespoten
is? Volgens mij is namelijk het gehele chassis origineel
zwart, maar dat weet ik niet zeker.

B o d y  &  s t o e l e n

Verwijderen voorruit
Ben er aan toe om de voorruit te verwijderen. Ik wil ‘m er
graag heel uit hebben. Zijn er speciale dingen waar ik
aan moet denken.

Re: Op de website www.triumphspitfire.com staat een
handleiding met illustraties voor het verwijderen (en het
terugplaatsen) van de voorruit. Misschien heb je er wat
aan. Ik heb zelf in ieder geval al heel wat goede tips van
die site gehaald! De volledige URL is: http://www.tri-
umphspitfire.com/Windshield.html 
Re: Het veiligst is het, het rubber door te snijden. Als je
dat gedaan hebt kun je de ruit er zo uit pakken. Bij mon-
tage heb je meestal toch een nieuwe rubber nodig. Wil je
hem eruit drukken, dan heeft de ervaring mij geleerd, dat
een geharde ruit meer kan hebben dan een gelaagde.
Let op of het rubber los zit, of is afgekit. Als hij los zit, in
een hoek onderin beginnen de ruit naar buiten te
drukken, daarna langzaam verplaatsen zodat het rubber
eruit komt. Niet blijven doordrukken in die hoek, want
dan kan de buiging in de ruit te groot worden waardoor
hij breekt.
Re: Als aanvulling nog het volgende: Uiteraard moet je
de chroomstrip eerst verwijderen voordat je aan het rub-
ber begint. Een geharde ruit splintert als‘ie stuk gaat. Als
je zo‘n ruit hebt: even met tape de uitstroomopeningen
van de voorruitontwaseming afplakken (scheelt geram-
mel tijdens het rijden als er scherven in komen) en even
een deken o.i.d. op de motorkap leggen ter bescherming
van je lak (ook weer: tegen splinters).

Voorruit demonteren
Ik wil mijn ‘body’ grondig aanpakken en moet daarvoor
de voorruit verwijderen. Wie weet hoe ik dit het beste
kan aanpakken. Ik denk erover om het rubber los te snij-
den. Dit kost natuurlijk een nieuw rubber, maar ik loop
geen risico dat de ruit scheurt. 
Re: Je hebt het antwoord al gegeven, de minste kans op
breuk is inderdaad het rubber kapotsnijden. Meestal zit
er ook ramenkit aan, dus, als je hem er d.m.v je beide
voeten van binnenuit er uit wilt duwen, terwijl je aan de
binnenkant het rubber openvouwt, kan er wel eens veel
spanning op de ruit komen staan, waardoor deze breekt
en dat kost meer dan een nieuw rubber! De rubber lip
die over het metaal ligt (van de ruitrubber natuurlijk)
insnijden met een Stanley mes. Eerst een snee dwars op
de rubber tot halfweg, dan een deel van enkele centime-
ters horizontaal. Daarna gewoon aan dit losse stuk
trekken. Scheurt vanzelf verder.

Voorruit sierlijst
Ik heb mijn voorruitframe gerestaureerd, inclusief een
nieuw voorruitrubber en een nieuwe ruit. Nu alleen de
sierlijst nog. In de handboeken staat gereedschap afge-
beeld dat je moet maken om de sierlijst zonder proble-
men te monteren. Heeft iemand: a. ervaring met dit
gereedschap? b. al eens zo‘n ding gemaakt (welke diam-
eter moet het te buigen materiaal hebben?). 
Re: Ik heb het eens gedaan met een kort stukje, stevig
ijzerdraad, ongeveer op goed geluk gebogen in de vorm



van het genoemde gereedschap. Dat ijzerdraadje had ik
kort en strak ingeklemd in een klemtang (die je bijv. ook
gebruikt bij het lassen om 2 platen op elkaar geklemd te
houden. Door het ijzerdraadje wat schuin door de groef
in het rubber te trekken ging hij voldoende open om de
sierlijst er in te wringen. Het blijf een moeizame klus die
je met z‘n tweeen moet doen en met hulp van wat zeep
of afwasmiddel. Pas op voor uitschieters op je verse lak.
Re: Ik heb zelf het stuk gereedschap gebogen uit ijzer-
draad. Na insmeren van de rubber met zuurvrije vaseline
is het mij gelukt in ca 3 uur de sierstrip onbeschadigd te
plaatsen. Je hebt veel geduld nodig. 

Sierstrip voorraam GT6
Wie kan mij vertellen hoe ik het makkelijkst de sierstrip in
het voorraamrubber van een Spit IV/1500 en GT6 aan-
breng. Er moet een pesentrekker voor bestaan, hoe ziet
deze er uit?
Re: Bij de Spit druk je deze strip er zo met je hand in.
Maar is het dezelfde? Bel de Spitfire ‘Goeroe’ Henk
Mulder in Boksum! Telefonisch goed advies is bij hem
kosteloos; een eventueel benodigde pezentrekker kan hij
je ongetwijfeld (per postorder) leveren. Zijn telefoonnum-
mer vind je in zijn advertentie in (bijna) alle bladen; ook
in ‘The Spitfire’.
Re: Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar het schijnt
nogal een rotklus te zijn. Op www.triumphspitfire.com
staat een stukje over de sierstrip bij de sectie ‘windshield
replacement‘. Het stukje gereedschap dat nodig is, kun
je zelf maken. Een tekening met afmetingen (is volgens
mij een scan uit het werkplaats handboek) staat erbij.
Rechtstreekse link:
http://www.triumphspitfire.com/Windshield.html

Voorruit sierlijsten
Ik ben op zoek naar een set sierlijsten voor de voor-
ruitrubber van mijn Spitfire 1500TC ’77, wie kan mij
helpen.
Re: Als deze lijst(en) niet erg afwijken van de MK III zijn
de ze in ieder geval voor een paar tientjes te koop bij
o.a. Damen & Kroes in Boxtel, maar waarschijnlijk bij
elke dealer.
Re: In het werkplaatshandboek van ‘Triumph’ staat een
speciaal stuk gereedschap beschreven, om de sierlijst
om het voorruitrubber te doen. Het is zelf te maken,
maar dit is mij niet gelukt. Andere ideeen? Ik heb
namelijk een mooie (zeldzame) RVS-voorruitlijst van een
MK IV, maar hij moet er nog omheen.
Re: Makkelijker dan met het afgebeelde haakje, kun je
een sierstrip monteren met behulp van een anderhalf tot
twee centimeter brede metalen strip die je in een
haakvorm buigt. Werk de hoekjes rond af, zodat hij niet
in het rubber blijft haken. Anders dan de afgebeelde
haak, waarvan het de bedoeling is dat hij de rubberlip
vanaf de buitenrand omhoog trekt en met het

langstrekken naar de binnenkant van de sierstrip werkt,
gebruik je deze wigvormige strip vanaf de binnenrand om
de rubberlip omhoog te duwen. Een beetje Dreft erbij,
voor de glij, het is een handigheidje, maar als je het door
hebt, zit je sierstrip er in een paar minuten op.
Re: Met de haak uit de werkplaatshandleiding moet je de
lip niet trekken met de haakkant, maar van de andere
kant met de bolle kant de lip van het rubber wegdrukken.
Een haak neigt gauw om te trekken.

Sierstrip voorruit monteren
Met welk hulpmiddel kan ik de kunststof sierstrip die op
het voorruitrubber gemonteerd moet worden het makke-
lijkst bevestigen?
Een ander hulpmiddel is nodig voor het bevestigen van
de strips en rubbers in de deuren, daar waar de ruit door
naar boven gedraaid wordt. Gaarne raad en daad van
diegene die hier een oplossing weten.
Re: Voor de sierstrip in de voorruit heb ik geen hulpmid-
del nodig gehad, alleen twee stevige duimen (wel in een
nieuw rubber trouwens). 
Voor de strips en rubbers in de deuren is een speciaal
stukje gereedschap te maken; zie de ‘Haynes’-manual,
pagina 297 fig. 12.20. De opgegeven maten en het
handvat heb ik gelaten voor wat ze waren; een beetje
knutselen met een metalen stripje van 1 a 2 mm dik, dat
precies zo vast om het clipje past dat het er niet uitvalt,
is simpel te maken; echter het plaatsen van de clips
onder de strips blijft een geduldige en tijdrovende
bezigheid; in mijn geval heeft me dat enkele rege-
nachtige zondagmiddagen en de nodige ergernis gekost.
Re: Moet de brede rand van de sierstrip op het ruitrubber
aan de binnenkant in de diepe gleuf terecht komen en
valt de wat smallere kant dan vanzelf over het rubber
aan de bovenkant op zijn plaats? Of moet je tegelijkertijd
beide kanten goed in het profiel drukken? Ik zat aan een
touwtje met een knoop erin te denken, om het profiel van
de sierstrip “open” te zetten. Misschien denk ik wel te
moeilijk.
Re: Ik heb afgelopen weekende de raamstrips op mijn
Spitfire gezet. Als je het stukje gereedschap goed
gebuikt, kun je ze er in een half uurje op hebben.
Het makkelijkste is om de strips er eerst boven en onder
op te schuiven (boven en onder het raam dus) zodat je
een begin hebt. Om de strip er verder goed op te krijgen,
moet je eerst de buitenrand in het profiel leggen
(draaien) en dan met het ‘U’-vormige gereedschap de
binnenrand erop leggen. Je doet dit, door de ‘U’ om de
strip te leggen (lange eind naar buiten) en dan het
gereedschap te draaien (het lange eind op het raam),
zodat nu de ‘U’ tussen de chroomstrip en het rubberrand-
je zit. Je kunt nu het gereedschap langs de chroomstrip
halen en hem er zo goed op krijgen. Succes. P.s. Ik heb
het gereedschap gewoon van een stukje metaalplaat
gemaakt. 1mm dik, 1.5 cm breed. (korte stuk ‘U’ 1cm,



lange stuk 6 cm, hoek tussen lange en korte deel
ongeveer 45 graden, geen echte ‘U’ dus, maar meer een
‘V’. Om de sierstrip te beschermen, kun je het gereed-
schap omwikkelen met isolatietape.

Voorruit achterover gekomen
Door de loop van de jaren (33) is het windscreen (voor-
ruit) naar achteren komen te staan. Mijn zijruiten kunnen
niet meer helemaal omhoog. Aan de voor-/bovenkant
van het zijraam moet er van 0 cm beneden, naar boven
ongeveer 1 cm vanaf. Wat moet ik doen. Nieuwe ruiten
laten maken (van hardglas is prijzig). Of het voorraam
weer terugbuigen.(gaat misschien mijn lak scheuren).
‘Stellen van het raam’, kan ik niet vinden.
Re: Wees gerust, je kunt je voorruit stellen! Als je de gids
van Nico Baas pakt, dan staat op pag 144 een tekening.
Het onderdeel 750158 is te stellen, is in de ‘Haynes’ gids
beschreven. Als je een MK IV of 1500 hebt, (wat gezien
de leeftijd niet heel logisch lijkt), is het wat lastiger.
Re: Het is een MK IV (1300) dus. Dus aan de voorruit is
niks te stellen. En stellen gaat niet zo makkelijk met de
zijramen. En als ik dat probeer, is het raam aan de
bovenkant scheef.
Re: Dat de zijruiten niet meer passen, komt waarschijnlijk
doordat men bij het instappen zich vasthoudt aan de stijl
en dan langzaam in de auto laat zakken. Het is links ook
veel erger dan rechts. Er zal niets anders op zitten, dan
om de stijl terug te buigen, of een extra rubber op de
deurstijl te lijmen en zodoende het verschil weg te
werken. De kans dat je lak gaat scheuren is niet zo
groot, omdat je de lak niet uitrekt, maar juist een beetje
stuikt en dat kan de lak denkelijk wel hebben. Ik heb het
ook gedaan en de plek des onheils met wat meer was
behandeld. Tot nu toe (5jaar) blijft alles goed.
Re: Het raammechanisme is waarschijnlijk niet goed
gesteld. Haal de dekplaat van de deur af en controleer
het raammechanisme. De ruit zit in een metale sponning,
waarschijnlijk zit die niet goed. Haal de ruit eruit en zet
deze er weer opnieuw in met behulp van een nieuw rub-
ber, gemaakt van een fiets-binnenband. Als je het metal-
en ‘U’-stuk goed schoongemaakt hebt van roest,
schilderen met ‘Hammerite’ en de rubber later vast
zetten met silicone kit.

Popnagels sierstrip voorruit
Binnenkort monteer ik de sierstrip weer op mijn Spit. Nu
heb ik wel eens gehoord dat je hiervoor speciale pop-
nagels nodig hebt. Vooral de lengte is belangrijk. 
Re: Ik heb gewoon 3x8 mm popnagels gebruikt. Die
waren lang genoeg. Die zijn gewoon te krijgen bij bv.
‘Karwei’, e.d.

Beschadging glas
In de voorruit van mijn 1500TC zit een kras, veroorzaakt
door het metaal van de ruitenwisser. Is er een manier

(die ik eventueel zelf kan doen) om deze kras te ver-
helpen of te verminderen, of is het goedkoper om de
hele ruit te vervangen.
Re: Ja er is een polijstmiddel verkrijgbaar waarmee je de
ergste krassen weg kan halen. Voor zover ik het weet,
kan je dit gewoon bij ‘Halfords’ kopen.
Re: Krassen die ontstaan zijn door verharde of versleten
ruitenwisserbladen, gepaard met aangekoekt- of
straatvuil, krijg je niet meer uit de ruit. ‘Halfords’ en con-
sorten kunnen nog zulke mooie praatjes hebben, maar
het middel helpt je niet om de dame bij het stoplicht
beter te kunnen zien. Heb je echter een ‘all risks’- of
‘plus’-verzekering, dan kan de ruit met de :BARST: door
de glas kabouters tegen je ‘eigen risico’ prijs ingezet wor-
den. Zij regelen ook de afwikkeling met de verzekering.

Voorruit polijsten
Op de voorruit van mijn 1500 zijn lichte krassen en zeer
kleine putjes zichtbaar, vooral als de zon laag is. Weet
iemand hiervoor een oplossing, anders dan vervangen
van de voorruit. Is polijsten mogelijk en zo ja wie doet
dat.
Re: Putjes kan je misschien via je WA+ of ‘all-risks’
autoverzekering laten repareren bij ‘Carglass’. Bij “mod-
erne” auto’s kost dit niets, om te voorkomen dat de ruit
gaat scheuren. Lichte krassen kan je proberen te poli-
jsten. Polijst materiaal kan je in een busje kopen bij
‘Halfords’. Het proberen waard (haalt ingevreten vuil en
zeer kleine krasjes in iedergeval weg).
Re: Ik heb dat spul van ‘Halfords’ geprobeerd. Het resul-
taat was helaas niet echt goed. Kortom, ik vind dit zoge-
naamd polijstmiddel niet het geld waard. Ach ja, dat
wordt dus een nieuwe voorruit. Ik maak mijn borst al nat
voor de terugplaatsing van de sierlijst.
Re: Het was het proberen waard. Schut, in Soest, heeft
veel ruiten staan; tweede hands, nieuw in B en A
kwaliteit. Natuurlijk kan je ook “wachten” op steenslag en
de ruit door ‘Carglass’ laten vervangen, meestal dekt de
verzekering dit. Ben je meteen van het gefreubel met het
lijstje af.
Re: ‘Gebruikt’: Maar dan zit je met een gebruikte ruit, die
ook de kleine krasjes heeft, die ontstaan door gebruik
van ruitenwisser i.c.m. vuil/zand. Wat vragen ze voor een
gebruikte ruit?
Re: Het polijsten werkt inderdaad niet goed, ik heb hier
ook diverse middeltjes voor geprobeerd en informatie
ingewonnen, maar niets bruikbaars gevonden. Toevallig
vandaag om die reden een nieuwe ruit gemonteerd. Het
monteren van de sierlijst gaat erg makkelijk als je vooraf
een klein beetje silicone spray in de groef van de rubber
spuit, is onschadelijk voor rubber en sierlijst en spaart
een uur werk.
Re: Hé, wat een geweldig idee. Silicone spray, daar heb
ik nooit aan gedacht. Bedankt en ik zal hier een bericht
over plaatsen zodra dat karweitje klaar is.



Re: Sprak laatst iemand met een VW met hetzelfde
probleem. Bij ‘Carglass’ verwezen ze hem door naar ‘De
Glasgarage’, in Utrecht. Daar werd een machine op de
ruit (die nog in de auto zit) geplaatst, die vervolgens
mechanisch werd bewerkt. Het resultaat is een heldere
ruit, op de echt diepe putjes en krassen na. Het doel van
de man was weer goed zicht bij laaghangende zon. Daar
voldeed het resultaat aan! Kosten waren 85 euro
exclusief. Ik heb begrepen dat de ‘Glasgarage’ meerdere
vestigingen heeft. 
Re: Voor 90 a 100(getint) pond heb je een nieuwe, dan
zou ik dat niet gaan laten doen bij een garage. Wat ook
helpt bij aanbrengen van een ruit of zo’n sierstrip, is een
lading teflon spray/silicone spray met Dreft.
Re: Ik heb twee weken geleden een nieuwe voorruit
gekocht van Bert van Os. Geen krasje op en 90 euro. Als
het weer het toelaat (ik heb een van drie kanten afges-
loten carport voor de Spit) zal ik met jullie tips aan de
slag gaan. En natuurlijk hier over rapporteren.
Re: Nou Spitters, de nieuwe voorruit zit er in en ik kan nu
met gemak de vrachtwagens van de brommers onder-
scheiden. Dat ging als volgt: Plastic wastouw gekocht,
een metalen kledinghanger van de kledingkast gepikt,
een busje silicone spray en een tube zwarte ruitenkit
(3,95) gekocht. Vervolgens in de passagiersstoel gezeten
en met mijn voeten de bovenkant van de ruit naar voren
geduwd, terwijl mijn zoon de ruit steunt, zodat die niet op
de motorkap valt. Eens de ruit met rubber eruit, heb ik de
rubber goed schoon gemaakt en vooral de gleuven waar
de sierstrip en de binnenrand van de lijst erin zullen
moeten komen. Een schroevendraaier met een doek om
de punt en veel silicone spray, doet wonderen. Twee
kleine roestplekken op de lijst behandelen en in kleur
spuiten (het is ‘now or never’). Rubber om de ruit heen,
nadat er kit in gedaan is (niet te veel) en het wastouw in
de gleuf waarin de binnenrand moet komen, zodanig, dat
beide einden van het touw kruislings uit het middenonder
steken. Ruit op zijn plaats en terwijl mijn zoon de ruit
aandrukte, trok ik beide einden van het touw naar bin-
nen. De rubber kwam met gemak over de binnenrand
van de lijst. Vijf minuten later zat de ruit er goed in.
Van de kledinghanger heb ik een stuk van 30 cm geknipt
en gebogen, zodat een ‘U’-vorm ontstaat aan een eind
en dan in een hoek van bijna 90° gebogen. Het ‘U’-eind
heb ik van de buitenkant in de gleuf waarin de sierlijst
moet komen geschoven, nadat ik de gleuf met veel sili-
cone spray gespoten en het eind van het eerste stuk
sierlijst in de gleuf heb gedaan. Zodoende komt dat hulp-
stuk tussen de sierlijst en de onderkant van de rubber te
liggen. Langzaam trok ik dat hulpstuk langs de rubber en
als ik die naar boven laat buigen, springt als het ware de
rubber in de gleuf van het sierstuk. Af en toe help ik de
zaak met silicone spray.
Een half uur later was de sierlijst op zijn plaats (beter
dan voorheen). Tot zover bedankt allemaal voor jullie

reacties en tips. De wereld ziet er een stuk beter uit nu,
vanuit mijn ‘Spit’-stoel.

Voorruitrubber kiert in de hoeken
Een paar jaar geleden heb ik mijn ruit incl. rubber ver-
vangen. Het nieuwe rubber sloot toen rondom netjes
aan. Tbv de restauratie heb ik de ruit weer verwijderd en
daarvoor het rubber kapot gesneden (kleinste kans op
ruitbreuk). Tijdens het opnieuw plaatsen van mijn voorruit
bleek dat het nieuwe ruitrubber iets open staat in de
hoeken. Voor de rest sluit hij mooi aan. Wat kan hier de
oorzaak van zijn en wat is er aan te doen?
Re: Ik had hetzelfde probleem na het verwijderen en
opnieuw plaatsen van de voorruit. Uiteindelijk heb ik de
hoeken met zwarte ruitenkit opgevuld en dat zit nog
steeds perfect en je ziet er bijna niets van.
Re: Ik had hetzelfde, met een splinternieuw rubber, maar
na een hele tijd, ik geloof wel twee jaar, is het vanzelf
netjes aan gaan sluiten op de ruit. Lekkage heb ik er
nooit van gehad toen het nog op een kier stond.
Re: Bij mij heeft het verschijnsel zich ook voorgedaan,
door de rubber met een haakje weer vanuit de sponning
in model te trekken, heb ik de rubber nu weer goed
aansluitend gekregen. Ik heb dit proces wel een paar
weken lang elke dag moeten herhalen, lijkt een onbe-
gonnen werk, maar na verloop van tijd krijg je er hand-
igheid in en het resultaat is de moeite waard.
Re: Ik moet de voorruit nog terugplaatsen. Kunnen jullie
mij nog een paar tips geven waar ik aan moet denken.
Bv, moet het dashboard er weer uit om het rubber in de
rand te krijgen? Zelf heb ik er geen vertrouwen in, kan ik
beter dit door ‘Carglass’ laten verzorgen?
Re: Het is geen leuke klus, zeker niet bij koud weer! Het
is echter wel te doen. In de ‘workshop manuals’ staat
goed omschreven hoe het moet, maar in het kort komt
het op het volgende neer: Het is een tweemans klus (!).
Dashboard hoeft er niet uit. Verwijder voor het gemak de
binnenspiegel en de zonnekleppen. Zet de motorkap
open. Leg een deken op een vlakke tafel, of grond (kijk
uit voor steentjes!) en leg hierop de ruit. Span het rubber
eromheen (met twee personen). Zorg dat je bij het
omleggen in de hoeken niet aan het rubber trekt. Vul de
buitenste gleuf van het rubber met een oplossing van
afwasmiddel en water. Doop een lang koord in een
oplossing van afwasmiddel en water. Leg nu het koord in
de rubber gleuf, waarbij bovenaan gestart wordt en beide
uiteinden elkaar midden - onder kruisen. Laat het koord
nog doorlopen tot de linker en rechter bovenhoek. Plaats
de ruit vanaf de buitenzijde met het rubber in het onder-
ste deel van het kozijn. De uiteinden van de koorden
moet je aan de binnenkant van de auto houden (door het
raamkozijn heen dus). Plaats nu het raam voorzichtig op
zijn plek en druk hem zo goed mogelijk naar beneden.
Een persoon staat aan de motorzijde en drukt het raam
goed op zijn plaats. De tweede persoon zit in de auto en



trekt nu langzaam het koord uit het rubber. Door het
gladde sopje en de druk vanaf de buitenzijde (eerste per-
soon) zal het rubber zich om het metalen profiel trekken.
Zorg dat de ruit goed op zijn plek wordt gedrukt. De
eerste persoon moet het koord volgen. Kleine correcties
op het rubber kunnen later nog doorgevoerd worden.
Hierbij kan een plastic kaartje (lidmaatschapskaart!)
uitkomst bieden. Waarschijnlijk lukt het niet in een keer.
Zelf ging het deze keer in twee pogingen. Let ook op, dat
het behoorlijk glibberig wordt door het zeepsop. De
snelle jongens van ‘Carglass’, of een van de andere
autoruit firma’s, beginnen er liever niet aan, want de ruit
kan breken door ouderdom. Je kan natuurlijk zelf dit risi-
co nemen, maar ik heb de eerste keer wat rondgeshopt
en was toen bij deze jongens +/- 125 euro kwijt, waarbij
ik al het matriaal (glas en rubber) aanleverde.
Re: Zoals hierboven beschreven, doe ik het ook. Alleen
gebruik ik nooit zeepsop, of iets anders dat nat is, maar
talkpoeder. Verder gebruik ik een dun koordje van nylon.
Die combinatie zorgt er voor, dat het rubber soepel over
de sponning glijdt. Als je zeep gebruikt, wordt het zo’n
plaktroep als het de eerste keer niet lukt en je overnieuw
moet beginnen. 
Om te voorkomen dat het rubber in de hoeken “gaapt”
moet je extra goed controleren of de ruit precies in de
bocht van het rubber ligt, en niet verschuift tijdens het
intrekken.

Popnagels voorruitframe
Mijn voorruitframe wordt gerestaureerd. Bij het demon-
teren is de aluminium strip bovenop het ruitframe ges-
neuveld (was erg goed gekit). Er komt een nieuwe strip
op. Nu de vraag: Wat is de maat van de negen pop-
nagels die gebruikt moeten worden om e.e.a. weer goed
te bevestigen. Het gaat hierbij niet om de diameter van
het gat. Die is wel duidelijk, maar om de lengte die het
‘kopje’ van de popnagel moet hebben om voldoende
klemvast/houvast te hebben om ruitframe en strip aan
elkaar te zetten.
Re: De maat kan ik niet precies vertellen, maar ik weet
wel dat het speciale zijn, die je bij de ‘Triumph’ hande-
laren kunt kopen. Ze moeten namelijk een zeer platte
kop hebben. Neem je gewone popnagels, dan zal de
rubberstrip van de softtop niet goed afdichten. Bestel ze
gewoon bij een onderdelenhandelaar, dan heb je de
lengte ook gelijk in orde.

Regengootjes voorraam
Roest aan de raamstijlen van de Spitfire. De eerste
Spitfires hadden geen regengootjes langs deze stijlen.
Nadeel was, dat er dan regenwater tijdens het rijden
naar binnen kwam. Vervolgens is er een regengootje
opgezet. Dit gootje bestaat uit een stukje gebogen plaat-
staal, wat achter de raamstijl is gelast. Hier komt helaas
vocht achter en de rest (roest dus) gebeurt vanzelf. 

Wie heeft hier een goede oplossing voor? Ikzelf dacht
om de ‘nieuwe’ gootjes los te spuiten en vervolgens aan
de gespoten raamstijl te verlijmen. Al het metaal is dan
voorzien van lak en kan dus niet roesten. Iemand tips en
of ervaring?
Re: Hetzelfde probleem heb ik als volgt gerepareerd: al
het rotte blik inclusief gootje wegsnijden en eerst de
raamstijl repareren, daarna nieuw gootje maken en die
met een veel kleinere overlap op de gerepareerde raam-
stijl lassen. De truc is nu om de goot goed waterdicht af
te werken, zodat het vele jaren zal duren voor hetzelfde
probleem weer terugkeert. Er zijn diverse soorten car-
rosseriekit te koop, die erg goed naden en kieren kunnen
afdichten. Jouw idee om eerst te verven en dan te
plakken lijkt me niet erg duurzaam: de verf zal toch weer
loslaten.

Re: Afgelopen weekend nog een tip gekregen. Op
de kale stijl kan je ook een paar moertjes
verzinken/lassen. Dan een rubberen strip en vervolgens
een gootje. Dit principe gebruikt men ook op de
klassieke Mercedes SL serie. Mooi, degelijk maar wel
even wat werk.

Re: Misschien begrijp ik het niet goed, maar daar
komt toch water tussen? Kijk maar eens naar de spat-
borden van een kever of het achterspatbord op een
SAAB 96: daar omheen zit altijd roest.

Re: Hmmm, ik heb het nog niet persoonlijk gezien bij
een SL. Maar het metaal moet natuurlijk wel goed in de
lak staan. Ik vermoed dat met een rubber stripje er geen
lakbeschadigingen ontstaan en zo dus de kans op roest
klein is. 

Hoofdsteunen
Hoe kan ik de hoofdsteunen van mijn stoelen demon-
teren; het lijkt of er ergens een vergrendeling of zoiets
zit, die ik schijnbaar niet kan ontdekken. Betreft een Mk
IV. In documentie kan ik het niet vinden.
Op de site:
http://www.rimmerbros.co.uk/spitfire/images/173a.gif lijkt
het alsof er een borgpen (CZA4713) zit.
Re: De bekleding van de rugleuning omhoog schuiven.
Als dat hoog genoeg is kun je bij de arm van de hoodste-
un. Palletje indrukken en de hoofdsteun omhoog eruit
halen.

Marke-Ertel: vernieuwde stoelen 
Heeft iemand ervaring met de gerenoveerde stoelen
aangeboden door het Duitse huis Marke & Ertel in
Viersen? Website is http://www.marke-ginster.de/

Renovatie stoelen 
Ik heb nieuwe covers en vullingen in bestelling voor mijn
Spit 1500. De covers zijn met de houndstooth-stof.
Volgens de uitleg op deze pagina
http://www.teglerizer.com/triumphstuff/spit6project/whitey/



seats/index.html moet je lijm gebruiken. Een tweetal
anderen die zetels renoveerden vertelden me dat ze
geen lijm gebruikt hebben. Dus wie kan me hierover uit-
sluitsel geven? Verder ook de vraag of naast de covers
en de vullingen nog iets moet/kan aangekocht worden
om de job tot een goed einde te brengen. Vaak gemaak-
te fouten? Kan het comfort verbeterd worden door iets
toe te voegen?
Re: Ik heb deze klus verleden jaar zelf gedaan. Je moet
lijm gebruiken, anders gaat de vulling schuren tegen het
stof van de bekleding en daardoor snel slijten. Eenzijdige
spuitlijm ‘permanent’ van ‘Perfax’ (verkrijgbaar bij Karwei)
heeft bij mij goed geholpen. Tip. Niet te grote delen in
een keer vastlijmen.
Re: Ik heb de klus enige jaren geleden gedaan. Omdat
de stoelen niet zo prettig zaten, had ik ook via dit forum
tips gevraagd om te renoveren of zelfs andere stoelen te
plaatsen (vanwege rugproblemen). Toch gekozen voor
renovatie want: Bij demontage waren de leuningen bij
het scharnier ingescheurd. Verder heb ik de stoelzitting
met ong. 7 cm verlengd. De nieuwe bekleding heb ik bij
een stoffeerder ‘uit laten leggen’. Maar de grootste
verandering is de montage van een oppompbaar
“Lumbaal” kussen in de leuning. Ong. E 55,-. Te koop bij
een speciaalzaak die ASS stoelen inbouwt.
Re: Ik heb nieuwe covers en mousse thuis liggen.
Gehaald bij de firma Marke&Ertel in Viersen (D) die op
dit vlak in prijs alvast beter scoort dan andere. Ik kreeg
reeds enkele mails die stellen dat het niet nodig is lijm te
gebruiken. Op dit vlak is er dus een contradictie tussen
diverse bronnen. Bij de demontage en montage zou het
wel opletten zijn, zodat alles goed op zijn plaats zit/blijft.
Ik hoop er zo spoedig mogelijk aan te beginnen. Ik kan
nu wel al stellen dat de nieuwe covers er ‘splendid’
uitzien. In verband met een eerdere vraag die hier
onbeantwoord bleef. Ik heb nu de ruilstoelen gezien bij
deze firma en deze zien er zeer goed uit. Je moet dus je
eigen stoelen inruilen en krijgt stoelen in de plaats die
opnieuw bekleed werden en voorzien van vulling. Voor
wie er zelf niet graag aan begint, is dit zeker een optie.
Het contactje voor de ‘fasten seatbelts’ verklikker zou wel
niet ingebouwd zijn.
Re: Wij hebben de stoelbekleding en vullingen 4 jaar
geleden vervangen door nieuwe. We hebben geen drup-
pel lijm gebruikt en zitten nog steeds perfect. Mijn
advies, maak eerst 1 stoelbekleding helemaal los en ga
die eerst vervangen, dan heb je nog een voorbeeld bij de
hand, zo is het ons ook het beste vergaan. De tweede
stoel is dan een “eitje”. Aan de onderkant zit de bekled-
ing met een soort krammen vast, al deze krammen
hebben we ook vervangen door nieuwe. Het is best wel
een klus, maar heel goed zelf te doen. Je moet wel met
z’n tweeen zijn, het eromheen trekken van de bekleding
en het vastmaken vergt best wel wat kracht. Als het goed
is zit er bij de stoelbekleding een A4-tje (weliswaar in het

engels) over hoe je te werk moet gaan. Dit is een goede
handleiding.
Re: Ik heb mijn stoelen bij een bekleder in Utrecht
(Amsterdamsestraat) laten reviseren en van nieuwe
schuimvulling in de rugleuningen laten voorzien voor nog
geen 200 euro. Ik heb voor het vervangen van de stof
door skai gekozen. De leverancier kan een heel assorti-
ment kleuren en structuren leveren. Ik heb voor geel
gekozen in een nog iets hardere tint dan het Inca Yellow
van de buitenkant van de Spit. Skai kost 30 euro per
meter. Voor een dubbele zitting en leuning was ik ander-
halve meter kwijt. De vulling van de leuning heeft hij zelf
nagemaakt uit verschillende diktes en hardheden
schuim. Kosten de helft van in de handel n.l. 22 euro per
leuning  Materialen dus zo’n 100 euro en ook 100 euro
arbeidsloon. Dit gaat op als de skai van je stoel nog
bruikbaar is. Moet hij de hoezen helemaal overmaken,
dan komt er zeker nog wel wat bij aan zwarte skai en
arbeidsloon.
Re: Ik heb de stoelen inmiddels weer een geruime tijd in
de Spit zitten en uiteindelijk gekozen voor echt leder. De
complete stoel in leer en niet zoals bij handelaren de
achterkant in skai, de stoelen opnieuw opgevuld en de
tussenconsole opnieuw met skai overtrokken. Jawel,
voor het bedrag van 2 stoelen leer + arbeid E 615,-,
tussenconsole skai E 15,-, totaal E 630,-. En het ziet er
echt perfect uit!                          

Stoel bekleden Spitfire 
Waar kan ik mijn stoelen van mijn Spitfire ’78 het beste
opnieuw laten bekleden met nieuw schuim en originele
zwart/wit ruit hoezen. Of kan ik dit zelf ook doen en wat
is het kostenplaatje? 
Re: Kijk op de site van ‘teglerizer’ en je kan het bijna
zelf. Wat de kosten betreft, ik heb zelf het kostenplaatje
opgevraagd bij rsi carparts. De bekledig en stoelvullingen
kosten ongeveer 350 Euro exl btw.
Re: Je kunt het zelf doen. Daar is veel over geschreven.
Als het alleen een nieuwe hoes is, dan kun je het zelf
wel. Is de vulling ook gaar en is de stoel doorgezakt, dan
wordt het een ander verhaal. Ik heb bij Marke-Ertel in
Vierzen gekeken. Daar heb je voor E 265  een geheel
compleet vernieuwde stoel. Nieuwe hoes, vulling en bin-
nenwerk van het frame. Dan moet je de oude stoel inlev-
eren. Ik ga voor die optie denk ik. www.marke-ertel.de 
Vanuit Overloon is het maar een klein eindje. 
Re: Ik heb de klus zelf geklaard. De nieuwe bekleding en
de vullingen besteld en opgehaald bij Marke&Ertel in
Viersen. Daar ter plaatse vastgesteld dat de zetels die
via hen herbekleed aangeboden worden er prima uitzien.
Je betaalt dan uiteraard meer dan bij zelf klussen. Maar
de stoelen zijn hersteld door iemand die de ‘handeling’ in
de vingers heeft wat volgens mij de kwaliteit van de her-
stelling ten goede komt. Zelf moest ik vaststellen dat ik
nog wat kleine ‘prutsen’ nodig had die bij AngloParts in



Mechelen - mijn dichtste dealer - duur bleken te zijn.
Alles bij elkaar had ik beter vernieuwde stoelen gekocht
in Viersen. Moet wel zeggen dat de herstelling thuis voor
een flinke puinhoop aan verstorven mousse zorgt. Niet
echt tof. Verder is er ook nog het gedoe met spuitlijm die
de nodige aandacht vraagt. De site van Teglerizer is
inderdaad aan te bevelen. Bij de hoezen zit overigens
ook een handleiding.
Re: Ik heb tot twee keer toe de klus zelf geklaard. Een
keer in mijn Spit en een keer in mijn TR6. Gewoon bij
Kees Reehorst vulling en bekleding gekocht.
Gebruiksaanwijzing zat erbij. Doodsimpel en best leuk
werk. Het resultaat was in beide gevallen als nieuw en
niet onbelangrijk, ze zitten weer veel beter. Ik heb de
stoelen er beide keren uitgehaald en het klusje op zolder
geklaard. Overigens heb ik na het strippen van de stoe-
len het buizenframe laten stralen en opnieuw gespoten.
Is ook dit weer als nieuw.

Gordels in een MK IV
In mijn Spitfire zitten geen gordels, op het kenteken is
hiervoor een ontheffing, omdat de bevestigingspunten
ontbreken. Helemaal veilig voel ik me niet zo zonder
gordels, dus ik wil ze er graag alsnog in plaatsen. Zijn er
mensen die hier ervaring mee hebben? 
Re: Je hebt niet laten weten wat voor soort Spit je hebt.
In de MK IV en 1500 zitten standaard de schroefgaten,
waar je middels bouten je veiligheidsgordels in vast kan
schroeven. Achter naast de slee van je stoel moet je aan
de buitenkant deze kunnen vinden. Tussen de stoelen zit
de andere om je gesphouder aan vast te kunnen maken.
Wil je met driepunts(rol)gordels werken, dan zit er onder
de bekleding van de wielkast van je achterwielen nog
een derde schroefgat. Mogelijkheden te over om de
riemen met bijgeleverde bouten te bevestigen. 
Re: Het gaat om een hele vroege MK IV van juni ’71, vol-
gens mij zitten de door jou bedoelde gaten er niet in.
Maar ik zal nog eens goed opzoek gaan. Op mijn ken-
teken staat in iedergeval dat de bevestigingspunten niet
in de auto aanwezig zijn.
Re: Ik rij al jaren zonder gordels, wat bij APK nooit een
probleem is. Wanneer een Spitfire crashed met iets wat
zwaarder/groter is dan een voetganger (onder de 80 kg!)
dan zijn je overlevingskansen al nul, dus ik denk niet dat
gordels hier iets aan bijdragen. 
Re: Ik had hetzelfde, op het kenteken geen gordelplicht
en in de auto geen bevestigingspunten (dacht ik)! Onder
het tapijt, vlakbij de tunnel zitten twee bouten, waarmee
je de middelste gordelbevestigingen kunt vastzetten. 
Aan de linker en de rechterzijkant ook. Je kan hierdoor
alleen heupgordels monteren. Voor mij was dit vol-
doende, daar ik hiermee een kinderstoel kon monteren
op de rechterstoel.
Re: Als je de binnenkant van de achterwielkast
schoonspuit, zou je (richting het interieur) ook een opge-

laste moer moeten kunnen zien zitten, waar doorheen
het bevestigingspunt van de rolgordel geschroefd moet
kunnen worden. Net boven het platte stuk van de ruimte
achter de stoelen (kattebak?) zou je het rolmechanisme
van de gordel kunnen bevestigen. Van hieruit loopt de
gordel eerst recht naar boven, naar het voornoemde
schroefpunt, om via je schouder diagonaal naar de mid-
dentunnel te gaan. Aan de buitenkant, net achter het
stoelglijframe, zit de derde bevestiging voor driepunts (of
tweepunts) rolsystemen. Ik kocht bij de autoshop een
aantal jaren geleden een universeel systeem, wat speci-
fiek voor achterbankgebruik was ontworpen. Dit is min-
der gevoelig voor het vastslaan als het niet loodrecht
staat, dan voorstoelsystemen. Kostte toen zo’n 100
gulden voor een set van 2 stuks.

Gordels 
Ervaring met kinderen in de Spitfire? Ik heb er nu heup-
gordels inzitten en hier kan ik de gewone kinderstoel
goed mee vastzetten, maar over een tijdje past de kleine
niet meer in deze stoel, mag hij dan gewoon op de stoel
zitten met een stoelverhoger en dan de heupgordel om?
Ik kan alleen heupgordels kwijt, er zitten geen bevestig-
ingspunten om evt driepuntsgordels te plaatsen (dan was
dit geen probleem). 
Re: Heb je een 1500 Spit of een MK IV. Je zegt dat er
geen bevestigingspunten voor een driepunts(rol)gordel
inzitten. Ik heb het vermoeden dat ze er wel zitten, maar
in jouw auto (nog) niet in gebruik.
Re: De vraag is meer, of iemand ervaring heeft om
kinderen mee in de Spit te nemen met heupgordels, ik
heb een MK IV ’73. Wat betreft de bevestigingspunten,
deze zitten inderdaad verstopt onder de bekleding, maar
ik wil eigenlijk gewoon de tweepunts gordels blijven
gebruiken. Ik ben zelf 1.86m en met driepunts gordels
word je alleen maar naarbeneden getrokken (ik en denk
een heleboel Spit rijders zijn wat groter dan de stoelen
hoog zijn).
Re: Er is al eens een hele lange en indringende dis-
cussie geweest, of het wel zo zinvol is om kinderen te
wagen aan een ritje in de Spit, maar er zijn gewoon wet-
telijke regels die bepalen dat kinderen onder de 12
jaar(?) en/of kleiner dan 1,50m (?) helemaal niet op de
voorstoel mogen zitten. Niet in de Spit, maar ook niet in
een gewone sedan. 
Re: Los van mijn persoonlijke mening over het vervoer
van kinderen in de Spitfire, moet ik er op wijzen dat
bovenstaande reactie niet geheel juist is. Kinderen
mogen, mits bepaalde maatregelen genomen zijn,
(tegenwoordig) wel degelijk op een voorstoel zitten.
Kortheidshalve verwijs ik naar:
http://www.ouders.nl/mpro-30vragen.htm
Re: Heeft iemand ervaring met kinderen in de Spit?
Buiten het feit of het wel of niet is toegestaan, wettelijk
mag het gewoon en wordt er zelfs rekening mee



gehouden -als je driepunts gordels in de auto hebt- dat je
deze als heupgordel gebruikt. Dit moet ook, als het kind
kleiner is dan 1.50mtr. 
Re: Ik ga regelmatig rijden met mijn zoontje. Ik zet dan
simpelweg het autostoeltje uit mijn gewone auto in mijn
TR 6. Op deze wijze vervoer ik hem legaal, relatief veilig
en zit hij hoger, zodat ie goed om zich heen kan kijken.
Ik heb overigens wel driepunts rolgordels in mijn auto
gemonteerd. Iets dat werkelijk een koud kunstje is.
Re: Als je in je wielkast kijkt. (aan de buitenkant).
Bovenin en een beetje naar voren. Dan moet je die moer
zien die bevestigd is voor je driepuntsgordel. Ik heb een
Spit MK IV ’71. Bij mij zit hij er ook in (origineel).

Vervanging gordels 
Bij de APK keuring kwam het autobedrijf op het onzalige
idee mijn Spit MK IV uit ’73 af te keuren, omdat er rafels
zaten aan de autogordel. Nieuwe gordels vind ik erg
duur. Is het misschien een idee om naar een autosloperij
te gaan en daar gordels uit een auto te slopen? Welke
merk/type laat zich hiervoor lenen? 
Re: Men is tegenwoordig erg kinderachtig ten aanzien
van een minimale beschadiging van de gordel. Ik neem
aan dat je een heupgordel hebt. Deze zal op de sloop
niet snel te vinden zijn. De meeste auto’s hebben tegen-
woordig allemaal 3 puntsgordels. Nieuwe gordels zijn
duur, maar je kunt passende krijgen met oprolautomaat,
die zijn veel handiger in gebruik dan de vaste. 
Re: Wanneer er op je kentekenbewijs staat dat je geen
gordels hoeft te hebben, kun je ze er gewoon uithalen.
Bij een ongeluk zullen de heupgordeltjes je toch weinig
bescherming bieden, of je schroeft ze na keuren weer
terug. 
Re: Mijn Spit MK IV is weliswaar vrijgesteld van
gordelplicht; moest ik deze er wel inzetten om een
kinderstoelje vast te kunnen zetten. Ik ben gewoon naar
een autosloper gegaan en heb een setje heupgordels uit
een Toyota Corolla gehaald (van de achterbank). Let wel
op dat er geen beschadigingen aan zitten, het
bijkomende voordeel is, dat de bouten waarmee deze
gordels vastzitten ook engels schroefdraad is en je ze
gelijk in je Spit kan monteren. Ik heb voor twee sets 10
euro betaald.
Re: Als je gordels worden afgekeurd op “kleine oneffen-
heden” dan kun je deze wollige pluisjes wegbranden met
een simpele wegwerpaansteker; was bij mijn auto (op
advies van de APK meester!) voldoende! 
Re: Zijn je gordels niet goed en overweeg je nieuwe aan
te schaffen, dan kan je het beste meteen 3 puntsgordels
monteren. Van de sloop geeft als probleem dat de stand
waar de oprolautomaat in gemonteerde staat bepalend is
voor de mate van vastslaan. Ik heb universele gordels
voor de achterbank gekocht (nieuw) waarbij de stand niet
uitmaakt. Deze heb ik in de Spit gemonteerd en werken
prima. Kosten naar ik meen toen nog 100 gulden per

paar.

Renovatie stoelen 
Mijn stoelen van Spit 1500 ’78 zijn slecht en versleten,
nu kan ik in Duitsland ruilstoelen kopen of zelfs ruilen
tegen sportstoelen in kunstleder. De originele stoelen
met nieuwe bekleding zullen komen op +/- E 580 en de
kunstleder sportstoelen komen met inruil oude stoelen op
+/- E 850,-. Nu kan ik bij een beun die voorheen
medeeigenaar was van een stoffeerderij en er nu nog
steeds werkt, mijn oude stoelen opnieuw laten foamen
en opnieuw laten bekleden met ECHT leder van hoge
kwaliteit en dit zal mij zo’n +/- E 800 gaan kosten. Echter
dan weet ik zeker dat ik echt hele puike stoelen heb,
maar helaas is echt leder niet origineel. Hoe belangrijk
vinden andere mensen de originele bekleding. 
Re: Ik zou gewoon de originele stoelen nemen; waarom?
Hij blijft origineel, je houdt nog eurie’s in de knip en wat
doet echt leer, als het volop in de zon staat bij heet weer,
want het kan heet worden hoor in het kuipje, als je hem
eens neerzet tijdens een stop. En de auto krijgt echt
geen meerwaarde bij leren stoelen bij verkoop! De
meeste asp, kopers vinden originaliteit belangrijker! 
Re: Je hebt natuurlijk gelijk: originaliteit is het fijnst. Maar
er zit ook nog een andere kant aan de zaak: een Spit ’78
is waarschijnlijk al niet origineel meer: elek.fan, oliekoel-
er, extra meters, soms een notenhouten klokkenplank
enz. Allemaal ter verhoging van het Spit-rijplezier. En die
dingen zijn wel allemaal geaccepteerd in Spitfire-land,
maar ze zijn wel degelijk niet-origineel. Nou, als een paar
mooie leren stoelen jouw Spit-plezier verhoogt, moet je
het gewoon doen. De waarde wordt niet verhoogd, maar
ook niet verlaagd. Trouwens: als jouw ‘beun’ goedkoper
is dan de reguliere leveranciers, zijn er misschien wel
meer mensen geinteresseerd! En als meer mensen met
mooie leren bekleding rondrijden, wil iedereen het.
Re: De zitting van m’n bestuurdersstoel was gescheurd.
Vernieuwen? Een bekledingset is voor twee stoelen, ja
en dan ook maar gelijk alle schuim vernieuwen. Duur
grapje voor een scheurtje in een zitting. Ik heb toen voor
minder geld twee nieuwe sportstoelen gekocht met
lendesteunen (Biesheuvel Autosport in Nieuwendijk) en
deze stoelen zitten bovendien veel beter. Dus bij een
bocht naar links geen handrem tussen je billen en bij een
bocht naar rechts geen raamslinger in je knie en na een
dag rijden geen rugklachten meer.
Re: Vorig jaar ook gedaan. Ik kocht de hoezen en de
vullingen bij Marke&Ertel in Duitsland. Thuisgekomen
bleek het een rotklus: niet alleen bleek de binnenkant
zeer vies. Er kwamen nog een aantal nieuwe probleemp-
jes de kop opsteken. Het is een klus die je in feite twee-
keer zou moeten doen. Een keertje om te oefenen, een
keertje ‘voor echt’. Maar dat kan uiteraard niet. Als je de
stoelen hebt uitgekleed zal je (mogelijk) merken dat nog
meer zaken aan vervanging toe zijn. Bv. de strips in het



ruggedeelte van de stoel. Bij dezelfde firma worden ook
ruilstoelen aangeboden die zij dus laten herbekleden. Ik
heb ze gezien, ze zagen er prima uit. Duidelijk vakwerk.
Ze kosten momenteel volgens de site 298 E per stuk.
Mocht ik nog herbeginnen, ik kocht bij dit huis ver-
vangstoelen. Zou echt niet twijfelen. En dan ben je zeker
van het resultaat. 
Re: My Spittie is a 1500 ’78, completely original. The
chairs are Skai with houndstooth and the foam was
crumbling. So I decided to repair them. I bought 2 com-
plete foam sets, cost was 110 E in total. Then I tried to
do the job myself. Its easy to undo all clips and take out
the old foam, putting in the new foam is a nightmare. It
only works smoothly if the chair covering is also new. In
my case, the chair covering being 27 years old, it has
stretched out in various places and it turned out to be
impossible to get the new foam sets to fit exactly. There
were to many stretched areas, so the seat looked like the
tower in Pisa! I eventually took it to my classic car
garage in Soest, where they have a professional uphol-
sterer. I sat there watching him and it took him, a profes-
sional, over 2 hours for each chair. He fits (then
removes) then refits the foam, each time gluing extra
white thin foam wrapping to fill the parts. In the end, I
have wonderful comfortable chairs, which fit like a glove.
The 4 hour work cost me 240 EUR. Unless you have
experience in upholstery, no way can you simply swap
new foam for old pieces and end up with a perfect chair.
An upholsterer will also sew the bottom ends up properly,
using an industrial machine, you try and do that yourself! 
Re: Ik heb bij Marke&Ertel in Viersen 2 complete stoelen
met zwart/wit ‘Houndstooth’ gekocht. De oude met al
reeds herstelde zitting en totaal verkruimeld schuim en
scheve rugleuning daar achtergelaten. Een uurtje heen
vanuit Wijchen, een uurtje daar, een uurtje terug en een
uurtje monteren. Klaar. Prachtig en strak. Tip: bel van te
voren even op of ze in voorraad zijn. Zie www.marke-
ertel.de 
Re: Ik ben er van overtuigd dat leder ook in de zomer
absoluut een genot is om op te zitten, dit ken ik uit ervar-
ing van de TR-6 van mijn kameraad. Ik ga dan ook voor
deze bekleding, E 800 euro voor compleet nieuwe stoe-
len is toch zo gek nog niet. Ik heb ook gekeken bij Ertel
in Duitsland, echter dan ben je nog zo’n 600 euro lichter
en nog geen leder. Ik ben ervan overtuigd dat deze extra
investering echt wel de moeite waard is voor de extra
luxe en comfort die je dan krijgt. 

Zwart 
In mijn GT6 ga ik andere stoelen plaatsen, die van mij
zijn versleten en mijn rug ook. Ik heb een paar MX 5
stoelen gekocht om er in te plaatsen, maar het stof hier-
van is verkleurd van zwart naar een soort van grijsblauw.
Op de site van ‘teglerizer’ staat dat ze gekleurd kunnen
worden met spul dat ‘mar-hyde carpet dye’ heet. Te koop

in Engeland. Mijn vraag is, weet iemand een produkt
waarmee je de stoelen weer zwart krijgt en in Nederland
te koop is? De stof is volges mij een soort van nylon.
Re: Aan de tapijtverf kan ik je niet helpen, maar ik ben
wel benieuwd naar de conversie naar MX 5 stoelen. Mijn
stoelen verliezen elke rit weer meer vulling en zijn dus
erg toe aan een opknapbeurt. Nu las ik ook op de ver-
schillende fora over de ‘Miata’ conversie en dat moet erg
lekker zitten. Is wel wat snij- en prutswerk voor nodig,
maar het moet het waard zijn. 
Re: Heb stoelen geplaats van het merk Cobra in mijn
Spit 1500 en ik moet zeggen het is een hele verbetering
met wat betreft de orginele stoelen. Ook bij mij was de
bestuurderstoel aan vervanging toe en na wat
rondgekeken te hebben ben ik aan deze gekomen.
Persoonlijk vind ik de MX 5 stoelen te hoog voor in een
Spit,  maar dat is mijn smaak. Als je bij de firma
Biesheuvel kijkt (www.biesheuvel.nl) en je kijkt bij stoelen
-classic -cobra, dan kun je ze zien. Ze zitten als gegoten,
mits je niet te breed gebouwd bent? Je kunt ze in allerlei
stoffen en kleur krijgen, dus helemaal naar eigen smaak.
Orgineel zitten er twee gaten in voor gordels, maar die
heb ik er niet in laten maken, ook de tekst ‘Cobra’ die
normaal in de kopsteun staat, heb ik weggelaten, maar
je kan er ook b.v. Triumph in laten zetten? Worden
gemaakt in Engeland en duurt een kleine drie weken.
Zijn  niet echt goedkoop, maar zitten perfect. De mon-
tage is zeer simpel, je moet alleen het onderstel van je
bestaande stoelen iets vermaken. Is, als je een beetje
handig bent, in een middagje gedaan.
Re: Ik pas in een GT6, dus ik ben niet te breed
gebouwd. Welke variant heb jij gekozen? De prijzen vari-
eren van 300 tot ruim 1000 euro. Ik weet niet of ik dat
laatste aan stoelen wil uitgeven.
Re: De stoelen waren in mijn geval 238 euro. Had toen
10% korting. Nu zitten ze op 265 euro. Zijn de roadster
stoelen.
Re: Ik weet een veel goedkopere oplossing en je houdt
zo ook je Spitfire origineel. Koop een tweedehands set
uit een RHD uitvoering. Hiervan gebruik je de linkse. De
rechtse kun je gebruiken uit een LHD uitvoering.
Re: Volgens mij heb je een leuk idee, alleen heb je het
niet beproefd. De stoelen links en rechts zijn mijnsinziens
verschillend en dus niet onderling uitwisselbaar. De bedi-
ening van de leuningen zal ook niet om te zetten zijn en
komen dus op een onbedienbare plaats naast de aandrij-
fashobbel, om hem zo maar eens te noemen. Het gaat
dus niet op. Ik heb vullingen op maat laten maken voor
de rugleuningen voor de helft van de prijs als de
“orginele”. De stoelhoezen kunnen in veel gevallen nog
gerepareerd of nagemaakt worden, desnoods in skai of
leer, in vele kleurstellingen.
Re: Ik heb de stoelen niet onderling verwisseld, maar
van en RHD de linkse stoel gebruikt en van een LHD de
rechtse. De clou is dat deze stoelen geen van beiden



‘bestuurdersstoelen’ waren in hun vorige leven, waardoor
ze beiden z.g.a.n. waren. Ik heb dat welzeker beproefd,
want ik rijd al vier jaar zo rond.
Re: De reden voor mij was de zit ivm mijn rug. Ik zocht
stoelen met goede zijdelingse steun en dat zijn de
orginele niet in mijn ogen. Verder heb ik niet zo veel op
met orginaliteit, want de rest van mijn Spit is dat ook niet.
Ik ga meer voor mijn eigen voorkeur. 
Re: Je moet je voorstellen dat de meeste oude stoelen
bestaan uit 2 buisjes naast elkaar (van voor naar achter)
met daarop zigzag verenstaal van links naar rechts.
Hierop wordt dan het schuim gemonteerd en daarover-
heen de bekleding. Je kan je voorstellen dat het schuim
in de loop der jaren zichzelf door het verenstaal heen-
vreet. Wanneer je zo’n stoel openmaakt, zie je het
schuim aan beide kanten over het staal heenhangen. Je
kan je voorstellen dat het schuim wat ernaast hangt,
geen toevoeging meer geeft voor het comfort en dat je
zelf het idee hebt, dat je zo’n beetje op het frame zit. Dit
is niet alleen pijnlijk (direct op het staal) maar ook zeer
vermoeiend op lange ritten. De zijdelingse steun is niet
alleen belangrijk voor de rug (stabiliteit), maar zeker ook
belangrijk voor je benen, deze ‘liggen’ op de stoel tijdens
het rijden en wanneer deze van de zijkant worden
teruggeduwd, kan de bestuurder een ontspannen houd-
ing aannemen, terwijl een stoel zonder zijwaartse steun,
de bestuurder de hele rit dwingt zijn benen op zijn plek te
houden. Zelf heb ik een aantal stoelen zelf verbouwd, en
geloof me, een stoel waar nieuw schuim in zit (liefst wat
meer) zit zoooo heerlijk. Zelf gebruik ik daarbij het liefst
10cm dik koudschuim, dit lijkt misschien erg overdreven,
maar door het onder spanning te monteren (strak-
trekken) valt dit niet op, maar zelfs bij licht inveren, levert
dit al genoeg tegendruk en verspreidt je hiermee de druk
over de hele stoel (en niet alleen waar je kont in duwt).
Ook zeker de zijdelingse steun is daarbij belangrijk en
door het schuim daar op zijn kant te monteren, kan je
daar nog dikker gaan en de zijdelingse steun komt daar-
bij weer helemaal terug (en indien nooit aanwezig
geweest, dan wel). Natuurlijk is het best om dan gewoon
leer als bekleding te gebruiken, het liefst ruw (geschuurd)
leer en niet glad zwart, dit voorkomt dat je alle kanten op
schuift op de stoel en je niet brandt wanneer je een tijdje
in de zon hebt gestaan. Af en toe een beetje zadelvet
erop en het gaat de rest van de auto mee.
Re: Dat heb ik ook een beetje. Ik zal niet vleugels op het
dak lassen of zo, maar een stel stoelen waar je net wat
lekkerder in kan genieten van de auto, vind ik niet erg. Ik
heb nog geen last van mijn rug, maar nu ik toch moet
gaan vervangen, wil ik wel alle opties bij langs. Het
omruilen van stoelen met een RHD heb ik ook wel
gedaan bij een andere auto. Dat werkt inderdaad prima,
maar zoveel GT6 onderdelen kom ik niet tegen buiten
ebay_UK. Vandaar dat de MX 5 optie mij wel wat leek. 
Re: Even een krabbel over je MX 5 stoelen, ik heb ze net

vandaag in de GT6 geplaatst, dat is makkelijker gezegd
dan gedaan, je moet de rails van de MX 5 stoelen erbij
hebben en die moet je verzagen en opnieuw lassen, dan
past het wel, maar het probleem is -de ronde hoek in de
bodemplaat- aan de achterkant, bij de tunnel, daar kom
je in de problemen. Als je de scharnier van de rugleuning
een beetje afrondt, gaat hij net in de GT6, maar je kan
de slee niet meer gebruiken. De stoel is wat hoger dan
de Triumphstoel, ik heb het stuur in de hoogste stand
moeten zetten en ik moet nu op tijd naar de kapper want
veel hoofdruimte is er niet meer. Het zit wel lekker, maar
of het lekker rijdt weet ik niet. Ik heb het nog niet
geprobeerd. Ik weet niet hoe de stoel in een Spit past,
maar in een GT6 is het krap aan. 
Re: Heb je ook een “achterbankje” in jouw GT6? Het
klinkt namelijk of de stoelen ook wat verder naar
achteren gemonteerd moeten worden. Ik heb trouwens
een MK III en heb daar nog niet ontdekt of het stuur ook
versteld kan worden. 
Re: Bij mij zit er niet echt een achterbankje in, meer een
richel ongeveer 30cm breed. Het probleem is net dat de
stoelen niet helemaal naar achteren gezet kunnen wor-
den. Het stuur verstellen kan wel, de onderdelen komen
allemaal van de zelfde plank. De stoelen heb ik gekocht
bij iemand die wat met MX 5 autos rommelt Ze kosten
100 euro met luidsprekers in de hoofdsteunen. Wat slop-
ers bellen kan ook, of zoek eens op het internet bij MX 5.
Re: Je verhaal zit een kern van waarheid in. Alleen, ik
vermoed dat je nog nooit een Spitfire stoel onder de bek-
leding hebt gezien. Het probleem met deze stoelen is,
dat het geschuimde latex, verteert. Hierdoor verliest het
zijn veerkracht en krijg je doorgezakte zittingen. De
veren waar jij het over hebt, ben ik bij een Spitfirestoel
nog nooit tegengekomen. Voor een paar tientjes zijn bij
diverse handelaren nieuwe vullingen en Skai bekleding
te verkrijgen. Deze vervangen is zelfs voor een leek met
de spreekwoordelijke twee linkerhanden geen probleem.
Re: Het is duidelijk dat jij die stoeltjes uit de Spit wel kaal
hebt gezien, maar de rekening van de diverse hande-
laren -dus niet voor vulling en skay bekleding- moet je
toch al gauw op zo’n 350 euro rekenen en dat zijn vol-
gens mij geen paar tientjes. Het bekleden is toch een
redelijke klus wat al meerder malen beschreven is.
Hopende dat de info nu wat waarheidsgetrouwer is.
Re: We gaan het wel meemaken. Dit zijn de stoeltjes op
het moment: http://www.pluisje.nl/spitfire/IM000290S.JPG
Het is misschien niet duidelijk, maar het schuim ligt dus
gewoon naast de stoelen op een hoopje. De vorige eige-
naar heeft er een extra leren hoes omheengetrokken. Je
snapt wel waarom. Tot nu toe zitten de stoelen nog wel
ok, maar van de winter is het 1 van de eerste grote
klussen. http://www.pluisje.nl/spitfire/IM000289S.JPG

Spitfire stoelen vervangen door Mazda MX 5 stoelen 
Ik heb mijn Spitfire stoelen (1500TC) vervangen door MX



5 stoelen. Misschien ook iets voor anderen. De reden
was dat de orginele stoelen niet mooi waren en ook
weinig steun geven. Opknappen zou duurder uitvallen
dan Mazda stoelen (100 euro voor 2 stoelen, goede
staat, stoffen bekleding) en bovendien zou het na het
opknappen niet zo goed zitten als de Mazda stoelen. De
Mazda stoelen zijn zwart en passen goed bij het zwarte
interieur. Een Spitfire leek zal het niet opvallen dat dit
niet orgineel is. Bij het inbouwen heb ik veel gehad aan
onderstaande links, alhoewel de 2 verhalen niet gelijk
zijn en het soms (ondanks de foto’s) een beetje lastig te
volgen is.
http://www.teglerizer.com/triumphstuff/miataseats/Sizeco
mp1.html
http://www.geocities.com/my79spitfire/my79spitfire006.ht
m
Het komt er op neer dat je de orginele rails van de
Mazda stoel gebruikt. Aan de voorkant gebruik je ook de
orginele gaten (ik heb ze wel iets uitgeboord anders past
het niet) en de orginele Spitfirebouten maar met ringen.
Wel moet je de plastic beschermkapjes op de stoel links
en rechts verwijderen of inkorten. Achter is het lastiger.
Bij de kant van de tunnel moet je een stuk van de rails
van de Mazdastoel afslijpen. Aan de deurkant hoeft dit
niet. Daarna markeer je met een stift of priem de plek
voor nieuwe gaatjes op de rails van de Mazdastoel, door
de stoel vóór vast te zetten en dan van onder de auto
door de orginele gaten je markeerstift te steken. Dan
boor je deze gaten en schroef je de stoel vast met de
orginele Spitfirebouten. Ik ben er uiteinderlijk toch wel
een dagje mee beziggeweest. Het resultaat: Zit veel
beter, stoelen zijn goed verstelbaar. Toch ook wel kleine
nadeeltjes. Ze kunnen iets minder ver naar achteren (ze
zijn te breed) en je zit een paar cm hoger. Voor mij zitten
ze prima, maar als je langer bent dan 1.90, dan zit je
toch iets minder gunstig (dichter op stuur, hoofd paar cm
hoger) dan in de orginele stoelen. De rolgordel die er al
in zat, kan je nog gewoon gebruiken. De kaartenmap
achterop de stoel is handig en je kan evt nog de speak-
ers in de hoofdsteunen aansluiten. Er zit geen ‘fasten
seatbelt’-sensor op de Mazda stoel. Zoals je inmiddels
begrepen hebt, ben ik geen orgineel freak. Onze Spit
bevat al een Renault 12 radiator, een Nissan Micra elec-
trische fan, een Ford Fiesta dynamo en nu dus ook
Mazda stoelen. Eerst zaten er ook Fiatwielen op, maar
dit kon echt niet (steek 98 ipv 95.25).  
Re: Stoelen? Toen ik mijn Spit kocht was de bestuurder-
stoel wat doorgezakt naar één kant en de bekleding
gewoon versleten. De Spitfireclub? Wist niet van zijn
bestaan. Vond een adres, maar moest dan de complete
bekleding en vulling voor twee stoelen kopen. Ik ben wel
gek, maar nog niet goed en filantropie is niet mijn hobby.
Uit mijn keverperiode had ik nog twee Wolfrace stoelen.
Deze waren echter te breed en de bekleding, nou ja. Het
een en ander smaller gemaakt. Voorzien van nieuwe

Skai bekleding. De verstelrails op een subframe gezet,
daarop het vooroverkantelsysteem van de Spitfire
gemonteerd. In het latex van de zitting een opening
gefreesd waar de drukdoos voor de melding van de
gordels inpast. In de hoofdsteunen zitten jammer genoeg
geen luidsprekers. Maar 9 van de 10 keer ligt het front
van de radio thuis. Dus echt missen doe ik dit niet, maar
wel is het jammer van de tijd die gestoken is in de mon-
tage van speakers en die zitten dus niet in de deur of in
het scherm voor de brandstoftank. Stoelen zitten perfect.
Ook ik ben geen origineelfreak. Er zijn nog veel meer
zaken bij mij die niet origineel zijn, maar dat zal mij een
worst zijn. Ze verhogen alleen maar het comfort.
Re: Dat klinkt ook goed, maar wel heel wat meer werk. Ik
heb de MX 5 stoelen gekozen omdat ik hiervan bewijs
had via internet dat ze zouden passen zonder aan-
passingen (behalve dan aan de rails). Ik heb ook nog op
de sloop gekeken maar geen stoelen gevonden die
zouden passen. De Spit heeft heel weinig ruimte voor de
stoelen. zowel in de breedte als in de hoogte als in de
diepte.
Re: Zelf heb ik een stoel van Raceland gemonteerd, voor
een prikkie op Marktplaats gekocht. Ook iets te breed,
maar na een middagje knutselen zat-ie-erin. In generlij
opzicht verstelbaar, maar op maat gemaakt. Zit ook per-
fect!
Re: Je kunt ook eens gaan kijken bij Biesheuvel
autosport in Nieuwendijk, zij hebben heel veel verschil-
lende soorten stoelen, ik heb er jaren geleden ook stoe-
len gekocht (het merk weet ik niet meer) met een ver-
schuifbaar subframe die ik zonder pasmaken zo in de
Spit kon zetten. Met lendesteunen, dus je kunt lekker
hard door de bocht zonder dat je boven op de handrem
zit.

Andere stoelen
De vullingen van de stoelen van mijn MK IV ’73 zijn hele-
maal op; het schuim komt als korrels eruit zetten. Ik zag
dat schuimvullingen erg duur zijn bij de handelaren. Wie
weet waar ze het beste te koop zijn?. Of kan je ze beter
laten vullen bij een bekledingsbedrijf. Als ik ze zelf wil
vervangen. Hoe vervang ik de leuningen? De zittingen
zitten alleen met clipjes vast zie ik.
Re: Vullingen voor je leuningen zullen als je de echte wilt
hebben bij bijna al de handelaren op zo’n 50 euro per
stuk komen. Zittingen zijn heel iets goedkoper, naar ik
meen. Voor twee stoelen zal je aan vullingen zeker zo’n
160 euro kwijt zijn. Gespecialiseerde bedrijven kunnen
het werk voor je uitvoeren. Sommige Spitters hebben het
zelf gedaan. Het schijnt zo te zijn dat een speciaal
tangetje om de metalen beugels open en dicht te buigen
gewenst is en het werk erg veel vereenvoudigd.
Gebruikte stoelen uit een MX5 zouden bij een sloper
wellicht goedkoper op de kop te tikken zijn en passend te
maken voor in de Spitfire. Dit is voornamelijk het



passend maken van de slede waar de stoel op moet
komen te staan. 
Re: Ik heb bij verschillende bedrijven geïnformeerd.
Totaalpakket zittingen, leuningen, nieuwe bekleding voor
twee stoelen: 430 EUR (BTW inclusief), maar moet wel
besteld worden. Heb ook aanbod gekregen van gespe-
cialiseerd bedrijf hier in België: 450 EUR alles inbe-
grepen (BTW exclusief). Vervanging is dus geen goed-
kope klus. Wie heeft ervaring met het herbekleden van
de stoelen? Gaat dit vlot? Alles naar wens verlopen?
Hoe zit het met het hierboven vermelde tangetje?
Volledigheidshalve vermelden dat 430 EUR tot nu toe de
goedkoopste aanbieding is. Heb ook heel wat duurdere
prijzen genoteerd.
Re: In okt 2000 heb ik het foam van de zittingen vervan-
gen. Gekocht bij Kees Reehorst voor f99,- per stuk!
Speciale tang niet nodig gehad, heb alles weer met ‘tie-
ribs’ vastgezet. Tijd excl de- en monteren v.d. stoelen:
ca. half uur per zitting. Mijn volgende klus is ook de
rugleuningen. Ik denk dat ik bij Ruud Sipkema ga kopen
(RSI carparts in Eerde bij Veghel). Een goed, deskundig
en vertrouwd adres inmiddels.
Re: Ik heb twee jaar geleden ook de binnenboel vervan-
gen. De oude buitenboel opnieuw gebruikt. Belangrijk is,
of de katoenen flappen die aan de buitenbekleding vast
zitten en dienen om de vormen in de stoelen te brengen
nog goed zijn. Als die nl. versleten zijn, dan krijg je geen
vorm meer in de stoelen en dat staat erg amateuristisch.
Met die flappen die je door de in de foam aanwezige
sleuven trekt, breng je de welvingen (lekker woord) in de
rugleuning en de zitting aan. Bovendien heb je een bus
spuitlijm nodig om de katoenen binnenbekleding op het
foam te plakken. Als je dat niet doet, dan gaat de buiten-
bekleding over het foam schuiven en is het in een mum
van tijd weer versleten. Ik heb een hele steun gehad aan
een artikel in het boek van ‘Haynes’ dat heet: ‘A guide to
purchase & diy restoration’. 
Re: Er zijn natuurlijk ook genoeg stoffeerbedrijven die het
voor je kunnen doen. Drie jaar geleden heeft Lukkien in
Apeldoorn (www.lukkien.org) een nieuwe achterruit in
mijn kap geplaatst, de kap op de hoeken verstevigd en
de bestuurdersstoel opnieuw opgevuld voor het
totaalbedrag van f150,-. Een paar jaar daarvoor heb ik
de rugbekleding van de stoel al eens losgemaakt.
Ongeveer een uur voor de APK (natuurlijk...) brak de
rugleuning af. Het loshalen wilde prima en het lassen
daarna ook. De heleboel daarna weer in elkaar gezet.
Dat van die welvingen klopt. Ook ik heb de krammetjes
niet opnieuw gebruikt, wel ‘tie-ribs’. Werkt ook prima en
je ziet ze toch niet.
Re: Hoe je het ook wendt of keert: +/-450 EUR is natu-
urlijk gigantisch veel geld. Even geinformeerd bij een
stoffeerder: een normaal bankstel bekleden kan -inclusief
stof- al vanaf zo’n slordige 1000 EUR. En dan gaat het
wel om een 3-zitsbank en 2 stoelen. 5 Zitplaatsen dus.

Rondzoeken en shoppen loont dus wel, denk ik.
Re: Ik ben ook zo´n slordige ? 600 kwijtgeraakt aan het
volledig vernieuwen (leer) van twee stoelen. Maar wij
hebben er geen moment spijt van, ze zitten beter dan
mijn Volvootje en het ziet er perfect uit. Netjes bekleden
is wel een vak hoor, zeker als je ook de buitenbekleding
netjes wilt krijgen. Voorlopig kan ik er weer 25 jaar tegen,
zo gezien vallen de kosten nog wel mee... .

Stoelhoezen
Op mijn zoektocht naar nieuwe stoelhoezen voor mijn
Spifire 1500 kom ik wat prijsverschillen tegen. Het loopt
uiteen van f375,- tot f525,. Alle waar naar zijn geld, ben
ik geneigd te zeggen, maar wie kan mij een adres of fab-
rikaat aanbevelen, zodat ik er zeker van ben dat het in
ieder geval niet aan de pasvorm ligt, als het resultaat
straks tegen zou vallen? Ben natuurlijk ook benieuwd of
iemand goede ervaring heeft met de goedkope soort. 
Re: Ik weet niet bij wie je de prijzen opgevraagd hebt?
Wellicht zijn het zelfs dezelfde hoezen, tegen verschil-
lende prijzen. Zo moet je dus ook je vergelijking steeds
aangaan. In “The spitfire” staan achterin vaak kleine
advertenties van mensen als Bert van Os in Leersum,
Gebr. Willems in Venray, etc. die vaak voordeliger kun-
nen leveren dan de ‘gevestigde’ mensen, als Nico Baas
en Mulder en Reehorst, die er van leven moeten. Doe
hier je voordeel mee. 

Nieuwe stoelhoezen
Wie heeft ervaring in nieuwe stoelhoezen? Waar moet ik
op letten? Welke lijm gebruik ik? Moet ik de achterste
flap van de zitting vastplakken of nieten? Heeft iemand
die kartons, die in die zijflappen van de rugleuning gaan?
Moet dat netje om die vullingen blijven zitten als je gaat
plakken?
Re: Alles wat je vraagt staat haarfijn beschreven in het
boekje ‘Restoration of a Spitfire’ van ‘practical classics’.
isbn 1 869826-442. uitgave 1987 by brooklandsbook ltd.
Ik heb zowel in mijn Spit als in mijn TR6 zelf de stoelen
opnieuw bekleed. Hiervoor heb ik in beide gevallen bek-
ledingsets en vullingsets gekocht bij Kees Reehorst. De
klus viel mij enorm mee. Bij de sets zit een gebruiksaan-
wijzing, maar het wijst de weg redelijk vanzelf. De lijm
die ik heb gebruikt was van ‘Bison’, maar ik weet niet
meer precies welke. Ik heb het gewoon op zo’n comput-
ertje in de winkel uitgezocht. Kees Reehorst is een zaak
in Triumph onderdelen en zit in Zuidland. Dit ligt onder
Rotterdam. Op ieder beurs van de club is hij aanwezig.
Voor de Spitfire, meen ik, dat ik voor twee stoelen, de
hoezen plus vulling, iets van tussen de 300 en 400 euro
kwijt was. Bel ‘m eens als je het exact wilt weten. Voor
de volledigheid, ik heb dit spul bij Kees Reehorst
gekocht, maar alle ander handelaren verkopen deze
spullen ook. Het kan zeker geen kwaad om een beetje te
“shoppen” voor je iets koopt.



Stoelbekleding
Heeft er iemand zich al eens gewaagd aan het herbekle-
den van de stoelen van een Spitfire?
Re: Ik heb dit inderdaad gedaan en het was niet zo
moeilijk. Het belangrijkst is, dat je over een goed binnen-
werk beschikt. ik bedoel van de stoel natuurlijk. Dat heb
ik dan ook vernieuwd gekocht bij ‘Angloparts’, met het
boek ‘A guide to purchase & diy restoration’ hoofdstuk 6
erbij, heb ik het met niet al te veel lelijke woorden voor
elkaar gekregen. Het zit daarna grandioos en ziet er ook
perfect uit. Dat boek is erg belangrijk, omdat ze je laten
zien waar je verschillende bekledingsdelen moet verlij-
men met spuitlijm en waar je ze moet vastzetten met
haken en ogen. Ik heb het boek gekocht op een beurs
en het is van ‘Haynes’. Er staan nog veel meer goede
dingen in. 
Re: Ik heb ook al twee stoelen opnieuw bekleed. De
ringetjes gaven wel problemen. Later heb ik op deze site
gelezen, dat het met ‘tie-rips’ veel beter en gemakkelijker
gaat dan de ringetjes. Probeer het maar eens uit.
Re: Vorig jaar heb ik m‘n stoelen opnieuw bekleed. Zelf
heb ik wel ringetjes gebruikt. Enige belangrijke is, dat je
zo‘n aparte nijptang nodig hebt, waar je de ringen tussen
kan klemmen. Tevens lijmen is raadzaam. Een kant is
niet gelijmd en da‘s ook te zien. Zelf heb gekeken hoe
het bij de oude bekleding heeft gezeten. Opzich wijst het
de weg vanzelf.
Re: Je hebt het over lijmen. Wat moet je aan wat lijmen?
De bekleding aan het schuimrubber? En waarmee bij
voorkeur? De oude bekleding zat niet gelijmd voor zover
ik kon zien. Die tip van ‘tie-rips’ vond ik zo gek nog niet;
roest niet ook.
Re: Zoals je aan goed beklede stoelen kan zien, is er
een zeker model in de stoel aanwezig, zoals bollingen
dwars op de stoel. Deze vormen worden bereikt doordat
aan de bekleding stukken stof zijn vastgemaakt die soms
door sleuven in de vulling worden getrokken en vastge-
maakt met ringen of ‘tie-rips’, maar ook vastgeplakt aan
de vulling. Dit vastmaken gebeurt met spuitlijm. Het is
een kontaktlijm die net als ‘Bisonkit’ op de twee te verlij-
men kanten wordt aangebracht en na even drogen
vastgedrukt. Daarom is het heel belangrijk om de goede
volgorde aan te houden, want het is niet leuk (zachtjes
uitgedrukt) om alles weer los te maken als je ergens niet
meer bijkan. Vandaar dat boek, dan gaat het soms in
een keer goed. 

Sportstoeltjes
Ik ben op zoek naar sport-/kuipstoeltjes voor mijn Spitfire
MK III.
Re: Stoeltjes van een Mazda MX5 passen ook. Probeer
eens een zaak waar ze tuningonderdelen en sportstoe-
len behalve verkopen ook monteren. Als ze vriendelijk
zijn, kun je stoelen uit hun voorraad passen op bijvoor-

beeld de plek van de (vooraf gedemonteerde) pas-
sagiersstoel. 
Re: Als je iets anders dan origineel Spitfire zoekt, kan het
zijn dat ‘Mini’ sportstoeltjes passen.

Andere stoelen
Weet iemand uit welke (sloop)auto je gemakkelijk betere
stoelen kan overbouwen naar de 1500? Ik moet nu mijn
beide stoelen van de Spit geheel opknappen (materi-
aalkosten f950,-). Het uiteindelijke resultaat zal voor mijn
rug toch niet optimaal zijn verwacht ik. Ook in mijn
gewone auto heb ik een type Scheel stoel.
Re: Mazda Miata/MX5 moet passen. Verder kun je de
Mini proberen, daarvoor hebben ze hele mooie stoelen,
vaak zelfs met leer bekleed. Let op de breedte en hoogte
van je stoel, is hij te hoog, dan kijk je over het voorraam
heen, is hij te breed, dan gaat hij er niet in. Ik verwacht
niet dat je een passende ‘Scheel’ zult vinden. Deze zijn
minimaal 5 cm te breed. Overigens hebben de originele
1500 stoeltjes met nieuwe schuimvulling een heel aardi-
ge zit.

Linker stoel Spit 1500
Wie weet een redelijk goedkoop adres die binnenwerk
voor de linker bestuurderstoel levert of eventueel bek-
leedt. De dealers vragen ca. f300,- - f400,- voor wat
schuimrubber stukken.
Re: Henk Mulder in Boxum leverde ze twee jaar geleden
voor f99 excl per zitting of leuning dus totaal ca f250,-.
Een prijs van f300,- lijkt dus nu heel reel.
Re: Heb afgelopen jaar stoelen Spit MK I opnieuw laten
bekleden door ex-autobekleder. Doet voor de hobby nog
wel eens klusje en levert perfect werk voor vriendenprijs.
Is bereid om leden te helpen. Je moet zelf materialen
aanleveren. Indien interesse, mail me of bel 0346-
561978 (na 19.30).
Re: Volgende keer dat je in Engeland komt, naar een
sloper gaan. In dat land zijn de linkerstoelen minder ver-
sleten dan bij ons!

Restauratie stoelen MK IV
Ik wil de stoelen van mijn MK IV opnieuw (laten) vullen
met schuimrubber. Hier zijn voor zowel leuning als zitting
voorgevormde delen te koop. Ik heb begrepen dat er in
Vught een gepensioneerde bekleder zit, maar ik heb zijn
adres en telefoonnummer niet. Wie kan mij helpen evt
aan adressen van andere bekleders die dit voor een
redelijk bedrag willen doen?
Re: Ik heb de zittingen (vullingen) van mijn MK IV recen-
telijk zelf vernieuwd. Alles bijeen voor twee stoelen
anderhalf uur werk. i.pl.v. de metalen klemmetjes heb ik
‘tie-rips’ gebruikt, werkt prima! Rugleuningen heb ik nog
geen ervaring mee.
Re: Ik heb zowel de zittingen als de rugleuningen zelf



gedaan. En al ben ik best wel een beetje handig, het is
niet zo‘n geweldig moeilijke klus. Ik heb me laten leiden
door een beschrijving in ‘Haynes’, ‘A guide to purchase
&diy restoration’ voor de MK IV, hoofdstuk 6. Het is wel
heel belangrijk dat je een bus met spuitlijm hebt, want
zonder die lijm wordt het wel lastig. Gekocht in Engeland
bij ‘Moss’. Ik heb ook alle rubberbanden in de rugleuning
opnieuw gespannen, want die waren erg slap. Het zit nu
weer voortreffelijk en ook aardig wat hoger.

Autogordels
Bij de APK is mij gevraagd gordels te monteren ivm de
goedkeuring.
RDW verklaarde telefonisch dat het niet verplicht is. Kan
iemand mij uitsluitsel geven. Inmiddels toch gemonteerd,
veilig toch. Volgens mij is het bij auto‘s van (geloof ik)
voor ‘72 niet verplicht, maar bij een aanrijding zal zo‘n
Spit stuurtje hard aankomen. Dus ‘niks nieh’ verkeerd om
ze te monteren!
Re: In het kenteken staat vaak ‘gordels aanwezig, maar
niet verplicht te dragen’ of zo iets. Volgens mij is het zo,
dat bij een auto met aantekening en zonder rolbeugel
inderdaad de gordel niet hoeft te worden gedragen. Van
de andere kant heb ik ook gehoord dat die aantekening
niet meer geldig is.
Dus, ik heb gewoon gordels in mijn auto en gebruik ze
altijd.
Re: Als op het kenteken onderaan staat bij bijzonderhe-
den ‘bevestigingspunten autogordels ex art. 66sub r
onder 2 wvr niet verplicht’, mogen ze bij een APK dit
voertuig hier niet op afkeuren, doen ze dit wel, kun je
een herkeuring in beroep aanvragen.
Re: Op mijn Spit 1500TC ’78 staat inderdaad de opmerk-
ing zoals vermeldt. Tijdens mijn APK is de keurmeester
hierop gewezen en hij heeft inderdaad de Spit
goedgekeurd zonder gordels. Daar onze Spitjes voorzien
zijn van een 100% kreukelzone van voor- tot achter-
bumper, heb ik ze toch maar gemonteerd. Het opro-
lmechanisme laat echter wat te wensen over (ook bij
nieuwe gordels), dus ik zou ‘fixed’ type aanbevelen.
Deze zijn niet voorzien van een rolmechanisme maar stel
je een keer af op je eigen maat. Als je ze afdoet, ‘hang’
je hem op aan een beugel die aan de softtop beugel
gemonteerd is.
Re: Mijn MK III ’70 heeft geen gordels, wel de bevestig-
ingspunten, maar wordt al v.a. ’98 APK (en ook RDW (in
’98)) goedgekeurd! P.S. Ik weet niet waar de (tijd)grens
ligt, maar is er ‘onder ons’ geen APK keurmeester? Heb
ook wel eens gehoord dat in een cabrio sowieso geen
gordels verplicht zijn).
Re: Tja, over cabrio‘s en autogordels weet ik alleen dat
het in Duitsland met de af en toe wat strengere TUV niet
is toegestaan om bijvoorbeeld vierpunts gordels te mon-
teren in een cabrio. Als je eens op de kop zou landen,
kun je dan geeneens plat gaan liggen).

Re: In elk geval; zitten er gordels in je auto, dan moeten
die goed zijn en het goed doen!

Kunststof bevestigingsclips
Binnenkort wil ik mijn deurpanelen (met skai bekleed)
weer op de deur zetten. Origineel wordt dit met metalen
clips gedaan. Helaas roesten deze snel en beschadigen
ze de lak van de deur. Bij moderne auto’s zijn dit soort
clips van kunststof gemaakt. Wie weet waar je dit soort
clips los kan kopen? Bij de lokale autozaak en Brezan
ving ik bot.
Re: Ikzelf heb ze gewoon gehaald bij de Daf dealer
(vrachtwagens) die hebben ronde plastic drukkers, deze
kun je gewoon in de gaten van je deur paneel draaien
(zitten kleine openingen in) ook kun je bij een Ford
garage er naar vragen, is al wel elf jaar geleden, maar ik
neem aan dat ze er nog steeds zijn. Vraag anders eens
na bij een autodealer bij je in de buurt.

Nieuwe tapijtset
Ik ben zover om een nieuw tapijtset te kopen. Alleen, bij
wie en wat moet ik kopen? Voorkeur gaat uit naar licht-
blauw velours. Wie heeft ervaring hiermee en kan mij
een handelaar en prijzen aanbevelen.
Re: Tja, er zijn veel verschillende kwaliteiten, voor ver-
schillende prijzen. Mijn eerste setje heb ik erin geplakt
toen ik mijn Spit gekocht had. Na twee jaar ben ik gestart
met de ‘body-off’ restauratie en moest ik noodgedwon-
gen een nieuwe set aanschaffen (de oude zat geplakt en
kwam niet goed los). De tweede set was duidelijk beter
van kwaliteit. Ik moet hem nog plaatsen, maar hij ziet er
toch wel beter uit dan de eerste. Ik heb hem gekocht bij
Ruud Sipkema. Let erop, dat het tapijt goed dicht is
(polen dicht op elkaar) en mooi afgewerkt. Wat betreft de
kleur, heb ik zwart gedaan. Lichte kleuren zie je, denk ik,
snel vuil op, maar dat is slechts een vermoeden.

Versnellingsbaktunnel
Ik heb de versnellingsbaktunnel nu nagemaakt uit poly-
ester, maar is het nodig de aangebrachte isolatie ook
werkelijk terug te plaatsen. 
Re: Er zijn polyester versnellingsbaktunnels op de markt,
dus het zal niet nadelig zijn. Volgens mij heeft de afdicht-
ing voornaamlijk te maken met de warmte, geluid en
bescherming van het interieur van stof en dergelijke. Ik
heb mijn tunnel er recent afgehaald en de dichting was
grotendeels versleten. Ik heb er dan gewoon silicone tus-
sengespoten. Zelfde effect en veel goedkoper!
Re: Er zijn polyester tunnels in de handel, daar is niets
mis mee. De isolatie zal vrijwel alleen voor de warmte
zijn, omdat je geluid alleen maar kan isoleren met
massa, dus zware dingen, en glas- en steenwol weegt
vrijwel niets. Een polyester tunnel heeft als groot
voordeel, dat hij bij regen niet nat wordt en dus niet
langzaam wegrot.



Re: Ik heb sinds vorig jaar een polyester tunnel, de
afdichting heb ik gemaakt met een goede stevige
(tocht)band, welke in de automaterialenhandel verkrijg-
baar is, silicone kit is moelijk te verwijderen bij demon-
tage. Men heeft mij geadviseerd geen isolatie aan te
brengen, waardoor er meer koellucht langs de ver-
snellingsbak/overdrive kan stromen.
Re: Sinds een jaar heb ik ook een nieuwe tunnel. Tegen
de warmte heb ik er aluminiumfolie in geplakt en aan de
buitenkant heb ik er geluidsmatten op aangebracht. De
folie helpt met warmtewering naar het interieur en de
geluidsisolatie helpt ook goed. Afdiching is wel belangrijk,
ben zelf erg tevreden met het behaalde resultaat, het is
beter dan nieuw. Nu hoor ik het differentieel tenminste
goed... , dat wordt het volgende.

Dempingmateriaal versnellingbaktunnel
Ik moet mijn versnellingsbaktunnel nog plaatsen. Dit is
natuurlijk de laatste mogelijkheid om dempingsmatriaal
aan te brengen. Wat kan ik hiervoor het beste
gebruiken? Ik heb het oude matriaal onder de tunnel ver-
wijderd, dit was voor het grootste deel vergaan. Ik zit te
denken aan iets tussen de hardkartonnen tunnel en het
tapijt. Op deze manier heeft vocht en water minder vat
op het materiaal.
Re: Origineel zit daar meen ik iets van glas-/steenwol, in
plastic ingepakt tussen. Iets dergelijks heb ik nagemaakt,
van steenwol en stevig plastic en met de ‘tacker’ vastge-
maakt. Voordeel is, dat goede isolatie niet alleen geluid,
maar ook warmte tegenhoudt. Je hoort maar al te vaak,
mensen klagen over warme voeten en daar heb ik na
een hele dag rijden nog steeds geen last van.

Ruitewisser wheelbox
Ik krijg de wheelbox, waar de ruitenwisser aan vast zit,
niet los. Vraag me niet hoe het ding in het Nederlands
heet, maar het is de doorvoer door de carrosserie om de
ruitenwissers aan te drijven. Als ik te veel kracht zet,
draait het hele huis rond en ben ik bang dat dan de door-
voer buisjes verbuigen. Heeft iemand een goede meth-
ode om ze los te nemen?
Re: Dit probleem heb ik ook gehad, het is heel erg fijne
draad, dus een beetje corrosie zorgt al voor een groot
probleem om het weer los te krijgen. Enige oplossing is,
de moeren voorzichtig doorzagen met een babyzaagje
en gewoon nieuwe moeren kopen, als ik het goed heb,
staan ze op pagina 116 van het Nico Baas’ Triumph
Spitfire boek.

Ruitewissers andersom
Bij mijn ruitenwissers liggen de bladen in ruststand naar
links. Dit heeft tot gevolg dat het linkerblad over de rond-
ing van de ruit valt en bij regen niet goed meer wist.
Volgens mij zijn dit Engelse wissers. Weet iemand hoe ik

deze wissers om kan draaien?
Re: Volgens mij hoort het naar links te liggen bij links
gestuurde auto’s.
Ik vermoed dat de veerdruk van de armen niet goed
genoeg meer is of dat de wisserbladen zelf stug zijn. De
wisserarmen zitten trouwens symmetrisch in de body,
aleen de armen hebben een iets andere bocht vlak bij de
bladen, dus omdraaien heeft geen zin.
Re: Ik heb een rechts sturende auto en daar liggen de
ruitenwissers in ruststand inderdaad naar rechts. Het ligt
aan de afstelling van de ruitenwisser motor. De afslag
moet zodanig afgesteld worden, dat de motor stroomloos
komt op het moment dat de ruitenwissers net door het
dode punt staan aan de rechterkant. Dan klapt het blad
om en ligt wijzend naar rechts op de ruit klaar voor het
volgende buitje.

Linker spiegel
Volgens de keurmeester moet de linker spiegel van bin-
nen uit bereikbaar zijn om te verstellen. Klopt dat?
Re: Ja, dat klopt. Als je het raam naar beneden doet, kan
je dat toch!
Re: Vreemde methode om te bepalen waar de spiegel
gemonteerd moet zijn. Je kunt zo mooi pech hebben als
je auto gekeurd wordt door een keurmeester met korte
armen.
Ik heb een aantal weken geleden via de site van de
RDW een folder besteld m.b.t. de APK-eisen. Helaas
was deze niet meer voorradig. Als iemand nog zo’n fold-
er heeft liggen is het wellicht een idee om deze als pdf
op deze site te zetten.
Personenauto’s moeten zijn voorzien van een linker-
buitenspiegel en een binnenspiegel (hoe keurt men dan
een rechts gestuurde auto?). De aan de zijde van de
bestuurder bevestigde buitenspiegel moet vanuit de bin-
nenzijde, bij gesloten portier kunnen worden versteld.
Deze eis geldt niet voor personenauto’s die voor 1 janu-
ari 1975 in gebruik zijn genomen. De spiegels van deze
voertuigen moeten, na door een duw te zijn omgeklapt,
zonder verstelling in de oorspronkelijke stand terug kun-
nen klappen. Van welk bouwjaar is uw auto?
Re: Ik heb deze folder van de RDW in mijn bezit en heb
daar inderdaad gelezen wat je zegt, maar ik vraag me af,
als de Spitfire een typegoedkeuring heeft gekregen en
dat was met een gewone spiegel, want in de 60-er jaren
waren er geen terugklapbare spiegels, dan geldt die
goedkeuring nog steeds en kan je nu geen andere eisen
gaan stellen. De folder is een beetje moeilijk om op de
site te zetten, want het zijn 26 paginas vol met fotos en
tekeningen.

Plaats belettering
Ik heb een MK III en daar zitten de ‘Triumph’ letters nog
niet op. Helaas kan ik niet zien waar de gaatjes hebben
gezeten en ben benieuwd of er een mal is die je kan



gebruiken om deze gaatjes te boren.
Re: Ik heb ook een MK III ’70, US, met MK IV dashboard
en motor. Ook ik heb er geen letters opzitten en er is mij
(door een originilateits-’freak’) verteld, dat dit bij deze
serie ook niet hoort. De laastste US serie had geen ‘TRI-
UMPH’-text op de kap en bonnet; wel voorop een (nu)
zeldzame ‘Triumph’-UFO. Als jij ook een late US uitvoer-
ing met MK IV (zwart) dashboard hebt, kijk dan eens
voor een originele concourswinnaar, naar de MK III van
Hein van Berkel.
Re: Voor zover ik weet, heb ik gewoon een Europese MK
III. Deze is volledig uit elkaar geweest en zijn de letters
toendertijd niet meer teruggezet. Je kan gelijk hebben,
maar ik zou niet weten hoe ik erachter kom? Wel weet
ik, dat ik ze graag erop wil hebben en ze ook al in mijn
bezit heb.

Zwarte bumpers
Laats zag ik een Spitfire 1500 rijden met zwarte
bumpers. Kunnen dat originele zijn geweest, of zou de
eigenaar ze hebben gespoten. Het zag er in ieder geval
heel mooi uit. De bumpers van mijn 1500 zijn chroom,
maar wel wat aangetast. Nieuwe vind ik te duur, dus ze
zwart laten spuiten kan een optie zijn. Vandaar.
Re: Zijn geen orginele. Zijn dus gespoten. Persoonlijk
vind ik het niet mooi. Is het geen optie om ze opnieuw te
laten verchromen? Wat dat wel mag kosten? Ongeveer
tussen de 350 en 450 euro dus voor de prijs van een
nieuwe, heb je wel twee opnieuw verchroomde. Even
voor de duidelijkheid, je hebt waarschijnlijk een late US
uitvoering gezien. Hier hebben ze zwart kunstof over de
normale chrome bumpers gedaan. Misschien heeft nog
iemand zo’n setje liggen?

Binnenkant bumpers
Voordat ik de bumpers ga monteren, wil ik de binnenzi-
jde beschermen. Ik twijfel tussen ‘wax’ of verf
(‘Hammerite’, o.i.d.). Het nadeel van verf is, denk ik, dat
het vocht vanaf de zijkant onder de verf kan gaan
kruipen en toch weer roest kan gaan beginnen. ‘Wax’ is
lekker vettig, maar misschien verdwijnt het op den duur
(warm in de zomer en loopt dan iets uit? Uiteindelijk, na
wat overleg, heb ik besloten om eerst primer te
gebruiken en daarna chassislak. Roestgevoelige punten
(montagebeugels) spuit ik in met ‘wax’.
Re: Ik heb ze met ‘Branthol Corrux’ geverfd en vervol-
gens twee lagen ‘Dinitrol’ erop gezet. Dat is de beste
bescherming.

Bumpers verchromen
Heeft iemand ervaring in het verchromen, of laten ver-
chromen, van de voor- en achterbumper. Of is het ver-
standiger om nieuwe bumpers te kopen?
Re: Ik heb laatst de bumpers van mijn MK III laten ver-
chromen. Het resultaat is schitterend, maar ‘t is wel een

dure aangelegenheid. Ik was voor de voorbumper, 2x
achterbumper en de rozetten die voorop zaten, iets min-
der dan f1000,- kwijt. Laten verchromen is misschien wel
duurder dan nieuwe bumpers, maar er zit een dikkere
chroomlaag op en ze gaan dus een stuk langer mee. Ik
zou iedereen aanraden de bumpers opnieuw te laten
verchromen.
Re: Ik zocht op het internet naar een product om alumini-
um te polijsten (product heet ‘Belgom’, iemand ervaring?)
en kwam terecht op een site met 100 tips voor klassieke
brommers. Een van de tips was, om je spullen te laten
verchromen in het buitenland (Belgie). Vanwege de
milieueisen is het in NL onbetaalbaar geworden.
Re: Bij mij staat ‘Belgom’ op de plank. Dit produkt werkt
echt heel goed om aluminium te polijsten. Ik gebruik het
hoofdzakelijk om de ongespoten alu randen van mijn
‘Revolution’-velgen weer te laten blinken. Verwacht er
overigens niet hetzelfde resultaat van als dat je iets
machinaal laat polijsten. Het is meer bedoeld om reeds
gepolijste delen in goede conditie te houden. Je kunt er
ook chroomwerk mee poetsen, alhoewel hier een ander
goedje van ‘Belgom’ voor is. Ik heb ‘Belgom’ gekocht in
een motorfietszaak.
Re: Ik heb zelf mijn beide bumpers laten verchromen en
dat was aanmerkelijk goedkoper dan ‘nieuwe’ te kopen.
Let er wel op dat ze eerst vernikkeld worden, want
chroom is alleen voor de glans en is niet waterdicht. Ik
heb het laten doen bij ‘Elektrometaal’ in Rotterdam.
Re: Kan je een indicatie van de prijs geven en of je
goede ervaringen hebt met ‘Elektrometaal’?
Re: Ik heb een paar maanden terug het volgende laten
verchromen van onze MK III. - Voorbumper, 2
Bumperrozetten, 2 Bumperstukken (achter) + nog wat
kleine dingen, zoals koplampringen, kentekenverlichting
e.d. Een bumperhoek had diepe krassen en een grote
deuk, welke volledig is hersteld. Alles is ontchroomd,
geslepen, gepolijst en voorzien van Duplex Chroom, voor
de totaalprijs van f800,-, bij ‘Metamorphose’ in Reuver
(Limburg) (meta.morfose@12move.nl).

Bumpers verchromen  
Beste Spitters, ervaring met het laten verchromen van
bumpers voor een 1500? Mijn vraag is: een goed bedrijf
{goedkoop is vaak duurkoop} en hoeveel gaat het
ongeveer kosten.
Re: Ik heb de bumpers van mijn MK III laten verchromen
bij ‘Electrometaal’ Tolenaar B.V. in Rotterdam. 010
4136828 Kwaliteitswerk. De prijs f600.-
Re: Hallo: Gelezen in Klassiek en Techniek adv, Chroom-
Nikkel industrie J Lemmens&zn Brusselseweg 524,
6219NP, Maastricht  Tel: 043-3440601 Fax:043-3440015.
Re: Afhankelijk van het formaat (rozetten e.d.) f300,- tot
f500,- per bumpertje. Misschien kan Ruud Sipkema uit
Eerde je verder helpen?



Bumpers verchromen
Komende winter de bumpers van m‘n Mk III laten ver-
chromen: Wat is een reeele prijs, ervan uitgaande dat er
nagenoeg geen slijp- en buigwerk aan zit?
Re: Ik heb wel eens prima chroomwerk laten verrichten
(netjes eerst zuurbadje, dan koperlaag, dan paar
chroomlaagjes: fantastisch mooi, zelfs nog na 10 jaar).
Prijs: ‘doe maar een geeltje’. Ik heb ook wel eens bij een
‘gerenommeerde’ chromerij wat laten doen voor f200,-,
waarbij het resultaat achteraf zwaar tegenviel. Het prob-
leem is het vinden van een bedrijfje wat er lol in ziet en
niet een bedrijf wat met tegenzin het er even tussendoor
doet ‘om er snel weer vanaf te zijn’. Mijn ervaring is, dat -
o.a. door de tegenwoordig terecht strenger gehand-
haafde milieueisen-, het steeds moelijker wordt iemand
te vinden die klein spul wil chromen en dat dan ook
graag en dus goed voor je doet. Mocht je iemand vinden
die voor een redelijke prijs goed chroomwerk levert, dan
hoor ik het graag van je. Ik vind het laatste overigens het
belangrijkst: goed werk. Je moet erop kunnen
vertrouwen, want of het goed is gedaan, blijkt vaak pas
later; namelijk of het er weer snel afbladdert (geen
koperbad en/of niet goed schoongemaakt).

Verchromen
Goed en goedkoop is voor verchromen waarschijnlijk niet
meer van toepassing. Ik heb het afgelopen jaar diverse
mensen gesproken die (in vergelijking met een paar jaar
geleden) de prijs voor chroomwerk nu onacceptabel
hoog vinden. Daar waar de prijs nog enigszins accept-
abel is, klaagt men na afloop over de kwaliteit. Ik heb
een jaar geleden o.a. de bumpers van mijn MK III laten
verchromen en ben zeker tevreden over de kwaliteit,
maar duur is het wel, voorbumper ?225,-  Ik heb nu weer
een behoorlijk aantal delen bij dezelfde fa gebracht en
schrok weer van de gestelde prijs, echter ‘Taiwan’
chroomdelen is geen alternatief, want een vorig jaar
gekochte sierrand van de stadslichten is na een seizoen
al aangetast, dus nu ook naar de chroom firma. Het
betreft ‘Metamorfose’ chroomtechnologie in Reuver -
Limburg meta.morfose@12move.nl Ik krijg binnenkort
nog een adres in Belgie, die o.a. ook de legeringen als
deurkrukken e.d. verchromen.
Re: De vorige winter heb ik mijn voor- en achterbumper
van mijn 1500 laten verchromen bij ‘Slijpko’, ind. terrein
De Flammert 1204 5854NC Nieuw-Bergen (Limburg, ca.
20 km ten noorden van Venlo). Keurig werk en voor zo’n
?325 voor beide bumpers samen; het precieze bedrag
weet ik niet meer. Absoluut aan te raden adres: vakman
die vakwerk levert! Het duurt wel een paar maanden,
maar het is de moeite waard.

Antennegat
De spuiter adviseert om voor het spuiten het gat van de
antenne te boren. Maar waar zit deze precies en wat is

de doorsnee?
Re: Volgens ‘Guide to Originality’ op het linker achter-
scherm. Let wel op dat het gaat over een MK IV/1500; bij
mijn MK III zit het originele antennegat rechtsvoor, vlak
voor de voorruit; een goede foto van de juiste plek voor
een MK IV vind je op pagina 82 (4.108) van het boek
‘Guide to originallity’.
Re: Jongens, ik heb dat boekje, maar wie geeft mij nu
precies aan waar ik dat gat moet boren en hoe groot?
Re: Bij mijn ’79 1500 zit het zo: vanaf achterkant car-
rosserie 15.8 cm., vanaf opstaande rand 4mm., diameter
gat 22mm. Beide metingen zijn vanaf de carrosserien-
aden genomen tot aan de rand van het gat.

Brandblusser
Ik heb een kleine brandblusser die ik wil monteren in
mijn Spitfire. Origineel werden deze als optie geleverd,
alleen is mij niet duidelijk waar deze gemonteerd werd.
Weet iemand dat, of heeft iemand gewoon een suggestie
waar de blusser het beste geplaatst kan worden?
Re: Ik heb mijn blussser (2kg) horizontaal gemonteerd
tussen de bijrijdersstoel en de balk in de vloer die er voor
zit. De ruimte is afhankelijk van de stand van je stoel.
Iemand met korte benen kan bij mij de stoel niet meer
ver genoeg naar voren zetten. Ik vindt dit toch practisch-
er dan aan de A stijlen t.h.v. de deurscharnieren omdat je
bij instappen daar met de benen tegenaan komt. De
ruimte im je auto in te “glijden” is toch al niet zo ruim.
Een andere oplossing: horizontaal monteren achter de
voorstoelen, op het paneel voor de brandstoftank, vlak
boven het diff. Plaats van de blusser en beugel bepalen
op de plaat, achterplaat losschroeven en doorboren.
Omdat de plaat van een soort hardboard is, moet je de
plaat aan de achterzijde met bijv. een metalen strip ver-
sterken: dus de bouten van de beugel door de achter-
plaat en de strip heen vastzetten. Er zitten nadelen aan
die plaats, ook voordelen. Maar dat geldt voor iedere
plek die je in de kleine Spitfire-cockpit uitkiest voor een
brandblusser.

Isolatie kachel binnenkant
Ik heb het metaal van mijn kachelkast opnieuw gespoten.
Binnen in de kachel zit de warmtewisselaar gemonteerd.
Tussen de warmtewisselaar en de kast zat isolatiematri-
aal (tegen rammeltjes?). Dit is echter helemaal vergaan.
Ook op de klepjes om de warmtestroom te regelen zat
materiaal wat ook vergaan is. Wie heeft een goed
(warmte bestendig) alternatief?
Re: Ik heb mijn kachel nog nooit uit elkaar gehad, maar
de isolatie lijkt mee eerder tegen resoneren en het dem-
pen van het geluid van de ventilator dan om te
voorkomen dat er warmte via het omhulsel in het
interieur komt. Misschien dat je de anti-dreunplaat uit de
autohandel kunt gebruiken. Die vergaat nooit(?) meer.



M o t o r k a p,  d e u r e n,  b a g a g e k l e p

Motorkap Spit 1500
Op zoek naar een nieuwe motorkap voor een Spitfire
1500. Kan iemand mij aan een goed adres helpen, dat ik
qua prijs/ kwaliteit vehouding goed zit. Liefst bij dit advies
ook een prijsindicatie.
Re: De grote handelaren zoals Kees Reehorst, Henk
Mulder en Nico Baas kunnen ze zo leveren. Kosten ca.
f2400,- ex BTW (nieuw). Zorg ervoor dat je altijd een
‘Heritage approved’ versie krijgt en zelfs dat is nog geen
garantie voor perfecte pasvorm. Bert van Os of Ruud
Sipkema hebben nogal eens tweedehands. Prijs is dan
afhankelijk van de kwaliteit. Maar op ca. f1000,- voor een
goede moet je zeker rekenen.

Motorkap
Sinds vorig jaar, trots eigenaar 1500TC ’78. Bij de koop,
flink wat onderdelen, sommige echter van een ouder
type Spit. Bij deze onderdelen een stalen motorkap (zit
nu kunststof op). Ik vermoed een ouder type. Waaraan
kan ik zien of het wel of niet 1500TC is; of past het toch
wel? Zomaar proberen (ik moet de hele wagen over
laten spuiten) kan natuurlijk altijd nog.
Re: Als er geen kleine gaatjes voorop de neus zitten is
het waarschijnlijk een kap voor de 1500. Deze had
namelijk en sticker als type aanduiding. De MK IV had
een los plaatje links voor zitten welke door de kap werd
vastgezet. Volgens mij past een MK IV kap ook op de
1500. De MK I, II en III hebben een te afwijkend model
om je te kunnen vergissen
Re: De oplossing is simpel: zit er een lasnaad aan de
zijkanten van de motorkap, dan is het een MK IV/1500
motorkap. Zit die naad er niet (ook niet in dichtgepla-
muurde vorm), maar zijn de zijschermen aan de
bovenkant aan de bovenplaat gelast en is die
(opstaande) rand afgewerkt met een chroomstrip, dan is
het een eerder type. Deze moet volgens mij wel passen,
maar misschien moet de voorkant wat bijgewerkt wor-
den. 

Motorkap
Ik had een lichte schade aan de linkerkant van mijn Spit.
De schade is zeer goed hersteld. Echter, als ik de
motorkap sluit met de hendels aan de zijkant dan “trekt”
de zijkant te ver naar binnen. Ik kan nergens een
mogelijkheid vinden om dit opnieuw af te stellen. Wie
kan mij vertellen of dit af te stellen is en hoe?
Re: Meestal gaat de motorkap naar binnen trekken als
de druk op de hendel te groot wordt. Waarschijnlijk loopt
de bovenkant van de motorkap ook niet gelijk met de
onderkant van de raamstijl. Je kunt de hoogte van de
motorkap verstellen met het rubber opvangstuk aan de
motorkap (puntvormig met aan een kant schroefdraad).

Haal hiervoor eerste de borgingsmoer aan de binnenkant
los. Anders kun je ook de haak waar de hendel ingrijpt in
hoogte verstellen, door de twee boutjes iets los te
draaien en de haak iets omhoog te verplaatsen.
Re: Bedoel je dat de haken waar de hendels ingrijpen te
diep naar binnen zitten? Zo ja, dan is wellicht een
oplossing om achter de haken aan de body vulplaatjes
aan te brengen. Als je de twee bouten loshaalt kun je
erachter deze plaatjes aanbrengen.

Afstellen motorkap
Ik ben net in het bezit gekomen van een MK IV ’71. Als
ik de ‘bonnet’ open, dan schuurt hij over de voorbumber
heen. Is er een manier om dit af te stellen? Ik heb wel
gezien in het werkplaatshandboek dat je de sluiting aan
de achterkant (bij het raam) kunt afstellen, maar aan de
voorkant heb ik niets kunnen vinden
Re: Als je aan de voorkant de zwarte stootbuffers er af
haalt, dan zie je een aantal bouten zitten. Twee aan de
voorkant en een aan de binnenkant achter de sleuf. Met
deze bouten kan je de stand van de motorkap instellen.
Het is een heel tijdrovend klusje, omdat je niet alleen de
hoogte, maar ook de afstand tot de bumper er mee
instelt en het is dus steeds instellen en kijken of het goed
zit, enz.

Motorkap scheef
Ik heb beide stangen die aan de motordeksel zijn
gemonteerd en die als scharnier fungeren vernieuwd. Nu
zit de deksel aan de voorkant ongeveer 1 cm te ver naar
links. Ik weet dat ik de deksel van voren naar achteren
kan bijstellen en van boven naar beneden op 4 punten.
Maar hoe kan ik de deksel weer mooi in het midden krij-
gen?
Re: Alle bevestiginsmoeren zo ver los, dat je hem
schuiven kunt.

Afstellen motorkap MK III
Wie kan mij helpen met het aftellen van de motorkap +
deuren van mijn MKIII. Spit is spuitklaar, maar ik krijg de
motorkap niet recht op het chassis afgesteld en kan hier-
door ook de deuren niet goed afhangen (maat?). Kan
iemand mij hiermee helpen en/of informatie geven!?
Re: Het enige wat je kunt afstellen aan de motorkap zijn
de ophangpunten aan de voorkant. De beugel kan naar
boven en beneden en in die beugel kan de motorkap
naar voor en naar achter. Als je het hiermee niet gesteld
krijgt, dan heb je waarschijnlijk iets veranderd: Nieuwe
motorkap of steunen op chassis vervangen. Het stellen
zal dan moeten gebeuren door de stangen onder de
motorkap te verbuigen. Meestal zal je ze moeten verwar-
men om ze enigzins buigbaar te maken.

Motorkap MK II
Onlangs is de motorkap en grille van mijn Spitfire MK II



zwaar beschadigd. De verzekeringsexpert is van mening
dat alleen het middendeel van de motorkap behoeft te
worden vervangen. Volgens hem is dit ook apart te koop.
In de catalogi van o.a. ‘Anglo-parts’ vind ik alleen volledi-
ge motorkappen. Kan iemand (met wellicht dezelfde
ervaring) mij vertellen hoeveel een nieuwe motorkap met
grille plus spuitwerk en motage en demontage voor een
MK II ongeveer mag kosten.
Re: Doe de verzekerings expert de groeten en vraag of
hij dat middenstuk aan jou kan leveren. Dit is n.l. niet het
geval. Alleen complete kap. Wel is los verkrijgbaar de
spatbord delen. Als jouw kap onherstelbaar beschadigd
is, dan zal de verzekering toch garant moeten staan voor
een complete kap.
Re: Volgens de expert zou de Firma Touw in Koudekerke
het middenstuk kunnen leveren. In de catalogus van
Anglo Parts (Veenendaal) staat hij wel los vermeld. Ik
heb geen idee of hij los leverbaar is.

Motorkap 1500 
Mijn motorkap staat iets te “bol” ter plaatse van het raam
(in de breedterichting). Terwijl er genoeg ruimte zit
tussen het frame en kap. Wat is hier aan te doen? Kan ik
de kap op een of andere manier vastzetten op het
frame? 
Re: Als de kap in de rustpositie ligt, dan ligt hij op een
rubber rand. Dit model moet hij volgen. De bevestiging-
shaken van de kap zijn iets instelbaar. Deze moeten
gewoon kunnen sluiten en daarmee de kap tegen het
rubber trekken. Als ze dit doen en de kap staat nog bol,
dan is er iets in de maatvoering niet goed. 
Re: Ja, dat heb ik ook. Ik denk dat het komt omdat je
met de ene hand bij het wiel en met andere hand het
midden van de motorkap vastpakt om hem te openen.
Dat doet bijna iedereen. Ik ben ook benieuwd naar de
oplossing. Ik was van plan om aan de zijkanten 2
blokken hout te leggen en er in het midden eens flink
druk op uit te oefenen. Verder heb ik twee van die tele-
scopen gekocht, die ik ga monteren. Daarmee gaat de
kap alsvanzelf open. Oefen je geen kracht meer uit op
het midden van de kap.
Re: De eerste beweging zul je zelf moeten maken. Die
maken de telescopen niet voor je. Het is een hulpje. Als
ze te sterk zijn, dan krijg je ook vreemde krachten in je
kap. Stel je niet voor, dat het allmeaal vanzelf gaat. 
Re: Ik heb inderdaad ook al twee gasveren eropgezet.
(RSI-carparts). De kap gaat niet als “vanzelf” open. Maar
wordt natuurlijk wel beter ondersteund. Op het einde,
moet je de kap wel tegenhouden, anders klapt hij te hard
open. Je suggestie met die blokken hout, moet ik maar
eens uitproberen. Ben natuurlijk ook benieuwd of het je
lukt, met een beetje beleid. 

Gasveren 
Voor het voorkomen van het inscheuren van mijn

motorkap wil ik gasveren plaatsen. Mijn vraag is hoe
deze geplaatst moeten worden. Heeft iemand hier foto’s
van?  
Re: Via RSI-carparts kan je een set kopen. Deze gasv-
eren zijn speciaal uitgebalanceerd voor het gewicht van
de motorkap. Tevens is al het montagemateriaal aan-
wezig. Monteren zonder extra gaten te boren in chassis
of motorkap. Kijk voor adresgegevens en tel op www.rsi-
carparts.
Re: Je kan ook van de sloop passende veren halen.
Alleen de aanpassingen moet je dan zelf doen. Is niks
moeilijks aan.
Re: Ook hier kun je uitgebreid informatie vinden over het
inbouwen van motorkap gasveren.
http://www.teglerizer.com/triumphstuff/gasstruts/index.htm
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Montage afdichtstrip achterkant wielkuip 
Is er iemand in geslaagd de rubberstrippen aan de
achterkant wielkuip goed te monteren. Mijn pogingen
resulteren altijd bij het sluiten van de motorkap daarin
dat de rubbers klem komen te zitten tussen wielkuip en
firewall/bulkhead i.p.v. de erlangs af te hangen. De toen-
emende berg afval die gedeponeerd wordt op de
bovenkant bulkhead is mij een doorn in het oog!
Re: De klemmetjes waarmee de rubbers gemonteerd
worden, drukken door de lak. De rotzooi die je daar van
krijgt, is erger dan wat vuil op je bulkhead. En vuil hou je
toch niet tegen, want de kacheluitloop loost op het schut-
bord. Zorg dat de rubbers op het bulkhead goed afdicht-
en, dan kun je met de tuinslang het vuil er af spuiten.
Neem dan ook de accubak mee, dan spoelen de zuur-
resten ook weg. Ik doe dit karwei altijd op een warme
zonnige dag, zodat het water ook weer snel verdampt.
Mijn advies is dus: vergeet die rubbers maar. 
Re: Om de ellende van de klemmetjes te voorkomen,
heb ik afgelopen weekend de rubbers eerst goed ontvet
met spiritus en daarna vastgeplakt met ‘Pattex’ dubbelzi-
jdig tape (50kg variant). Tot nu toe zit het stevig vast en
is dus veelbelovend.
Re: De bevestiging met een dubbelzijdige plakstrip hoort
zich goed aan. Ben eens benieuwd naar je ervaringen na
verloop van tijd. 
Re: Wat bedoel je met de zuurresten van de accu?
Wanneer e.e.a. goed is aangesloten en op de juiste
manier wordt opgeladen, heb je geen last van zwavelzu-
ur in je accubak. Tenzij je de accu regelmatig te ver
opvult of  regelmatig een koprol maakt met je Spitfire.
Re: Daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Maar er hoeft
maar iets mis te zijn met een accucel en de accu ‘kookt’
over. Of je vergeet na opladen de dopjes weer vast te
schroeven. Dus ik denk maar zo, baat het niet, dan
schaadt het ook niet.



Geluidsisolatie
Heeft iemand ervaring met het aanbrengen van een
‘geluidsdeken’ onder de motorkap? Vraag me trouwens
af of het niet negatief werkt ivm de koeling.
Re: Als jouw Spit enigszins lijkt op de onze, zal je uitlaat-
geluid zodanig zijn, dat er weinig ander geluid bovenu-
itkomt. Zeker als je met de kap neer rijdt en een dikke
wollen muts op. Heb je een stabndaard uitlaatsysteem,
dan kun je motorgeluiden wegwerken door een lichtmet-
alen kleppendeksel te monteren om het geluid van d
ekleppentrein te smoren. Een electrische ventilator
scheelt een hoop herrie, zeker in het hogere toerenge-
bied. En een luchtfilterhuis waarbij de aanzuiging voor,
opzij van de radiateur uitmondt helpt dat geluid bij je weg
te houden. Royaal bekleding aanbrengen over je ver-
snellingsbaktunnel houdt mechanische geluiden bij je
vandaan.
Geluidsisolatiemateriaal onder je motorkap zal je niet
zoveel opleveren. Pas in elk geval op dat het materiaal
niet kan zakkn en in aanraking komt met hete delen.
Brandgevaar. Veel geluid weerkaatst van het wegdek.
Dus een ‘bodemplaat’ rond het carter en koppelingshuis,
kan veel geluid weghouden. Maak er ‘louvres’ in, om de
koeling niet te frustreren. Zwaardere zijschotten langs de
motor zullenook helpen.
Maar; oorpluggen indoen, is de beste remedie.
Re: Ach, kom zeg, dat geluid is een deel van de charme
om met zo’n wagen op (de) weg te mogen zijn!

Anti-dreunplaten
Mijn spuiter heeft het voorstel om een paar antidreunplat-
en in de motorkap te plaatsen en daarna de kap af te
spuiten. Origineel is hier naar mijn weten niets geplaatst,
maar gonst de kap natuurlijk wel. Dit zal met platen
behoorlijk afnemen. Heeft iemand hier ervaring mee, of
een mening over? De platen zaten trouwens wel in de
deur toen ik deze stripte, maar daar zie je niets van en
doen dus geen afbreuk aan originaliteit.
Re: De antidreunplaten in de deuren zijn origineel. Ik
weet niet hoe warm het bij jouw Spit onder de motorkap
wordt, maar ik denk dat die kunststofplaten er niet lang
op zullen blijven zitten. Maar, wie weet. Laat weten of het
gelukt is, dan kan dat navolging vinden.
Re: Ik heb enige jaren geleden een aantal stukken van
platen in de kap geplakt. Het waren restanten van platen
die ik elders gebruikt heb. Het zijn stukken van ca 20 x
30. Die zitten er na jaren gebruik nog steeds goed en
vast in. En mijn Spit heeft behoorlijk wat temperatuur
onder de kap gehad. Zelfs met deze kleine stukken,
heeft de kap minder last van dreun. Zorg dat de onder-
grond goed vetvrij is en ook de platen vers zijn. Voor
mijn Mini heb ik laatst een plaat gehaald, die oud bleek
te zijn en niet goed meer plakte. Haal dus bij de
onderdelenleverancier even een klein stukje los om de
plak kwaliteit te beoordelen.

Re: Nog even een aanvulling. Geluid en trilling demp je
met zwaar materiaal. Gevolg van het beplakken van de
kap is, dat hij zwaarder wordt en behoorlijk wat. Dat
heeft gevolgen bij het openen van je kap. Als je het
alleen doet, is de doorbuiging nog groter en dus het
gevolg in de vorm van scheuren bij de koplampen ook.
Je kan dat compenseren met gasveren. Dat is een ideale
optie. Die hebben echter ook maar een beperkte kracht
op die grote zware kap van een Spit.

Polyester hoekstukken motorkap
Ik sta voor de beslissing voor het kopen van twee nieuwe
hoekstukken onder aan de motorkap (links en rechts)
815391 en 815392. Deze zijn er ook in het polyester.
Heeft hier iemand ervaring mee, of is dit geen goed alter-
natief.
Re: Bij Ruud Sipkema kocht ik twee kunststof hoeken.
Ten behoeve van de verlichting heb ik twee gaatjes
moeten boren. Er bestaat verschil in stadslichtlantaarns.
Wit buiten, oranje binnen en omgekeerd, verder geen
probleem. Ik restaureerde body off, dus alles is
gespoten. Ook aan de binnenzijde heb ik aanpassingen
moeten doen v.w.b. de aansluitingen. Ik lijmde b.v. het
hoekstuk aan de bevestigingsbeugel. Je moet even
kijken, maar alles lukt. Ruud zal je zeker van goede raad
voorzien.
Re: Ook ik heb de kunstof hoekstukken. Gaat perfect en
kan niet roesten, dus wat wil je nog meer.

Inscheuren motorkap bij koplampen
Komt het vaak voor bij Spits, dat er scheuren in de lak
zitten op de moterkap naast de koplampen? Er zitten
daar naden van het scharniersysteem. Heb van horen
zeggen, dat het komt door te hard openen, aan een kant,
van de klep. Heeft iemand daar tips of ideeen over?
Re: Deze scheurtjes, heeft bijna iedere Spit. Niet alleen
in de lak, maar ook in het plaatijzer er onder. Als je regel-
matig de kap alleen opent en vasthoudt aan een zijkant,
dan is de doorbuiging (torsie) in de kap zodanig, dat in
die hoeken op den duur metaalmoeheid ontstaat en het
materiaal scheurt. Ook het aanbrengen van verstevigin-
gen, door het inlassen van extra materiaal, brengt maar
tijdelijk verbetering. Je kunt het voorkomen, door de kap
consequent in het midden op te tillen. Dat valt niet mee.
Of het altijd met zijn tweeen te doen. Valt ook niet altijd
mee. 
De oplossing is, het aanbrengen van gasveren, waarbij
de kap gelijkmatig ondersteund wordt. Bovendien hoef je
niet het hele gewicht van de motorkap meer op te tillen.
Arbo vriendelijk dus. Gasveren zijn te vinden op een
aantal auto’s, waaronder Renaults en Citroens op de
achterkleppen, maar ook bij diverse handelaren als setje
nieuw te bestellen, inclusief bevestigingmateriaal. In ‘The
Spitfire’ zijn in het verleden al diverse keren stukjes
hierover geschreven, evenals in dit forum.



Gasveren
Voor het voorkomen van het inscheuren van mijn
moterkap wil ik gasveren plaatsen. Mijn vraag is hoe
deze geplaatst moeten worden. Heeft iemand hier foto’s
van?
Re: Via RSI-carparts kan je een set kopen. Deze gasv-
eren zijn speciaal uitgebalanceerd voor het gewicht van
de motorkap. Tevens is al het montage matriaal aan-
wezig. Monteren zonder extra gaten te boren in chassis
of motorkap. Kijk voor adres gegevens en tel op www.rsi-
carparts.nl.
Ja kan ook van de sloop passende veren halen. Alleen
de aanpassingen moet je dan zelf doen. Is niks moeilijks
aan. Ook hier kun je uitgebreid informatie vinden over
het inbouwen van motorkap gasveren.
http://www.teglerizer.com/triumphstuff/gasstruts/index.htm
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Gasveren motorkap
Ik heb gehoord van gasveren ter ondersteuning, bij het
alleen openen van de motorkap. Kan iemand mij hierover
wat info verschaffen.
Re: De gasveren waar je het over hebt zijn als kant en
klare set te verkrijgen bij Ruud Sipkema van RSI Car
Parts. Zijn adres vind je in ‘The Spitfire’. Het is uiteraard
ook mogelijk met wat inventiviteit zelf iets te construeren.
De bedoeling van de gasveren is te voorkomen dat de
motorkap schrankt wanneer je deze alleen opent en hier-
mee schade aan de motorkap te voorkomen, zoals
barsten/scheuren in de lak ter plaatse van de hoeken
van de koplampinzetstukken. Om in tijden van
bezuinigingen geen dure setjes te hoeven aanschaffen
kan je ook op de sloop kijken. Daar zijn gasveren
genoeg. Je moet ze aan de bovenzijde in de kap
vastzetten en onderaan steuntjes maken. Zoek dus
veren die je gemakkelijk kunt monteren. Meet de afstand
tussen de bevestigingspunten en ga op zoek. Ik meen
dat de maat die je hebben moet op een Visa en R5 zit,
maar er zijn er meer. Kosten 10 tot 20 Euro. Let op. Je
kunt ze ook verkeerd monteren. De mijne waren snel lek.
Van Piet Julicher leerde ik, dat ze gemonteerd moeten
worden met de cylinder aan de bovenzijde. Er zit
namelijk een hoeveelheid olie in om de verbinding dicht
te houden. Als je ze andersom monteert, verdwijnt de
olie langzamerhand van de afdichting en gaan ze lekken.
Dan moet je het hele gewicht weer met de hand tillen.
Want als het gas er uit is, zijn ze stuk. Zowel in geheven
stand, als in rust, is de bevestiging aan de wielkuipen de
hoogste plaats, dus daar moet de cylinderzijde. Je zou
deze site kunnen opzoeken die veel informatie verstrekt
omtrent de probelmatiek en mogelijke oplossingen.
http://www.teglerizer.com/triumphstuff/gasstruts/index.htm
Re: Ik heb bij mijn Spitfire gasdempers gemonteerd van
de achterklep van een ‘Peugeot Partner’. Dit werkt goed.

Opengaan sluiting motorkap
Ik heb regelmatig tijdens een ritje (vooral over klinker-
weggetjes), dat ik opeens “snap” hoor en dat er een of
alletwee van mijn sluitingen van de motorkap openstaan.
Het lijkt ook wel, of ze niet helemaal dichtgaan. Ik heb de
plaatjes waar ze achterhaken al eens iets versteld, maar
het helpt niet echt. Aan de sluitertjes zelf zitten volgens
mij geen afstelmogelijkheden.
Re: Het heeft alles te maken met de spanning die je op
de sluitingen zet, door het verstellen van de plaatjes.
Zowel te strak, als te los, kan leiden tot losspringen. Je
moet gewoon proberen, tot ze gemakkelijk sluiten en niet
los gaan. De spanning die je nodig hebt, wordt geregeld
door de positie van de rubbernokken die zich binnen in
de motorkap bevinden boven de bevestigingspunten van
de sluitingen en in de steunen links en rechts vallen. Als
je die rubbernokken dus iets uitdraait en niet vergeet de
borgmoer weer aan te draaien, dan blijven de ‘richtin-
gaanwijzers’ weer zitten. En als dat allemaal niet helpt,
bekijk dan eens de achterkant van het slotmechanisme.
Je ziet dan een “wieltje” dat tijdens het sluiten in een
holling terecht komt. Door het gebruik slijt deze holling,
waardoor het wielje er te gemakkelijk uitgaat. Werk deze
holling met een vijl iets bij. Het gaat dan niet om de
diepte van de holling, maar om de “drempel” die het voor
het wielje vomt. Eenmaal de juiste vorm, dan zal de
grendel niet meer uit zichzelf los gaan. Ps als je te grof
bezig bent geweest, dan gaat de grendel helemaal nooit
meer open. Overtuig je zelf van de goede werking, voor-
dat de kap weer dicht gaat.

Motorkapgasveer
De motorkapgasveer (-veren). Ruud Sipkema verkoopt
ze bijvoorbeeld. Ik meen me te herinneren dat de gasv-
eren van een Volvo 340 achterklep of een Mazda
gebruikt kunnen worden om de motorkap van een Spit
open te houden. Minder spanning op het plaatwerk, wan-
neer je de klep opent en sluit. Wie heeft er ervaring mee,
wie heeft tips of weet nog een ander automerk dat als
donor kan dienen. Oke, ik weet dat het niet origineel is,
maar dat is mijn Spit toch al niet meer. Ik zie dit als een
zinvolle verbetering en dus een zinnige investering.
Re: Waarom neem je geen contact op met Ruud
Sipkema? www.rsi-carparts.nl 
Re: Ik gebruik al sinds drie jaar een set veren van een
Mazda Estate 626. Ze worden echter minder goed, waar-
door ik blij ben dat ik de stang heb laten zitten. Anders
zou hij af en toe dichtwaaien.
Re: Op het ISW heb ik te horen gekregen dat die van
een ‘Citroen’ BX het ook prima doen. Moeten volop te
vinden zijn.

Gasveren motorkap
Gasveren. Het leek me wel handig. Ben alleen bang dat



er spanningen op de kap komen waar deze niet voor is
gemaakt en dus op andere plaatsen gaat scheuren. 
Re: Ik loop ook al een tijdje met het idee om gasveren te
plaatsen; waarschijnlijk heb je dit gezien op de 1500 van
Henk Meijerink (TAC -lid); er ligt mij iets van bij dat hij
gasveren had van een Mazda 929. Zouden voor een MK
III en MK IV/1500 dezelfde veren toegepast kunnen wor-
den? 
Re: Ik heb er gasveren opzitten van een 929 Estate. In
het begin hoefde ik amper te tillen. Na een seizoen wer-
den ze toch wat minder. Desondanks wordt de kap gelijk-
matig ondersteund en is hij uistekend door een persoon
te bedienen. Ik heb, naar ik meen in tegenstelling tot
Henk M., wel de originele openhouder er op laten zitten,
in verband met risico‘s van harde wind e.d. Ik wil toch
eens weer proberen ze te vervangen door een beter
paar. Dat van de Volvo 340 is nieuw voor me. Volgens
mij zijn die te klein.
Re: Kan het zijn dat je de veren nu ondersteboven hebt
gemonteerd, waardoor de gasfadichting ‘droog’ is komen
te staan en minder afdicht? Volgens mij worden deze de
gashouders met wat olie erin samengesteld. Die olie
moet wel bij de afdichting kunnen.
Re: Ik weet toevallig dat je bij www.rsi-carparts.nl een
setje kunt kopen wat gewoon te monteren valt. Tja wel
voor 150,- ik heb er verder ‘nog’ geen ervaring mee maar
het schijnt voor alle Spitfires te passen. Of deze origineel
voor een ander auto bedoeld waren, of dat het een spe-
ciale set is, weet ik niet.
Re: Een vriend van me heeft dat setje van rsi-carparts in
zijn MK II gebouwd. Werkt perfect! Je hoeft niet te boren,
je gebruikt gewoon de standaard gaten. Dus je kunt het
altijd ongedaan maken.
Re: Ik zit erzelf ook aan te denken om te doen. Via een
bekende (ook spitrijder) heb ik begrepen dat de gasdem-
pers van een Volvo 340 goed passen. Het voordeel vol-
gens mij is dat de kap nu op twee plaatsen gesteund
wordt, ipv alleen links. Hierdoor ontstaat er minder span-
ning op de kap wanneer hij open staat. 

MK IV deuren
De deuren van mijn MK II ’72 klemmen als ik ze open of
dicht doe. Ik heb de ophanging maximaal bijgesteld, dus
daar kan het niet aan liggen. Bij een carrosseriebedrijf
zei men mij dat het niet ongewoon is wanneer een
‘covertible’ wat doorzakt in het midden. De bovenste
hoeken vande deuropening komen dan wat naar elkaar
toe, waardoor de deur er minder goed tussen past. Een
‘Triumph’ onderdelenleverancier zei me, dat hij nog noit
van jhet probleem had gehoord. Maar ik wil niet begin-
nen aan ‘rechtmaken’ wanneer daar geen eigenlijke
reden toe is.
Re: Meet de bovenrand van je portier op en tel er
tweemaal de naadruimte bij die je voor en achter aan de
onderrand van de deur meet met de carrosserie. De

optelsom moet je meten tussen de twee hoeken van de
koets aan de boevenrand van de deur. Is het (belangrijk)
minder -met geopende deur, terwijl er iemand aan die
kant inzit-, dan is je auto doorgezakt. Wellicht zijn de dor-
pels rot (binnen en/of buiten).
Meer voor de hand liggend is dat de scharnierpennen
grotendeels weggesleten zijn. Waardoor de deur naar de
openingszijde naar beneden hangt. Het kan ook zijn dat
de scharnieren net iets te los zitten, waardoor ze zijn
gaan schguiven, met hetzelfde resultaat. Met de
motorkap omhoog kun je er bij, schroef de scharnieren
los en til je deur zover als nodig op en zet de schroeven
weer goed vast.
Je komt het ook tegen dat de voorruit achterover
gekomen is. Sommige zwaarlijvigen gebruiken de voor-
ruitrand als instaphulpje. Je hebt dan moeite de deur te
sluiten met het raam helemaal omhoog. Ook kan de
aansluiting van het raam van de voorruit op het dash-
board te lijden hebben van roestvorming, wat ‘verholpen’
is met vulmiddel, in plaats van nieuw ingelast plaatwerk.
Wanneer je de zijdelingse ondersteuning van de voorruit-
stijlen opzoekt, kun je die los-prepareren van de koets en
door de voorruitstijl terug te duwen kun je hem weer in
een positie brengen waarbij de deur met het raam
omhoog behoorlijk dicht kan. (gebruik eventueel een
krik). Daarna de boel weer behoorlijk vastmaken (-
lassen). Met de voorruit erin , zul je aan twee kanten
tegelijk moeten werken.

Deursloten kapot
Al langere tijd heb ik problemen met de sloten in de
deurhendels van de portieren van mijn 1500TC ’78. Aan
de passagierskant doet ie helemaal niks meer en aan de
bestuurderskant gaat het portier na heel vaak proberen
pas op slot. Heeft iemand tips wat te doen? Olien /
revisie? Is het mogelijk de sloten te vervangen (bij te
bestellen) en nog steeds dezelfde sleutel te houden voor
het contact? Is dit duur? Ik begrijp dat bijzonder veel
Spitfires hier last van hebben. Helaas zet ik mijn auto
over twee weken in een gedeelde stalling en wil ik hem
dus wel op slot kunnen doen. Kan je hem dan van bin-
nenin op slot doen met de zwarte hendeltjes? 
Re: Je neemt er best eens de deurbekleding af. Zo kan
je eens alles goed bekijken en eens zien hoe alles werkt.
Lijkt in begin complex, maar dit is niet zo hoor. Dan alles
eens goed inspuiten met wd40. Indien je de auto van
binnenin wel op slot kan doen, is het wellicht de positie
van een penverbinding die niet meer goed staat. Die
bevindt zich op een staafje van het slot naar beneden
toe. Gewoon even naar beneden of boven schuiven en
eens proberen op slot te doen.
Re: Ik heb een soortgelijke probleem met mijn sloten
gehad en vond tot mijn ongenoegen dat er een kunststof
staafje gebroken was en de zaak volledig blokkeerde.
Intussen heb ik het kunnen vervangen, jammer genoeg



niet nieuw te krijgen, maar aan het absolute einde van
de volgende web pagina kun je een aardige uitleg lezen
en de desbetreffende stukjes bestellen.
http://www.griffco.ca/interest/hangar2.htm
Re: Of je kunt de sleutel niet omdraaien, of je kunt het
portier niet op slot krijgen. Bij het eerste liggen de slot
palletjes in de cylinder niet gelijk met de cylinder als je
de sleutel in het slot steekt. Demonteer dan de cylinder
en vijl met een sleutelvijlje de slotpennen gelijk met de
cylinder. Natuurlijk eerst de sleutel in de cylinder steken.
Kun je de wagen niet op slot krijgen, dan is er iets aan
de hand met het stangenstelsel achter de duerbekleding.
Hier zit in het stelsel een met een spanveer blokkerende
afstelling.
Re: Nog even voor de duidelijkheid: aan de bestuurder-
skant kan ik de sleutel wel in het slot doen en naar links
en rechts draaien, maar gaat de deur niet op slot (aan
deze kant werkt het zwarte palletje aan de binnenkant
van het portier ook niet). Aan de passagierskant kan ik
de sleutel niet eens omdraaien, maar werkt het zwarte
palletje weer wel.

Deursloten 
Heeft iemand ervaring met het afstellen van de
deursloten / deurklink binnen enz. Is er een bepaalde
volgorde van afstellen?  

Soort bout bij verbinding van zuigerstang naar krukas 
In het werkplaatshandboek wordt onderscheid gemaakt
tussen twee soorten bouten, namelijk de “color dyed” en
“phosphated”. Ik neem aan dat color dyed staat voor,
door en door gekleurd. Maar hoe kan ik het onderscheid
maken tussen deze twee, is er een bepaalde kleur.
Belangrijk is het volgens mij, omdat voor beide een ver-
schillend aanhaalmoment wordt gebruikt.
Re: In welk manual en op welke bladzijde staat dat? ‘Dye
check’ is een methode om haarscheurtjes zichtbaar te
maken. Geen idee of dat hier van toepassing is.

Contactsloten portieren 
Weet iemand een manier op de contactsloten weer
‘gangbaar’ te maken? Dompelbadje oid. Het gebruik van
de goede sleutel is niet altijd een garantie dat de deur op
slot, dan wel van het slot, gehaald kan wordt. Zij zijn al
gedemonteerd. Ziet er uit als een busje met pinnetjes die
kunnen schuiven. Alleen is het geheel behoorlijk (te) vet-
tig.... 
Re: Goed schoonmaken. Sloten mogen alleen gesmeerd
worden met grafiet. Doordat in vet ook vuil gaat zitten,
werken de palletjes na verloop van tijd niet goed meer en
blijven steken. Hierdoor kan het slot er niet meer op of
af. Als hij wel draait, kan het ook aan de afstelling van
het stangelstelsel liggen tussen slot en sluitplaat. 
Re: Met WD40 lost die vette smurrie wel op, vervolgens
kun je ook wat remmenreiniger in het slot spuiten, om

het helemaal te ontvetten, laten drogen en vervolgens
inderdaad met grafiet smeren. Het kan natuurlijk ook zijn
dat je slot door vervuiling en frequent gebruik gewoon
versleten is.  
Re: Altijd handig om je sloten weer gangbaar te krijgen.
Desondanks doe ik nooit mijn deuren op slot. Als “ze”
erin willen, heb ik liever dat ze de deur gebruiken dan
dat ze een mes in de softtop zetten. Het slot op de
achterklep gebruik ik wel en hier leg ik dan ook spullen in
die ik niet lopend mee kan/wil nemen.
Re: Bedankt voor al jullie tips; eigenlijk net iets te laat.
Mes in softtop gehad en ruit eruit gebroken.
Re: Ja, dat is wel het droevigste wat je kan overkomen.

Vervangen deurslot 
De deursloten van m’n MK III functioneren niet meer en
de linker hangt erg los in de deur. Ik heb de binnenbek-
leding van de deur verwijderd en eens gekeken hoe het
slot functioneert. Ik krijg echter geen beeld waar het slot-
mechanisme aan vastzit. Heeft iemand tips of een
beschrijving voor mij?

Deurslot hapert
Als ik de rechterdeur van buitenaf wil openen, door de
handle naar me toe te trekken, dan schiet het slot in de
vergrendeling. Het rondje met sleutelgat draait daarbij
iets naar rechts, waardoor de deur vergrendelt. Ik krijg
de deur alleen open met de sleutel in het slot naar links
gedrukt. Hoe is dit te maken? (of moet mijn medepas-
sagier voortaan maar door het raam naar binnen?) Kan
de auto hierop bij de APK afgekeurd worden?
Re: Ik heb hetzelfde probleem met mijn Spit ’72. Als je
het slot aan de binnenkant schoonmaakt, wordt het wel
beter, maar het probleem blijft. Bij mij was het geen
reden om de auto af te keuren.
Re: Ik had indertijd een soortgelijk probleem bij het
demonteren van mijn auto, het moest zowieso uitelkaar
en bij demontage kwam ik erachter dat er een kunststof
deel in het slot zelf gebroken was en veroorzaakte het
probleem. Het gewraakte deel wordt behandeld op de
volgende site:
http://www.griffco.ca/interest/hangar2.htm Het deel zelf
heb ik via een ‘nieuw’ slot kunnen vinden, lijmen cq
smelten hielp niet.

Deursluiting
De deuren van mijn Spit sluiten aan beide zijden niet
goed. De voringe eigenaar had dit opgelost, door de
scharnieren vast te lassen. Het plaatwerk is op sommige
plaatsen gaan scheuren. Hebben meer mensen dit prob-
leem gehad en hoe hebben zij dit opgelost? Zit er achter
het plaatwerk een steun, zoja, hoe kan ik erbij komen.
Re: Deuren afhangen, is een precies werkje. Zelf nog
niet gedaan, maar wel mijn deuren gedemonteerd en
toen zag ik al een paar vulplaatjes. Achter het plaatwerk



van de ‘body’ en de deur, bevinden zich dikke stalen
plaatjes met schroefdraad erin. Deze plaatjes worden
met klemmetjes op hun plaats gehouden. Buig je de
klemmetjes om en zijn alle bouten verwijderd, dan kan je
de plaatjes uit de deur en ‘body’ nemen. In de deur kan
je er bij komen, door de zwarte kunstof plaat aan de bin-
nenzijde te verwijderen. Bij mij waren ze gelukkig niet zo
grof geweest om de scharnieren vast te lassen, maar
omdat de schroefdraadplaten, waarin de bouten in de ‘A’-
post vastzitten, dol waren, heeft de vorige eigenaar er
maar 10 mm bouten in gedraaid. Helaas zijn de schroef-
platen niet te koop en heb ik ze dus zelf gemaakt van
6mm dik bandijzer en de schroefdraad getapt met 3/8"
tappen en de orginele bouten weer gebruikt.
Re: Zoals aangegeven, kan je ze via de ‘A’-post door de
lipjes weg te buigen en dan via het gat in de ‘A’-post eruit
halen. Bij de deur gaat het wat makkelijker. Bij mijn spit
is het plaatwerk ook gaan scheuren. Oplossing: nieuwe
‘A’-post erin lassen!

Chroom deurhendels
De oude deurhandels van mijn 1500 zien er erg slecht
uit. Het chroom is verweerd en er zijn veel putjes in de
schalen te zien. Nu overweeg ik een setje nieuwe te
kopen (inderdaad best wel prijzig). Wie heeft ervaring
met dit nieuwe chroom? Net zoals bij bumpers, vermoed
ik dat er kwaliteits verschillen zullen zijn. Zit ik over 5 jaar
met hetzelfde aanzicht (putten en slecht chroom?) of
houdt het goed.
Re: Ik maak van jouw vraag meteen gebruik om erachter
te komen, of er een ‘chroom-look’ spuitlak in de handel
is? Ik bedoel dan niet de chroomspuitbus van Motip,
want die is niet veegvast! Maar ik bedoel de ‘chroom-
look’ die je op heel veel plastic materiaal ziet, zoals bij
Brabantia, op eau de toilet dopjes, enz, enz. Kijk maar
om je heen en ontdek hoeveel chroomlook er is! Dus
moet er gewoon een lak wezen, waar dat mee behandelt
is. Plastic kun je nl niet verchromen, dus voor deurhan-
dels en klokjes en ander ‘chroom’ binnenwerk is dat
goed genoeg, lijkt mij.
Re: Ik heb net een spuitbus chroomspray binnen gekre-
gen. Kost eur 12,60 en ziet er echt chromerig uit. Ik weet
niet hoe lang het houdt (dat moet de tijd uitwijzen. Ik ga
eens kijken, cosmetisch ziet het er goed uit, misschien
met een beetje blanke lak als extra bescherming. Als dat
gaat, laat het dan even weten!
Want de chroomspray van Motip wordt met blanke lak
grijs.
Re: Leek in eerste instantie erg mooi te worden, maar na
drogen gaat de glans er af. Heeft het meeste weg van
gepolijst aluminium. Nabewerken geeft zwarte strepen.
Jammer.
Re: Chrome is een electrolitisch opgebrachte metaallaag.
Dwz, een aaneengesloten porienloze laag metaal.
‘Chrome’ verf is fijn vedeeld chrome of aluminium

metaal, vermengd met een drager. Na het opspuiten
verdwijnt de drager (de verf droogt) en je houdt op de
ondergrond een niet aaneen gesloten laag over. Jullie
zeggen al zelf, is niet veegvast en wordt dof. Dit is de
corrosie die ontstaat, of de losliggende, op de onder-
grond geplakte metaal deeltjes. Dus voor nieuw chrome;
of laten verchromen of nieuwe kopen. Jammer van de
kosten van de spuitbus. Bewaar ze maar voor het
spuiten van plastic modellen.

Deurknop gebroken
Beide deurknoppen van mijn Spit MK II (vrooeg type) zijn
gebroken en ik begrijp van leveranciers dat ze nirt meer
verkrijgbaar zijn. Zijn ze te maken?
Re: Je geeft niet aan welk onderdeel gebrokenis, maar,
wanneer ze van ijzer zijn kun je ze (laten) lassen, Zijn ze
van een zinklegering, dan moet ik eens kijken wat ik
ermee kan?

‘B.L. badge’ of ‘Union Jack’
Welk beeldmerk hoort er op een Spit MK IV ’73, het BL
embleem of de ‘Union Jack’, of beide?
Re: Alle triumph’s, gebouwd in de periode van British
Leyland, hadden het blauwe BL embleem onderaan de
zijkant van d emotorkap, tussen de wielkast en de ‘A’-
post. Ik geloof niet dat ooit een kleine Triumph met de
‘Union Jack’ getooid was.

Deurbekleding verwijderen
Ik wil de bekleding van de deur afhalen. Ik krijg alleen de
raam-opendraai-hendels met geen mogelijkheid verwi-
jderd. Hoe doe je dat?
Re: De hendels zitten op een vierkante “as”, samen met
een schijf en daaronder een veer. Als je nu de schijf
tegen de binnenbekleding duwt, tegen de druk van de
veer in, kun je zien dat er aan de achterkant van de hen-
del een pennetje zit, dwars door hendel en as heen.
Druk het pennetje eruit en de hendel komt los.
Re: De handle zit vast met een hoefijzervormig veertje.
Druk de sierplaat achter de handle naar de bekleding
toe. Kijk tussen sierplaat en handle door en je ziet het
veertje op de “naaf” van de handle zitten. Druk hem met
een kleine schroevendraaier van de handle af. De handle
is nu los en je kunt nu aan de bekleding beginen. Veertje
kan ook ‘n pennetje zijn.

Zijruiten plaatsen
Ik krijg van de week mijn nieuwen zijramen voor mijn
Spitfire MK IV. Ik wil weten hoe je de ramen weer in die
‘U’-profiel vastzet. Ik weet dat er eerst een rubber inkomt
(stuk binnenband van een fiets). Maar ik heb ook geho-
ord dat je het moet vastkitten? In de rubber, of de rubber
in het ‘U’-profiel, of allenbei?
Re: Wat ik mij nog herinner van het plaatsen, is dat er
veel zeep en erg veel kracht aan te pas kwam. Als je ze



dan er in gedrukt hebt, hoef je over kit niet meer te
denken, want dan zitten ze muurvast. Ik heb eerst het
‘U’-profiel een beetje uit elkaar gebogen, omdat met het
originele rubber er geen beginnen aan was. Toen met
veel zeep de ruit erin geperst. Hier en daar een klapje
met de rubber hamer, niet slaan tegen de ruit, maar
tegen het profiel. Daarna met veel gevoel het ‘U’-profiel
weer dicht gebogen en ziedaar, tot op de dag van van-
daag, negen jaar later, is alles nog oke.
Re: Ga het eerst wel op jouw manier proberen. Weet
alleen niet of de originele rubber dikker is dan die van de
binnenband van een fiets. Kan later altijd nog wel kit
gebruiken.
Re: Ik ben destijds niet op het slimme idee van de fiets-
band gekomen, omdat ik de originele rubbers er bij had
besteld. Ik neem aan, dat de fietsband dunner is dan de
‘Triumph’-rubbers. Misschien hoef je de uitbuig-sessie
niet, of veel minder, te doen. 

Verwijderen zijruiten
Hoe krijg ik mijn zijruit uit de deur?
Re: Je kunt hem in pricipe gewoon naar boven trekken,
hij zit alleen maar klem in een rubber in een strip. Als dat
niet wil, hij zit meestal goed vast, dan haal je de binnen-
bekleding los, waarna je kunt zien waar hij vast zit. Dit
moet je op een of andere manier, voorzichtig wrikken,
losmaken. Sla er geen schroevendraaier of zo tussen,
dat kost je een ruit.
Re: De ruit zit inderdaad in een groef geklemd, waar hij
misschien uitgetrokken kan worden. Als je dit doet, krijg
je hem niet meer terug, zonder het hele mechanisme te
demonteren, dus dit lijkt me niet zinvol. Als je te hard
trekt, kun je de stangen van het mechanisme krom
trekken, waardoor de problemen ook steeds groter wor-
den. Het mechanisme demonteren: - Verwijder beide
raamrubbers en de binnenbekleding. - Je ziet nu het
mechanisme en twee geleidingen, de ruit zit in een met-
alen richel. - aan de onderzijde van die richel zitten twee
gleuven, waar de stangen op uitkomen. De draaipunten
van die stangen zitten aan de achterzijde geborgd met
een veerplaatje. Deze moet je er uit zien te krijgen.
(lastig als je niet kunt zien in welke richting hij borgt). -
Aan de richel, bij de geleidingen, links en rechts, zitten
aanslag-bouten, die moeten voorkomen dat je de ruit uit
de deur draait. Deze moet je verwijderen. - Als de ruit
inmiddels nog niet onder in de deur is gevallen, kun je
hem er nu naar boven uittrekken. De metalen richel en
de geleiders blijven eraan zitten. Wil je echt de ruit ver-
vangen, dan zul je de ruit uit de richel moeten trekken. 
Problemen hierbij kunnen zijn: - de boel zit enorm vast:
gewoon doortrekken, maar nooit met bv. een schroeven-
draaier tegen de ruit wrikken. - De richel is sterk ver-
roest: Je trekt de richel krom of kapot. Dan moet je nog
voorzichtiger werken, of porberen een nieuwe richel te
kopen. (die zijn echter zeldzaam en duur).

Zijraam montage
Mijn zijraam is gesneuveld en ik heb een vervangend
exemplaar. Nu zie ik dat het raam in een rubber stripje
hangt. Zit dit stripje ‘los’ in het raamprofiel of moet dit
gelijmd worden. De oude is vergaan en zit onder de
tectyl.
Re: Ik heb hetzelfde probleem gehad en ooit bij een
bezoek aan Henk Mulder, zo eens terloops de rubbers
hiervoor besteld. De Triumph ‘goeroe’ van Nederland
adviseerde mij, ondanks het feit dat hij twee rubbers a
f30.- kon verkopen: Ga naar de fietsenmaker; vraag een
kapotte binnenband, knip deze op passende lengte,
dubbel vouwen in het ‘U’-ijzer, raam erin duwen en klaar
is Kees.
Re: Dit verhaal kan ik bevestigen. Je kunt nog variatie
aanbrengen in de klemkracht, als dat al nodig is, door
gebruik te maken van een dikkere binnenband. Kijk
eventueel maar bij een bandenhandel. Die hebben ook
wel oude auto en vrachtwagenbinnenbanden liggen. Die
zijn wat dikker dan van een fiets. Overigens gebruik ik
ook oude fietsbinnenbanden om kleine elastiekjes te
knippen voor diverse andere doeleinden. Recycling heet
zoiets.
Re: Normaal gesproken klemt het raam in dit rubber. Ik
heb mijn raam in de silicone kit gemonteerd. 
Als deze nu echter sneuvelt, dan heb ik een probleem de
restanten er weer uit te krijgen.

Zijruit spontaan kapot
Van mijn MK IV die altijd in de garage staat, is spontaan
de rechter zijruit kapot gesprongen. ‘s Ochtends ontdekte
ik duizenden stukje glas. Ik heb en jaar geleden mijn
deur vervangen en zelf een (gebruikte) gave ruit gemon-
teerd. Zou het misschien kunnen dat ik een linkerruit niet
rechts mag monteren? Ik geloof dat ik dat had gedaan.
Verder is deze ruit niet van gelaagd glas, zolas blijkt uit
de vele stukken. Weet iemand een adres waar je
gelaagde ruiten kunt kopen? Weet iemand ook wat mis-
chien de oorzaak zou kunnen zijn? Ik heb de ruit
zorgvulidg gemonteerd en speciaal gelet hem niet te
beschadigen bij inklemmen in de houder. 
Re: De linker en rechter ruit zijn gelijk en mogen verwis-
seld worden. In geen enkele auto worden gelaagde
zijruiten toegepast, aangezien ze dan in geval van nood
niet meer in te slaan zijn (auto te water). Nu is dat voor
een cabrio niet zo erg, maar het is wel de reden dat ze
er niet zijn. Aangezien het rechte ruiten zijn, kun je ze
wellicht laten maken. De meest waarschijnlijke oorzaak
is een draaipuntin het frame van de softtop. Ongeveer in
het midden van de ruit, bovenin, zit een draaipunt. Bij lat-
ere modellen is deze afgedekt door kunststof kapjes, bij
de eerdere modellen niet. Bij het dichtslaan van de deur
kun je hier tegenaan slaan. Als hij niet is gebroken bij het
dichtslaan, is hij hierdoor wellicht verzwakt. Als de ruit



dan onder spanning tegen die moer is blijven staan, kan
dat toch de oorzaak zijn geweest.
Re: Ik heb gekeken en inderdaad er zit geen
beschermkapje op. Het lijkt me zeer waarschijnlijk dat dit
de oorzaak moet zijn!

‘Losse’ zijruiten
Ik kan de bovenrand van de zijruiten wel een paar cm
heen en weer doen. Met de rijwind zuigen ze naar
buiten, waardoor het geweldig tocht. En drooghouden
valt ook niet mee. Zijn er ook ramen met electrische
bediening?
Re: Ik was op zoek naar een mogelijkheid om electrische
ramen te monteren. Informatie heeft me toch op andere
gedachten gebracht. Er komt een hoop bedrading aan te
pas en een electrisch systeem in je deur is ook behoorlijk
‘gewichtig’.
Re: Ik heb van die zwabberende ramen verholpen. De
deurbekleding eraf nemen en dan kun je vulringen aan-
brengen in de onderste bevestiging van de raamgeleid-
ingsprofielen, waardoor die verder naar ‘buiten’ komen
en het raam bovenaan respectievelijk naar ‘binnen’. De
voorste geleiding heeft ook halverwege een schroef. Kijk
even of de geleiding bovenaan nog wel op zijn plaats zit.
Het mechanisme waarmee het raam vastgehouden wordt
en op en neer bewogen, heeft kunststof geleidingsblok-
jes. Zitten die er nog? Deze behoren samen te knijpen
als het raam zijn bovenste stand bereikt, zodat het ruit
niet rammelt.

Tapijtset 
Ben sinds vorige week eigenaar van een rode Spitfire
1500 TC en heb me meteen aangemeld als clublid. De
auto is op veel punten gereviseerd en vernieuwd, maar
electra, interieur en kap verdienen nog de aandacht.
Misschien heeft iemand nu al een tip waar ik voordelig
een tapijtset en kap kan kopen. Hoop door de technische
meeting te bezoeken meer te weten te komen over de
auto en andere leden te ontmoeten. 
Re: Welkom. Je krijgt “The Spitfire”, het clubblad, toege-
zonden. Vraag van de adressen die daarin staan de cat-
alogi op en je hebt de wereld aan informatie.

Achterlichtkappen verwijderen
Hoe neem ik de ‘tail light covers’ van mijn Spit 1500? (ik
heb het over de reflectorachtige doorschijnende plastiek
dus). Het klinkt voor mij als een heel domme vraag, moet
ik toegeven, maar ik zie niet direct hoe (gewoon los
‘trekken’?, of moet het geheel van binnenuit gedemon-
teerd worden?). In het werkplaatshandboek staat er niets
waar ik wijzer uit word. Ik heb het volgende probleempje
met de lichten: als mijn gewone lichten branden, werkt
het linkse normaal, het rechtse iets te zwak. Wanneer
dan de remlichten geactiveerd worden, brandt het linkse
zoals het hoort, rechts helemaal niets meer. De gewone

lichten en remlichten, zijn toch 1 en dezelfde lamp veron-
derstel ik? (met andere spanning op?). Iemand een
ideetje over de meest waarschijnlijke oorzaak?
Re: heel erg waarschijnlijk is het de bolhouder van de
lamp die het niet meer doet. Een contactlipje maakt niet,
of bijna geen, contact meer met de buitenste ring. Even
opschuren, lichtelijk met staalborstel werkt ook. En dan
solderen en voila, het moet weer werken. 
Re: Heb zelfde probleem gehad. Er zijn twee uitvoerin-
gen. De Amerikaanse heeft een chromen buitenring die
erop geklemd zit en met een schroenendraaier
voorzichtig verwijderd moet worden. De Europese zit met
twee schroeven vast.
Wat de lampen betreft: Als er in de lamphouders geen
goede massa verbinding is, dat wil zeggen, als er geen
goede verbinding met het chassis is, dan gaan de lamp-
en met elkaar in serie branden en zie je dus, dat er één
zwakker brandt en soms helemaal niet. Zoals hiervoor al
aangegeven, vooral de massa verbindingen goed
schoonschuren en even proberen voordat je de boel
weer dicht maakt, anders blijf je aan de gang. Bij een
Amerkaanse uitvoering worden de stoplichten gevoed
over een weerstands relais dat zich links acter in de kof-
ferbak bevindt, tegen de tank aan. Haal eerst de achter
tank afdekplaat weg, dan zie je het relais zitten.
Demonteer dit relais en verbindt de bedrading door. Dit
voorkomt veel electro storing. Het weerstands relais is
gemonteerd om aan de Amerkaanse wet te voldoen.
Verder controleer je fittingen op corrosie.
Re: Het is opgelost. Het bleek een van de houdertjes te
zijn (de houdertjes die je eruit trekt om een lampje te ver-
vangen). Bij het meten met een multimeter leek alles in
orde, maar in de praktijk toch niet helemaal. Alles hele-
maal afschuren bleek de oplossing.

Sleutel in kofferbak
Mijn sleutel ligt in de kofferbak, helaas heb ik geen
reservesleutel. Wie weet een snelle manier (zonder te
breken) om de kofferbak te openen of om op een andere
manier in de kofferbak te komen.
Re: Het slot van de kofferbak is meestal van zodanige
kwaliteit, dat hij geopend kan worden met een
willekeurige sleutel van een andere Spitfire, danwel, met
een platte schroevendraaier. De optie met de andere
sleutel hebben we op meetings al meermalen toegepast,
en geeft geen schade. Het is aan jou, wat je het eerst
wilt proberen.
Als je de plaat die achter de stoelen tegen de benzine-
tank zit, verwijdert, kun je, als je dunne armen hebt,
langs de tank in de kofferbak graaien. Stevige stang met
een magneetje en je kan hem zo naar je toehalen.
Re: Ik heb hetzelfde gehad. Inderdaad, de achterplaat
weg en hengelen maar. Gelukkig lag de sleutel op een
bereikbare plaats. Goede looplamp erbij doet wonderen.
Re: Er zijn twee soorten sloten in de handel: het dicht-is-



dicht type, met een afdekplaatje en een soort dat je nog
op slot moet draaien. Het slotje is dan tevens een
draaiknop om het deksel te openen (zonder sleutel). ‘t Is
duidelijk dat ik nu zo’n slot op het deksel heb. Succes
met dit vervelende klusje. Laat weten hoe het je vergaat,
vooral als je nog goede invallen hebt gehad om het slot
te openen!
Re: Wat dacht je van een sleuteltje van een blikje
“Smak”... . Je weet wel, het sleuteltje waar je dat blik
mee open dient te draaien. Die gebruik ik als
reservesleutel voor al mijn Spit-sloten. Dat werkt, omdat
de sloten zo oud zijn dat ze inderdaad met alles te ope-
nen zijn, zolang het maar dun is. Vond dit wel een leuke
om te melden, je hebt er echter wel wat handigheid voor
nodig!

Kofferslot
Ik ben sinds +/- 1 maand eigenaar van een Spit 1500
’75. Ik heb een probleempje met het slot van mijn koffer:
Naar ik begrepen heb, is de koffer normaalgezien altijd
gesloten en enkel te openen met de sleutel. Op de mijne
kan echter de koffer altijd opengedaan worden (de knop
draait een 45° in elke richting). Ik weet niet of dit door
een forceren/instelling van de vorige eigenaar komt. Ik
zou em echter graag weer op slot kunnen doen. Ik krijg
het slot er echter niet uitgeschroefd. Wanneer ik alle
schroeven losdraai die aan het kofferdeksel zitten beves-
tigd (6 in totaal als ik me niet vergis), blijft er slechts 1
schroef over (degene van het slot zelf). Deze kan ik in
beide richtingen +/- 45° draaien (het moment waarop de
sluiting van de koffer opengaat), maar niet verder dan
dat. Iemand een idee hoe ik het slot eruit krijg?
Re: Er zijn meerdere uitvoeringen van het kofferdeksel-
slot in gebruik geweest bij de Spitfire. Waarschijnlijk heb
je de uitvoering, waarbij je alleen met de sleutel de bak
kunt openen. En misschien heb je ook wel de uitvoering
waarbij het sleutelgat is afgedekt met een wegdraaibaar
plaatje. Andere uitvoeringen hebben wel of geen weg-
draaibaar plaatje (ook weer een verschillend type), maar
in ieder geval hebben ze nokjes aan de boven- en
onderkant (twee in totaal dus), die je rechtsom kunt
draaien zodat het slot losspringt. Het is duidelijk dat de
uitvoering met nokjes de voorkeur heeft boven de
andere: Je kunt de bak dan ook openen zonder sleutel.
De sleutel dient er dan alleen voor om de bak ook echt
af te sluiten.
Re: Bij mijn Spit zit het slot ook met 7 boutjes vast: 6
voor het slot en 1 centrale voor de cylinder van het slot.
Als het allemaal functioneert als zou moeten, moet je de
centrale bout gewoon linksom kunnen draaien en dan
moet e.e.a. losgaan. Misschien is het een idee om eerst
bij een leverancier van Spitfire-onderdelen langs te gaan,
om eens rustig te bekijken hoe zo’n slot in elkaar zit. Ik
weet niet precies hoever je al op de hoogte bent van
onderdelen leveranciers (je hebt de Spit pas een maand

schijf je), maar in Belgie zit een grote handelaar: Anglo
Parts. Ze zaten altijd (misschien nu nog wel) aan de
Brusselsesteenweg 245 in Mechelen. Vanuit Nederland
te bellen op (++)32.15.42 37 83. Deze gegevens zijn al
een paar jaar oud. Dus check dat even. Ze hebben ook
een vestiging in Nederland en ik vind ze in vergelijking
met andere Nederlands handelaren niet goedkoop.
Re: Bedankt voor de uitleg. Ik ging ervanuit dat ze alle-
maal hetzelfde slot hadden, niet dus. Het mijne is er een
met nokjes en met wegdraaibaar plaatje. Ik veronderstel
dat jouw slot hetzelfde werkt dan. Hoe gaat dit normaal
op slot? Ik veronderstel, sleutel erin, 180° linksom
draaien en sleutel eruit?
(De mijne wil slechts 150° linksom).
Re: Het slot met nokjes werkt precies zoals jij veronder-
stelt. Volgens sommige onderdelenboeken staat bij het
slottype dat jij hebt: ‘Germany only’.
Als je de komende week toch weg bent, zou ik vooraf de
zaak al goed inspuiten met kruipolie of WD40. Kan het
een weekje goed intrekken. Misschien lukt het dan om
alles wat makkelijker los te halen.

Kofferrek
Ik heb een vraagje, ik heb pas een chromen kofferrek
aangeschaft voor mijn MK III, nu vraag ik me af hoe hij
gemonteerd moet worden, met de verhoogde kant ( de
kant waar het verticaal omhoog is gebogen) naar voren,
of naar achteren. Ik heb naar verschillende plaatsjes op
het internet gekeken, maar ik kom er niet goed wijs uit.
De ene heeft de verhoogde kant naar voren, de andere
naar achteren. Hoe moet het koffer rek nu gemonteerd
worden?
Re: De verhoogde kant moet naar voren gemonteerd
worden (ivm met een noodstop; de koffer niet naar voren
vliegt).
Re: Hierover zijn inmiddels al zo veel discussies gevo-
erd, dat ik zo zou zeggen: Monteer het rekje op die
manier waar jij zelf de voorkeur aan geeft. M.a.w. het
maakt niet uit of de verhoging nu naar achteren of naar
voren is gericht. De beugel is bestemd om de koffer te
steunen tijdens het vastzeten. Waneer je de koffer goed
monteert, in goede riemen, zal hij niet loskomen van het
rek. Het kan zijn dat het rek wel loskomt van de koffer-
deksel. Vooral als je hem met de bijgeleverde spannert-
jes monteert.
Wanneer je alle rekken bekijkt van auto’s die een
speciefiek rek hebben, TR4, MX5, Kever cabr., dan zie je
dat de beugel aan de achterkant zit. Zo hoort dat dus.

S o f t t o p  &  h a r d t o p

Softtop vernieuwen
Kan iemand mij tips geven hoe ik te werk moet gaan om
mijn nieuwe softtop voor mijn Spitfire 1500 te vervangen.



Ik weet niet of ik hem met dicht of open kap moet verlij-
men. Help!
Re: Allereerst: In het boek van ‘Practical Classics’ staat
een stap-voor-stap handleiding, hoe je de kap van een
Spit moet vervangen (te koop in de Clubshop!). Dan: een
van de tips die ze daarin geven, is, dat je een kap het
best kunt plaatsen met warm weer. Het materiaal is flexi-
beler en rekt beter, waardoor het uiteindelijk beter zit.
Dan het verlijmen: Ik kan hier wel stap voor stap uit-
leggen hoe je dat het beste doet, maar ik kom toch weer
terug op het boek. Ze laten het zien met foto`s en tips,
beter dan ik hier kan. Dus als je nog even kunt wachten:
Lees het boek eerst!
Re: Aansluitend wil ik je als tip geven, om met meerder
mensen tegelijk van beide kanten je kap zowel naar
voren als naar de beide zijkanten gelijkmatig op te span-
nen.  Dit kan je bereiken door eerst het midden van het
pvc en je kapframe uit te meten en dit op elkaar af te
stemmen. Ik heb in mijn geval de kap eerst een aantal
keren met popnagels vast gezet om het uiteindelijke
resultaat te kunnen beoordelen. Pas als alles naar je zin
is, zou ik gaan verlijmen. Nog even wachten dus op wat
warme zonnige dagen, vervolgens de auto met de kap
een poos aan deze warme zonnestralen blootstellen en
dan pas het materiaal gelijkmatig aan de zijkanten gaan
opspannen. Succes met deze leuke klus. 
Re: Je kan natuurlijk ook sneller beginnen door je garage
flink te verwarmen. Je kan eventueel een warmtekanon
huren bij een verhuurbedrijf voor gereedschappen.
Re: Ik heb het advies een keer gehad dat je kap niet te
warm mag zijn. PVC heeft een grote uitzettingscoefficient
waardoor met de grote temp. verschillen in Nederland de
kap aardig groter/kleiner wordt. Als je de garage altijd
verwarmt en met mooi weer rijdt, kan je wel bij +20º
spannen. Mij werd aangeraden het te doen bij ongeveer
15º. Het uiteindelijke resultaat bij een te groot temperatu-
ur verschil kan zijn dat de plaat van je raamstijl
afgetrokken wordt.

Kap vervangen
Hoe kan ik het best een nieuwe dakbekleding aanbren-
gen.
Re: Ik heb al heel wat ‘softtops’ vernieuwd. Haal de oude
van het frame af en boor de popnagels uit waarmee hij
(van achteren) vastzit. Neem de voorste ‘rail’ eraf.
Gebruik kleermakers krijt om het midden van het achter-
paneel te markeren, het midden van de achterrand van
de nieuwe kap, het midden van de voorste rail en van de
voorkant van de nieuwe kap. Ook het midden van de
bovenste voorruitomranding. Als deze ‘middens’ moeten
uiteindelijlk goed op hun plaats komen, zodat de ‘stof’
niet bovenop je dak schuintrekt.
Begin achteraan en leg de metalen strip in de achterrand
en controleer of hij precies in het midden zit en zet een
popnagel in het midden vast en dan de twee aan de

uiteinden van de strip met een drukker voor de ‘tonneua-
cover’ erop. Trek nu de kap over het frame naar voren
toe en controleer of de middenlijnen die je daar aan-
bracht over elkaar heenvallen. Klopt dat, trek dan het
doek goed strak, waarbij je het stuk wat over de boven-
rand van het raam komt met tape vastplakt op de voor-
ruit. 
Nu kun je met krijt op het doek waar de voorrand van de
rail moet komen aftekenen. Maak het plakband los en
maak de rail in het midden aan de onderzijde van het
doek, met een omslag om de rail vast. Controleer weer
of je goed met de middenlijnen uitkomt en het doek zon-
der rillen over het frame ligt. Alles in orde, til de voorzijde
van de kap van het voorruitframe op om de andere pop-
nagels er in te zetten, behalve de twee buitenste.
Ga naar achter en trek de zijkanten van het doek naar
beneden naar het achterpaneel en de deurhoeken. Zoek
met je vinger door de doekrand waar de gaten zitten in
het achterpaneel, prik daar een gaatje en breng twee
drukkers aan. Kijk of je goed uitgekomen bent, voordat je
de andere aanbrengt. Zat je fout, dan kun je het kleine
gaatje in het doek dichten met een drupje ‘vinyl-lijm’. Als
alle drukkers er achter op zitten, kun je van voren de kap
strak trekken om de hoeken van de voorrail. Markeer de
plaats van de laatste popnagels en til de voorrail van het
raam om ze met de rubberafdichting aan te brengen.
Een ‘Vinyl’ dak zal krimpen als de zon er op schijnt en
komt vanzelf strakker. Niet te strak monteren dus! Een
‘canvas’ of ‘mohair’ dak krimpt niet, dus daar moet je het
‘strakmaken’ direct doen. Het komt eropaan het midden
steeds goed in het oog te houden en van achter naar
voor te werken.

Aankoop kap  
Sinds vorige week heb ik een Spitfire 1500. Maar de kap
is slecht. Bij wie kan ik deze het beste bestelen? Heb bij
verschillende bedrijven prijs op gevraagd, voor een ‘skai’
kap. De goedkoopste was f360 en de duurste f750. Waar
zit dit grote verschil in?

Kap onderhoud & verschil
Met welk middel kan ik een originele (pvc)kap (op-)poet-
sen? Of wat absoluut niet? 
Re: Zoals hieronder staat, is een linnen kapje het mooist.
Maar ook het duurst en na enkele jaren afgeschreven. Ik
heb er een, die is helemaal grijs geworden. Bij PVC heb
je dat niet, maar ziet er wel een beetje ‘plastic’ uit. Wel
moet je een ervaren Spitter even laten uitleggen hoe je
een kapje moet wegvouwen: Er zit een bepaalde system-
atiek achter! Ik heb nu een originele, lees oude, PVC kap
gekocht. Voornaamste doel: droog zitten in geval van
nood. Als ik ga rijden, doe ik dit altijd open, dus maakt
het kapje mij niet zoveel uit! 
De prijs verschilt door: Standaard & origineel: PVC
(goedkoopst);



‘superior’ PVC: kleurvaster (+). ‘Double Duck’: canvas,
erg mooi (++). Mohair: (wol?) kleurvast, mooi (duurst).
Laat je het doen, dan kost je dat wat. Doe je het zelf,
dan niet het duurste pakken (zonde) en op een warme
dag in de zon monteren. Wanneer het afkoelt zit het
lekker strak! Als je in het vervolg de provincie vermeld
waar je zit, krijg je misschien adressen of helpende han-
den in de buurt!
Re: Nieuwe PVC kappen zijn er inderdaad vanaf een
f375.-. Bert van Os in Leersum is mijn dealer waar ik
hem voor dit bedrag heb gekocht. Zie achter in The
Spitfire bij de kleine advertenties zijn telefoonnummer.
Op zaterdagmorgen en na 18.00 uur is hij te bereiken.
Re: Ik zou Ruud Sipkema eens bellen (0413 353 668).
Misschien heeft hij nog iets bruikbaars.
Re: Ik heb onlangs een goede kap gekocht bij Ruud
Sipkema (0413 353 668). Ik zou hem eens bellen. Is
trouwens ook veel vriendelijker dan die klootzak van een
Reehorst of Henk Mulder
Re: Ik heb bij Kess Reehorst in Zuidland een PVC kap
gekocht. Deze was iets minder dan f400,-. Ik ben er wel
tevreden over. Het ziet er uit als kwalitatief goed spul. De
naden zijn allemaal netjes afgstikt en de rits zit ook goed.
Verder heb ik geen ervaring met kappen. Kan het niet zo
zijn dat de dure ‘dubble duck’ zijn? Misschien wel aardig
om te weten dat een PVC kap (naar zeggen) ongeveer
drie jaar meegaat en een canvas ongeveer zeven jaar.
Maar ik heb intussen ook een verhaal gehoord, dat
iemand een PVC kap met succes al vijf jaar had. Als je
er maar netjes mee omgaat, denk ik.
Re: PVC kappen kunnen gelukkig ook langer meegaan.
Mijn Spit uit ‘78 en heeft nog steeds de originele kap.
Zonder overdreven veel aandacht heeft hij het tot nu toe
goed uitgehouden. Helaas wordt ‘ie nu slechter. Canvas
is erg mooi. Wat ik me heb laten vertellen: ‘t Heeft als
nadeel dat het duurder is en dat zg. ‘vogelgeluk’ er
onmiddellijk afgehaald moet worden! Als je (te) lang
wacht, krijg je witte plekken die niet meer weggaan. Ik
kies zelf voor PVC. Als bijkomende reden: Het zat er ook
origineel op. Als je kap kleine probleempjes vertoont, kun
je ook overwegen om hem met frame en al naar een
autostoffeerder te brengen om hem daar te laten
opknappen. Natuurlijk kost dat ook geld, maar het
scheelt je het plaatsen van een nieuwe kap. 

Nieuwe kap
Ik zoek een goed adres voor levering en montage van
een nieuwe canvas kap op mijn MK IV. 
Re: Ik heb pas een nieuwe kap op mijn Spit MK IV
gemaakt. Gewoon een vinylkap. Dit is best zelf te doen.
Ik heb hem besteld bij Ton Berk. Bij hem kost een can-
vaskap f630, maar ik vind een vinylkap iets
gebruiksvriendelijker. Met het monteren had ik geen
problemen. Je zet hem eerst achter vast, dan op het
frame en met het aan de voorkant vastmaken moet je

even opletten. Ik heb hem eerst voorop vastgezet met
een stuk klemrubber, bv zoiets als van je kofferbak, maar
dan zonder het zachte gedeelte en heb de kap dicht
gedaan en een paar dagen op spanning laten staan.
Mooi strak, maar ook niet te strak. Na die tijd heb ik het
dak weer losgedaan, het klemrubber er afgehaald. Dan
zit er een mooie vouw in en je kunt hem dan vooraan lij-
men met speciale lijm, wat Ton Berk -denk ik- ook wel
kan leveren. Ik heb het met ‘Bizon’ TIX gedaan en dit wil
best. Eerst de bovenkant insmeren, op elkaar drukken,
los halen, 10 minuten wachten en weer op elkaar en vast
zit het dan. Aan de andere zijde van de voorste balk
weer het zelfde.

Restauratie softtop
De ramen van mijn softtop moeten vervangen worden,
wegens beschadiging. Weet iemand een adres waar je
dit kunt laten doen?
Re: Ik ben al eens aan het bellen gegaan, maar heb
uiteindelijk een nieuwe softtop gekocht bij Bert van Os in
Leersum. Adres en telefoon nr zie clubblad ‘The Spitfire’.
PVC kap f375.-. Deze moet je dan wel zelf monteren.
Re: In de diverse oldtimerbladen kom je de advertenties
tegen van bedrijven die nieuwe softtops leveren.
Sommigen kunnen ook repareren. Gewoon even
proberen te bellen en je weet het.
Re: Ik kan je niet direct een adres geven. Maar dit kun je
laten doen bij een auto-bekleder en/of bij een zeilmakerij.
Als de rest van de kap ook niet meer optimaal is, zou ik
een nieuwe kap kopen. Afhankelijk van de kwaliteit die je
hebt en wilt hebben, kan het verschil niet eens erg groot
zijn.

Softtopmontage: hoe zit die beugel? 
Ik ben bezig een nieuwe softtop te monteren. Hierbij een
probleem. De drukknoppen achter kunnen amper alle-
maal dicht. Het lijkt wel of de afstand tussen de druk-
knoppen te klein is (op de kap). Daarnaast zit de kap
totaal niet mooi bij het achterraam en zijraampje. Ik heb
het vermoeden dat de beugel van mijn kap te hoog is
achter en dat zou kunnen omdat hij niet goed gemon-
teerd is. Hoort ‘t schanierpunt iets boven de deur uit te
steken? Ik kan dit ook niet zien in de Haynes’ en heb al
op verschillende sites gekeken, maar ik heb een beetje
een detailfoto nodig. (daar, bij dat aluminum plaatje,
naast de deuren aan de zijkant van de auto). 
Re: Normaal zitten de drukkers niet gemonteerd op een
softtop en moet je dit zelf pasmaken aan de hand van de
positie van de drukkers op de auto. Je zult dus of de
drukkers van de softtop, of van de auto, moeten ver-
plaatsen. Het bovenste scharnierpunt steekt inderdaad
iets boven het aluminium plaatje uit. Eigenlijk kun je de
kap maar op één manier aan de auto bevestigen.
Re: Op de volgende site krijg je een aardig idee hoe men
een softtop kan monteren: http://www.teglerizer.com/tri-



umphstuff/67t_ragtop.htm
Re: De plaat die op de carrosserie vastzit met twee
bouten, heeft aan de bovenkant twee schroefgaten (bij
mij). Het scharnierpunt zit in een van die gaten en wel
dat gat, dat precies boven de naad tussen de deur en de
carrosserie zit. Het tweede schroefgat zit 2 cm verder
naar achteren. Waar het voor dient? Bovendien zit het
scharnierpunt 1 cm boven het aluplaatje.

Softtop 
Ik ga mijn softtop vervangen, zijn er mensen die ervaring
hebben en mij kunnen voorzien van enkele nuttige tips,
dingen waar ik zeker goed op moet letten! Het is zeker
geen makkelijk karwijtje, heb ik begrepen. 
Re: Als je met een PVC softtop bezig bent, kan je veel
van deze site opsteken. http://www.teglerizer.com/tri-
umphstuff/67t_ragtop.htm 
Re: En ook van het artikel in het boek: ‘guide to pur-
chase & diy restoration’ Daarin is het wel duidelijk alle-
maal te zien hoe het moet.
Re: Ik heb ook nog wat info uit het boek:  ‘Practical
Classics & car restorer’ en nog wat nuttige tips van Ruud
Sipkema van R.S.I.Carparts, dus ik ben begonnen en hij
zit erop! Ik moet de strips voor de rubber nog poppen,
dus ik heb hem nog niet helemaal vastgehad (ik laat
eerst de lijm maar eens goed drogen) maar er zit mooi
spannig op, dus ik denk; het komt goed! 
Re: Goed gedaan jochie. Als je hem helemaal afhebt en
de lijm is droog, dan moet je hem nog testen. Waarom.
Omdat ik meerdere malen gehoord en gelezen heb (ook
in ‘The Spitfire’) dat de waterdichtheid te wensen over-
laat soms. Vorig jaar reed ik zelf met zo’n 100 km/u over
de Autobahn en toen begon het hard te regenen en wat
denk je. Prrrt een straaltje water kwam van boven en viel
gelukkig precies tussen de benen door. Als de snelheid
laag genoeg, is loopt het water van de voorruit omlaag of
opzij, dan heb je geen probleem, maar rijd je wat harder,
dan loopt het water omhoog. Ik heb ook naar andere
Spitjes gekeken en zag ook bij sommige dat ze tochtstrip
op de chromen bovenrand van de voorruit hadden
geplakt. Die hadden/hebben dus ook last van lekkage. Ik
moet daar nog aan beginnen, want vorig jaar met de
Ardennenrit hebben we wel 25 keer de kap erop en eraf
gehaald. Toen was de snelheid laag en hadden we geen
last, maar ik wil het wel opgelost hebben. Dus vat de
slang en spuit eens flink op de naad tussen kap en voor-
ruit. En vertel het ons.
Re: In de jaren 70 heb ik (en diverse vrienden) verschil-
lende nieuwe Spits bezeten. Er was er geen een water-
dicht boven de voorruit en volgens mij kun je hem ook
niet waterdicht krijgen. Een tochtstrip lekt op den duur
ook (en staat bovendien bijzonder lullig). Het hoort nou
eenmaal bij Engelse auto’s, net als het olieplasje eron-
der. De beste remedie is een badhandoek op de knieen.
Overigens heb ik zelf ook mijn softtop vervangen en dat

is, al zeg ik het zelf, goed gelukt, maar hij lekt nog
steeds!
Re: Mijn, originele, 29 jaar oude softtop is “overal” lek,
behalve op de rand boven het voorraam. Zonder
tochstrip o.i.d.
Re: Helemaal dicht krijgen zal wel nooit lukken. Het helpt
wel enigszins wanneer je de ‘handles’ van de softtop
‘open’ zet als je je auto wegzet (maar de softtop niet
helemaal open klappen). Het rubber kan dan weer wat
“uitzetten”, zodat het beter af blijft dichten, houd je de
softtop tijdens het stallen vastgeklemd, dan zal het rub-
ber plat worden en niet zo goed afdichten.
Re: Ik ben heel benieuwd hoe dicht (of lek) hij is in een
regenbui, de tip om als je hem niet gebruikt de kap los te
zetten heb ik al meer gehoord! Beter voor de rubber
klinkt logies, gaan we doen! Nadat de lijm goed
gedroogd was heb ik de strips erop gepopt en de rubber
gemonteerd, ik denk en nou dicht! Nou dat werd zweten!
Ik had hem een centimeter strakker geplakt als afgetek-
end, volgens advies van Ruud Sipkema, ik denk dit lukt
nooit, ik krijg hem niet vast, maar na enkele kreten richt-
ing de hoogste instantie, het lukte! Superstrak! Alleen,
aan de zijkant toch nog een paar lichte plooitjes, ik denk
dat het misschien in het kapje zit, (is er eigenlijk kwaliti-
etverschil in de softtops?). Al met al, het ziet er knap uit!  
Re: Ik heb een “double-duck” uitvoering van mijn softtop
en bij het eerste beste uitstapje, heb ik hem uitvoerig in
de regen kunnen testen, overigens nog steeds zonder
enige lekkage.

Achterruit helder
Hoe kan ik het ‘weer’ in het achterraam verwijderen. 
Re: Een veel gehoord middel is, koude thee. Zelf nooit
geprobeerd. Om te voorkomen dat je het weer in de
achterruit krijgt, is het verstandig om de kap op te zetten
om te laten drogen. Nooit nat opgevouwen laten zitten. 

Lijm voor softtop 
Bij mijn softtop is een naadje open gaan staan. Ik wil dit
gaan lijmen, maar wat voor een lijm is het beste? Via het
internet heb ik geen speciale lijm kunnen vinden. Wel
heeft ‘Bison’ voor soepel PVC een lijm en er is natuurlijk
de bekende secondenlijm. Op het naadje staat spanning,
dus de lijm moet echt goed houden.
Re: Met een tube ‘Pattex’ transparant heb je ook een
heel sterke lijm, mits goed toegepast! En dan is er nog
van ‘Olba’ een heel sterke lijm, wel gevaarlijk, want als
het aan je vingers komt, zitten ze zo aan elkaar geplakt,
maar echt heel sterk. Hier is de website voor overige
info. http://www.olbaproducts.nl
Re: Ik heb Bison zachtplasticlijm gebruikt met een prima
resultaat. 
Re: De Bison zachtplasticlijm werkt prima. Eerst vetvrij
gemaakt met Bison ontvetter (thinner?) en daarna geli-
jmd en 12 uur afgeklemd met een houtklem. 



Resultaat is strak.

Hulp bij cabriokap vernieuwen 
Moet de cabriokap van mijn Spitfire vervangen. Zal voor
geoefenden wel geen probleem zijn, maar voor mij
eerste keer, Heb de nieuwe kap (met uitritsbare achter-
ruit) al in mijn bezit en het frame al kaal, maar nu moet
hij er nog op. Kan iemand mij met raad terzijde staan? 
Re: Heb je al alles hierover gelezen in het overzicht en
de verschillende websites. Hier is zat over te vinden.
Re: Dit is een klusje wat ik eerdaags ook te doen krijg.
Als je niet een ervaren iemand kunt vinden, wil ik je
graag helpen. Je hebt in elk geval veel baat bij nog twee
handen, zeker als die met alle geduld je terzijde staan
Re: In het clubblad van januari/februari 2003 staat een
heel verhaal hoe je dit moet doen, compleet met foto’s
en uitleg.

Nieuwe softtop
Ik ben op zoek naar een nieuwe softtop, voor mijn
Spitfire MK IV. Ik ben nit van plan er één aan te schaffen
en zelf te monteren, maar ik zoek een bedrijfje die dit
allemaal doet. Een mooie softtop met goede montage en
het liefste voor een leuke prijs natuurlijk! 
Re: Ik stond onlangs voor hetzelfde dilemma als jij en
ben nu bezig zelf een softtop te monteren. De nieuwe
softtop is niet moeilijk te vinden; alle handelaren kunnen
je deze leveren. Ik heb onlangs een nieuwe (PVC) soft-
top, voor mijn MK III, gekocht bij Henk Mulder in Boksum
(?175,-). Het plaatsen levert echter meer problemen; ik
heb diverse handelaren en cabriospecialisten benaderd,
maar ‘de handel’ is niet happig op plaatsen en de
cabriospecialisten willen dan ook de kap (tegen hun prijs)
leveren. Nico Baas was de enigste die de kap wou plaat-
sen; kosten (van het plaatsen) ca ? 270,-. Voor die prijs
neem ik het risico om, eventueel, een softtop volledig te
verprutsen om bij de tweede zoveel ervaring te hebben
opgedaan en toch nog ?100,- en een dosis voldoening te
hebben gewonnen om de kap zelf te kunnen plaatsen. Ik
ga de kap plaatsen m.b.v. de gedetailleerde instructies
van Henk Meijerink in “The Spitfire” nr 1/2003. Inmiddels
heb ik de oude kap gedemonteerd en dat is allemaal
voorspoedig verlopen; morgen/overmorgen volgt het
moeilijkste deel.
Re: Ik heb 2 jaar geleden ook een nieuwe softtop
(gekocht bij Ruud Sipkema) geplaatst enwel samen met
een TAC lid. Nadat ik hem gebeld had wilde hij dat maar
al te graag doen. Ben hem nog steeds dankbaar daar-
voor! De kap zit alsof hij door de fabriek is geplaatst.
Re: Afgelopen zomervakantie heb ik eigenhandig (!) een
nieuwe softtop geplaatst. Heel best te doen en hij zit als
gegoten. Adviezen: Doe het op je gemak! Je hebt o.a.
een popnageltang nodig. Kijk bij demontage heel erg
goed hoe de oude kap gemonteerd is. Er zitten daarbij
geen ver(r)assingen, maar je moet de nieuwe kap natu-

urlijk wel op dezelfde manier plaatsen (een dooddoener,
maar wel erg waar). Met name de voorste rand, die
boven de voorruit zit, moet je even goed bekijken. Kijk of
het frame goed in de verf zit (en niet, zoals bij mij, vol
met roest onder de verf!). Je kunt nu overal goed bij,
zodat een extra verfbeurt weinig moeite kost. De mon-
tage van het achterste ijzeren randje spreekt voor zich
(gebruik de oude kap eventueel als mal). Trek de rub-
beren afdichtingsrand uit het U-profiel van de voorste
rand los. Is dit nog goed, dan kun je hem heel wel
opnieuw monteren. Is deze versleten: een nieuwe kopen!
Boor de popnagels los en verwijder het U-profiel. De
oude kap kun je lostrekken; hij zit verlijmd, maar laat vrij
makkelijk los.
Nu komt het lastigste stuk: montage van de nieuwe kap
aan de voorzijde van het frame. Monteer het frame en de
achterste strip van de kap op de auto. Sluit de voorste
klemmen op de gebruikelijke manier op de bovenrand
van de voorruit. ZORG DAT DE KAP GOED WARM IS
(liefst in de felle zon). Zet met krijt een streep op het mid-
den van de voorruit en op het midden van het voorste
deel van de kap (aan de onder en de bovenkant); bij de
montage zit de kap dan recht (hoop je!). Draai de
schroeven, waarmee de draaihendels van de klemmen
vast zitten, goed vast (je kunt er nu makkelijk bij!). Als de
kap goed warm is, smeer dan bijv. ‘Bison’-kit op de
bovenkant van de voorste rand van het frame en op de
binnenkant van de nieuwe kap, ongeveer op de plaats
waar hij deze bovenkant raakt. Na aandrogen van de
lijm, trek je de kap zo strak mogelijk naar voren; dit moet
je doen met minimaal twee mensen! Hoe strakker hoe
beter. Nu komt het onomkeerbare ‘Moment Supreme’:
trek de kap over de ingesmeerde voorrand van het
frame. Dit MOET in een keer goed gaan; geen tweede
kans! Gebruik daarbij de krijtstreepjes om de kap recht te
krijgen. Flink aankloppen voor een goede hechting. Laat
dit geheel goed drogen, waarbij je de spanning weer van
de kap haalt (dus klemmen weer los). Monteer het ‘U’-
profiel, de flap van de kap en dergelijke weer met de
popnagels en plaats de rubberrand weer terug (een beet-
je gepiel, maar het gaat wel). Knip de overtollige flap van
de kap af. Zo moet alles weer werken.
Maar let op! - ZORG bij het vastlijmen DAT DE KAP
STRAK ZIT! - Herhaling:   - ZORG bij het vastlijmen DAT
DE KAP RECHT ZIT! 
Heel veel succes (je bespaart zo heel veel geld!).

Speciale Hardtop 
Ik kan een speciale hardtop voor mijn Spitfire MK III
kopen. Wat zo speciaal aan deze hardtop is, is dat de
hardtop pas stopt bij de achterlichten. Is dit een originele
hardtop? 
Re: Ik heb deze vaker gezien. Is volgens mij gewoon een
tijdje leverbaar geweest. Zoek es op internet. Dacht op
een franse website. Misschien staat er ook nog iets op



dit forum met een link. Lijkt een beetje op de GT6. 
Re: De link: http://amicale.com/spitfire/hardtop1.htm  Hier
kan je een aantal types vinden. Ik kon ook eens eem
hardtop kopen, model ‘surrey’ dacht ik, ‘t was alleen een
type die op een MK II of III zat, hierdoor had ik er niets
aan, helaas, voor mn MK IV, door de verschllende
achterbak partij. 
Re: Volgens mij is die dus niet orgineel, want niet door
Triumph gemaakt en geleverd. Maar aan de andere kant
wel apart en bijzonder. Een gewone hardtop kost
ongeveer 150 euro. Maar eentje in uitmuntende staat is
duurder. Er worden er vaak wel wat aangeboden op
marktplaats. Wat zo iets moet kosten is volgens mij wat
de gek ervoor geeft. En volgens mij, mits zoiets in goede
staat is, is dat toch veel meer dan een normale hardtop.
Ligt uiteraard aan de staat van het ding en ook het
model. Sommige op die franse sites zijn echt lelijk.
Re: De hardtop die bedoeld wordt is vermoedelijk van
het ‘Ashley’ type. Deze geeft een Spitfire cabriolet het
uiterlijk van een coupe zoals de GT 6. Ze zijn voor de
verschillende types Spitfire ontwikkeld, dus ook voor de
MK III. Ze worden regelmatig via de site, maar ook via
andere kanalen, zoals Marktplaats, aangeboden. De prijs
is inderdaad wat je ervoor overhebt. 250-350 euro lijkt
me heel reeel, maar de vraagprijs zou vanwege zijn
exclusiviteit wel eens wat hoger kunnen liggen.

Montage hemeltje hardtop 
Ik ben toe aan het afmonteren van mijn hardtop(1500).
Wie heeft er ervaring met het opspannen van het hemelt-
je en kan wat tips geven? 

Afbouwen hardtop 
Voor het afbouwen van mijn hardtop heb ik zeer dun
plastic plaatmateriaal nodig. Het is om het doek, wat
naast de zijruiten en onder de achterruit zit, op te span-
nen. Bouwmateriaalzaken hebben mij al tot wanhoop
gedreven: Ze komen met 10 mm trespa aanzetten of 3
mm perspex. Nee, nee ik zoek (wit?) kunstof plaatmateri-
aal ter dikte van een rallyschildje. Lekker dun, flexibel en
makkelijk knipbaar. Ongeveer 70 x 30 centimeter. 
Re: Speciekuip? (is wel zwart). Of misschien iets bij een
winkel voor modelbouw of hobbyartikelen?
Re: Al eens op kunststof.pagina.nl gekeken? (= dochter
van startpagina.nl). Daar kunnen ze je misschien verder
helpen. Andere oplossing: een stoffeerderij bij je in de
buurt. Ook al gaat het om een hardtop van een Spit, het
lijkt me een stoffeer-probleem. Ik heb zelf goede ervarin-
gen met Lukkien in Apeldoorn. 
Re: Ik denk dat je het beste zult slagen bij een “goede”
modelbouwzaak voor de ervaren bouwers, waar men
gewoonlijk kunststof plaat in verschillende diktes en
oppervlakten te koop aanbiedt. Ik heb zelf vaker van dat
soort materiaal gebruikgemaakt.
Re: Ga eens naar een Hornbach bouwmarkt, daar

hebben ze verschillende soorten in het assortiment. In
verschillende diktes, doorzichtig, wit, opaal, etc.

Hardtops
“Toevallig” kwam ik in het bezit van drie hardtops. Wat
zijn de specifieke kenmerken, waardoor ik kan vast-
stellen van welk type wagen ze zijn. Ook over de waarde
heb ik geen idee (ze zijn in goede tot uitstekende staat).
Re: Een goede hardtop waarvan de binnen bekleding
ook goed is, zou je voor tussen de 150 en 250 euro aan
kunnen bieden. De kleur is zeer van belang. Een zwarte
past n.l. op iedere auto terwijl een specifieke kleur vaak
overgespoten moet worden.

Past die hardtop
Een collega van me bezit een MK IV. Nu heeft hij de
mogelijkheid om voor een redelijk prijsje een hardtop van
een MK III te kopen. Vraag: past dit? (met of zonder aan-
passingen?).
Re: Ik heb het nooit geprobeerd, maar volgens mij kan
die collega van je zich de moeite van het proberen
besparen. De MK III en de MK IV verschillen dusdanig
van model, dat het mij een kansloze missie lijkt.

Hardtop monteren
Wil deze winter de hardtop voor mijn 1500 ’76 monteren.
Ik heb een niet originele dichting tussen de top en de
auto gemonteerd en die past goed. Vooraan tussen de
voorruit en de top moet ook een dichting geloof ik, maar
die heb ik niet. Is die echt nodig, want die originele
kosten veel. Ook heb ik twee originele bouten gekocht
om de top vooraan vast te schroeven, maar die zien er
veel te lang uit. De top zou dan gemonteerd zijn met vier
bouten (de klemmen mis ik ook). Is dit stevig genoeg?
Re: Ik heb ondertussen mijn hardtop kunnen monteren.
Dit gaat als volgt: ik heb een u-vormige rubber over de
achterkant van de top met siliconen vastgemaakt.
(tussen de top en de body). Dit heb ik nog nooit gezien,
maar het staat wel leuk en heeft het voordeel dat je de
lak van de body niet beschadigt. Er moeten ook 4 rub-
bertjes (denk ik toch) tussen de top en body. Deze heb ik
niet gemonteerd, aangezien deze niet nieuw meer waren
te verkrijgen en ik toch die ‘U’-vormige rubber had om de
top van de body te scheiden. Tussen de top en de voor-
ruit moet ook een rubber. Die heb ik origineel gehaald
(14?). Er moeten ook rubbers tussen de ruiten en de top.
Die zijn geloof ik gelijk aan de rubber tussen de top en
de voorruit.(heb ik nog niet aangekocht). Verder moet de
top worden gemonteerd met 4 bouten (2 vooraan en 2
achteraan). De twee klemmen heb ik niet, maar zijn ook
niet echt nodig. Zal wat foto’s van de hardtop op mijn site
zetten ook. http://users.pandora.be/spitfire1500/

Hardtop erop zetten
Ik ben in het bezit gekomen van een hardtop voor een



Spitfire 1500. Hoe moet ik deze moet monteren. Ik heb
er geen onderdelen bij, dus loop een beetje te raden hoe
het moet. Kan ik mijn softtop laten zitten, of moet die
volledig vewijderd worden. Wie helpt en weet waar ik de
nodige onderdelen om te bevestigen kan krijgen.
Re: http://www.rimmerbros.co.uk/cgibin/rimmer.bat?spit-
fire/hardtop#Factory%20hardtop%20(MkIV%20&%20150
0) Als je deze link volgt, zie je wat je zo allemaal moet
hebben. Dit is allemaal wel te krijgen bij rsi-parts, nico
baas, rimmerbros, moss.
Re: Zelf aan het begin van de winter met hetzelfde prob-
leem gezeten. Paar tips van ‘n amateur-ervarings-
deskundige: Begin nu alvast met het bestellen van
passende bouten/ringen. 2 voor, 3 achter en links en
rechts van je deurpost (slotkant). 2 setjes van ‘n soort
mannetje/vrouwtje systeem, waarmee je het dak verder
laat aansluiten op de auto. Natuurlijk ook de rubber strips
voor en achter. Ook horen er nog 3 blokjes rubber onder
de bouten aan de achterkant. Heb ze nu pas binnen en
dus nog niet gebruikt. Zag er ook niet echt het nut van in.
Bij mijn Spit kon je merken dat de hele auto uit elkaar is
geweest en al 8 jaar z’n (orginele) hardtop niet had
gezien. Het paste allemaal voor geen meter meer. Is ook
niet vreemd als je ziet hoe weinig “vlees” er in zo’n auto
zit tussen de voor en achterkant. Dus dan moet je echt
alle bouten beetje bij beetje vastdraaien, weer loshalen,
opnieuw proberen, dak stukje verschuiven, weer aan-
draaien enz., enz. Draai alles ook niet te vast, aan de
achterkant en bij je deuren beschadig je de lak en aan
de voorkant kan het zijn dat de evt. te lange bouten het
plaatwerk van het dak wegduwen (ik had m.i. te lange
bouten en heb de rest opgevuld met ringen). De rubbers
moeten de boel afdichten, de bouten zijn maar ‘n hulp-
middel. Gebruik daarom ook nieuwe rubbers, ze kosten
bijna niks. Doe ook ‘n generale repetitie op ‘n mooie zon-
nige zomerdag, zodat je weet hoe alles werkt. Klinkt raar,
maar toen ik eenmaal begon, vroor het 5 graden en dan
is het echt geen lolletje. De softtop kan je laten zitten.
Wel moet je hem aan de achterkant loshalen van de
auto.

Targadak
In een clubblad stond een Spit te koop met softtop, hard-
top en targadak. Omdat ik het hele jaar met mijn Spit wil
rijden, lijkt een targadak voor mij het meest idiale. Mijn
probleem is ik heb ze nog nooit gezien. Is er een
spitliefhebber die in het bezit is van een targadak en mij
daar iets meer over kan vertellen?
Re: Kijk eens op de site van de Franse Spitfire-club:
http://amicale.com/spitfire/index.php3 
Neem eens kontakt op met Ruud Sipkema. http:/www.rsi-
carparts.nl

Bevestiging strip hardtop
Op de achterkant van de hardtop zit onder het achterruit-

je een RVS strip. Hoe bevestig ik die op de hardtop? Er
is gebruik gemaakt van popnagels, maar wat voor soort
en waar koop ik die?
Re: De gebruikte nagels zullen waarschijnlijk popnagels
(officieel blindklinknagel genoemd) zijn. Als het inderdaad
een RVS strip is, zullen er ook RVS popnagels in horen,
of is het in ieder geval het mooiste, deze zijn verkrijgbaar
bij de betere metaalwarenhandel, toevallig deze week
ook gekocht voor mijn voorruit afdekplaat.
Re: De popnagelgaatjes heb ik ook gezien. De strip zoek
ik nog, maar ik heb begrepen dat de strip gewoon gek-
lemd zit, dus zonder popnagels... . Misschien gewoon
vastkitten. Dit heb ik ook met alle andere strips gedaan,
krijg je geen beschadigingen op de lak en kan er ook
geen vocht achter blijven zitten.

GT6 look hardtop
Ik heb net een hardtop gekocht voor mijn 1500 met een
te gekke GT6-’look’, maar hij is niet helemaal kompleet.
De kap vervangt de achterklep en loopt dus door tot aan
de achterlichten met een klein kofferdeksel. Er zit een
binnenplaat in die een slang verbergt van de tankdop tot
aan de tankdop in de hardtop. Ik mis kofferdekselslot en
slang voor de benzineleiding en ik weet niet precies waar
de bevestigingspunten zitten. Ik heb voorruit punten en
naast de deuren, zelfde als softtop, maar moet hij nog op
meer plaatsen vast? Wie heeft er informatie over deze
kap want ik wil wel dat hij goed vastzit en mijn lak niet
beschadigd.
Re: Kijk eens op de site van de Franse Spitfire club; ze
hebben een speciale hardtop-pagina:
http://amicale.com/spitfire/indexe.php3 En misschien
kunne zij je ook wel verder helpen.
Re: Is het inderdaad een ‘Barclay’-kap of tch een
‘Ashley’? Bij de ‘Ashley’-top loopt de brandstofleiding
door de hoedenplank. Als slotgrendel kun je de het orig-
inele kofferdekselslot gebruiken. Naast de al genoemde
plekken, moet er ook nog een bevestigingsplek in de
rand zitten waar het normale kofferdeksel invalt. Hiervoor
moet je waarschijnlijk gaan boren of buigen. Montage
zonder lakbeschadiging is een hele toer, zeker als je het
alleen doet, is mijn ervaring.

Gaatje in softtop
In mijn softtop zit een klein winkelhaakje. Hoe kan ik
deze het beste plakken?
Re: Niet dichtplakken, maar tegen elkaar leggen en
repareren met Bison schoenzool reparatie voor
sportschoenen. Heeft bij mij zo jaren dienst gedaan.
Re: Met softtops heb in geen ervaring. Wel met
reparaties van ‘Vinyl’. Iets dergelijks heb ik zelf onder-
handen gehad. Er zijn voor ‘Vinyl’-reparaties spaciale kits
in de handel. Deze bestaan uit lijm en een stukje ‘Vinyl’.
Soms is het vinyl vervangen door canvas met een laagje
‘Vinyl’ op. Het geheel wordt aan de binnenzijde tegen de



beschadiging geplakt wordt. De oplossing die Piet
Julicher aanbrengt is nieuw voor mij, maar blijkt ook
goed te werken. De reparatieset heb ik toen besteld bij
‘Louis’. Een Duits postorderbedrijf voor motoren. Het
adres weet ik niet meer, maar ze hadden een filiaal in
Utrecht. Ik vermoed echter dat de oplossing met ‘Bison’
goedkoper is. Ik was toentertijd voor de reparatieset
ongeveer 35 gulden kwijt.
Re: Door aan de achterzijde van het gaatje een stukje
matriaal te plakken, kan dit de krachten opvangen die
ontstaan tijdens het spannen en klapperen van de soft-
top. Ik zou zelf dit stukje materiaal met ‘Bison’-tix
vastzetten. Aan de buitenzijde lijkt mij de tip van Piet een
prima suggestie. Dat spul is zwart en hierdoor zie je het
gaatje bijna niet meer. Reparatie is ook mogelijk op de
wijze waarmee scheuren en gaatjes in een dashboard
tegenwoordig gerepareerd worden, onzichtbaar, maar dit
is volgens mij niet zelf te doen. Ik heb een gat in mijn
softtop, tonneau en een stoel laten repareren, resultaat is
perfect. Weet echter niks over de prijs; is voor mij als
vriendendienst is uitgevoerd.

Nieuwe softtop kopen
Wie kan me advies geven over de aanschaf van een
nieuwe softtop. Er is veel te koop. Dat is duidelijk. Maar,
of het ook allemaal even goed is? Bij erkende hande-
laren is het prijsverschil ruim 100%. Ik heb de kappen
nog niet gezien, maar wat ik al wel weet is dit: - sommige
kappen zijn ‘voorgemonteerd’, met drukkers en /of met
de metalen strip aan de achterzijde. Is dit wel handig? -
er is verschil in kwaliteit: Heavy Duty, Vynide, canvas,
mohair. Weet ik het. Ik wil een kap die zo dicht mogelijk
bij de originele kap hoort. Waar moet ik op letten? Wat
zijn valkuilen? Als je al eens een kap hebt gekocht, wat
zou je dan nooit meer doen en wat wel? Noem eens
namen van merken, handelaren enz. Het gaat nu niet om
montage-advies. Dat deel van de kwestie heb ik al
opgelost: dat laat ik doen. Ik heb daar niet voldoende
geduld voor... .
Re: Er zijn inderdaad veel verschillende kappen, met nog
meer handelaars marges. Een PVC kap kan je bij de
goedkopere handelaren als Bert van Os in Leersum al
voor een euro 180 kopen. Canvas kappen zijn steviger,
maar ook duurder. De montage, daar beginnen bepaalde
gerenommeerde kappenbedrijven al helemaal niet aan
en laten dat (mooi) aan jezelf over. Hun teveel risico.
Montage kan het beste gebeuren met een lekker warme
kap, b.v. dus in de zomer, als de zon er lekker op schijnt.
Het is zaak om hem lekker strak te trekken en de PVC is
dan ook lekker soepel. Als een persoon de kap op zijn
plaats strak trekt, kan de ander met een popnageltang
de popnagels bevestigen in het voorste deel, waar hij op
gemonteerd moet worden. Ik heb persoonlijk de kap niet
op dit deel verlijmd. Succes met je aankoop en de mon-
tage ervan.

Re: Toch maar voor een andere oplossing gekozen: mijn
oude softtop bij een autostoffeerder laten repareren: de
scheurtjes zijn vakkundig hersteld en dat voor Euro 20!
Misschien staat een nieuwe kap mooier, maar het pri-
jsverschil is me (nog) te groot. 
De autostoffeerder maakt ook kappen op maat en plaatst
ze ook, met de oude kap als referentie. Voor de
ongeveer Euro 400 die Nico Baas vraagt voor een kap,
wil hij er zeker wel een maken. Ik heb wat van z’n werk
gezien bij een restaurateur in de buurt (Lowland Racing
in Elburg), die auto’s restaureert die minstens driemaal
zo duur zijn als een Spit. Dat zag er mooi uit. 
Ook voor het opvullen en herstellen van stoelen,
eventueel bekleden met leer ben je bij hem aan het
goede adres. De prijzen die de ons bekende handelaren
vragen voor stoelbekleding enz. deden hem wel plezier...
. Voor het geld van een los schuimvullingpakket, krijg je
je stoel bij hem kant-en-klaar terug. Je vindt hem op
www.lukkien.org

Aankoop kap
Ik ben op zoek naar een goede kap voor een Spit
1500TC. De schoenmaker kan de oude oplappen voor
een kleine honderd euro, maar ik heb er weinig
vertrouwen in op de lange duur. Iemand een tip? Tot nu
toe lijkt RSI carparts de beste deal.
Ook tips over de keuze? PVC, zwaardere kwaliteit PVC,
canvas, etc.
Re: Er zijn er, die er vanuit gaan, dat de kap op een Spit
nooit dicht behoort te zijn dan tijdens echte plensregens.
Die geven niet meer uit dan de goedkoopste. De prijs
wordt mede bepaald door de kwaliteit van het materiaal
en de passing. Goedkoop, kan dus duurkoop zijn. Om
niet na een paar jaar weer te hoeven vervangen, zou ik
een wat duurdere en zwaardere kwaliteit zoeken.
Re: Ik ben ook op zoek naar een nieuwe softtop. Ik denk
dat ik toch besluit om nu een canvas dak te kopen,
aangezien ik dit toch mooier vind en me heb laten
vertellen dat deze langer mooi blijft. Ik heb een prijsop-
gave van Hame uit Rotterdam (750 eur incl. zetten),
maar ik was benieuwd of iemand wat meer weet!
Re: Ook ik zoek een nieuwe kap. Mohair vind ik prachtig,
volgens mij is dat een soort stof. (Maar is dat hetzelfde
als canvas?) Het is in ieder geval niet dat gladde stan-
daard spul en als ik me niet vergis, stond de vervanging
van de softtop door mohair in een van ‘The Spitfire’-uit-
gaven. Ik wil dit niet zelf doen, maar laten uitvoeren door
een vakman. Ik heb de bedrijven die ik noemde in m’n
eerste bericht geraadpleegd. En ze hadden allemaal wel
interessante aanbiedingen. (tenminste minder dan 750
euro).

Afdichting softtop op raamstijl
Ik heb wat problemen met de afdichting van de softtop
op de raamstijl. Deze week stond er erg harde wind en



dan wordt de softtop wat omhooggedrukt. Op dat
moment ontstaat er een kier tussen het afdichtingsrubber
en de raamstijl van de voorruit. Kan je dit afstellen, of
heeft iemand tips? 
NB, het rubber is net vervangen door een nieuwe.
Re: Als dit probleem er eerst niet was, dan is het nieuwe
rubber dunner dan het oude. Heb je dit opgemeten? Het
kan ook zijn, dat de bevestigingen (de draaihaken) wat
uitgesleten zijn, waardoor hij niet meer zo ver naar bene-
den getrokken wordt.
Re: Ik denk dat je het nieuwe rubber verkeerd om hebt
gemonteerd, dat heb ik zelf namelijk ook eens gedaan.
Er zit wel degelijk een voorkant (en dus ook een
achterkant) aan het rubber. Kijk maar eens goed waar
het rubber de ‘headenrail’ raakt en of dat wel de goede
plek is. 
Re: Het oude rubber was “buisvormig” in doorsnede met
een bevestigingsprofiel voor het frame. Het nieuwe rub-
ber bestaat uit dat zelfde bevestigingsprofiel, maar dan
met “twee halve maantjes/cirkels” in doorsnede. De
grootste “halve maan/cirkel” zit aan de voorzijde de klein-
ste aan de achterzijde.

Windvanger
In soms nog redelijk koude dagen, is het toch al erg
lekker om een stukje te rijden. Het enige nadeel is, de
koude wind in je nek. Hoe kan je een soort wind-
schermpje maken? Volgens mij moet er wel iets te mon-
teren zijn op de bevestigingspunten van de softtop, ik
heb een MK IV.
Re: Je hebt groot gelijk dat je ook dan een stukje wilt rij-
den! In ‘The Spitfire’, ons clubblad, heeft in het verleden
twee keer een beschrijving gestaan voor een wind-
vanger. De eerste keer in nummer 1 van 1996 en de
tweede keer in nummer 5 van datzelfde jaar.
Re: Ik laat mijn softtop een beetje omhoog staan, ram-
melt wel een beetje, het werkt als een windvanger en tot
op heden is er nog niets kapot gegaan.
Re: Ik heb aan de zijkanten een paar ‘U’-profielen
gemonteerd en daar schuif ik een stuk plexiglas in. 
Als de kap dicht moet, schuif ik de plaat er uit en kan de
kap dicht. De ‘U’-profielen zijn natuurlijk precies zo lang,
dat de kap dicht kan.
Re: Onze ervaring met een windvanger (van zwart kunst-
stofgaas, zoals je tegenwoordig op moderne auto’s ziet),
is erg goed, het scheelt zeker voor de wind in je nek. Bij
onze eerste ritten met de windvanger bleek echter dat de
kou dan onder de windvanger door bij je benen terecht
komt. Om dit te voorkomen, heb ik vanaf de windvanger
tot op de bodem een skaibekleding gemaakt, bij warm
weer kan ik deze makkelijk losmaken d.m.v. tenaxknop-
pen. De bevestiging is per kant, met een van de
bestaande boutjes van het softtopframe. Bij het sluiten
van de kap kan de winddeflector 180 graden naar voren
gedraaid worden, zodat deze op zijn kop achter de stoe-

len zit.

Windscherm 
Ik ben op zoek naar een windscherm (of windbreker?)
voor achter de stoelen, je ziet ze in veel cabrio’s, is er
een orginele voor de Spitfire? Zijn ze gewoon te
bestellen? Duur? Ik zie ook leden die zelf iets maken.
Re: Kijk hier eens: http://search.benl.ebay.be/windschott-
spitfire_W0QQfkrZ1QQfltZ9QQfromZR8QQsaatsZ123
Met 169 E niet goedkoop te noemen. Ik zag wel reeds
zeer mooie eigen creaties. 
Re: Probeer het eens bij de gebroeders Willems; hun
adres en telefoonnummer vind je in “The Spitfire”. Ze
werken ook onder postorder. 
Re: Verder moet je geen wonderen verwachten van zo’n
scherm. Het blijft altijd dwarrelen en tochten. Alleen als ik
het scherm er niet op heb, dan merk ik wel verschil,
maar de rest zit tussen de oren. Het staat wel leuk, dat
wel. Er zijn wel leveranciers die, zoals genoemd, voor
veel geld zo’n scherm leveren. Ik heb het zelf gemaakt
van 12 mm verwarmingsbuis en een stuk plexiglas. En
wel zo dat ik de softtop dicht kan doen, zonder dat ding
te moeten verwijderen. Een avond buigen en frutten en
je bent klaar. Kosten voor mij dan 15 euro (en de kosten
van het buigijzer dan). 
Re: Ik heb zelf recentelijk een windscherm voor mijn
Spitfire gemaakt, met als basis een houten lat (Meranti),
stuk acrylglas, en 2 meter ruitensproeierslang.
http://www.xs4all.nl/~msaul/specials/Windbuffer_1.JPG 
Laat zich snel de- en monteren.
Re: Zie ik het goed: is deze constructie aan de zetels
vastgemaakt? Mijn collega bij Spitfireclub Vlaanderen,
heeft een eigen creatie die snel te demonteren is, waar-
bij 2 buizen verticaal vast staan ter hoogte van de
wielkappen. Het bovenste deel met het eigenlijke wind-
scherm past mooi in deze twee buizen.
Re: Dat klopt. Is licht, zit redelijk stevig en vast en geen
gaatjes hoeven te boren. 
Re: Er zijn heel wat creatievelingen onder de Spitrijders
merk ik, ik was bij Ruud Sipkema, hij zou bij ‘n paar
leveranciers informeren, maar zei al dat ze duur waren!
Dus, misschien toch zelf iets fabriceren, ik zie wel dat er
meerdere oplossingen zijn.
Re: Ik weet dat binnen de club Paul Kleyssen van de
TAC zo’n windscherm aan het produceren is. Een van
zijn doelstellingen is om het goedkoper dan de handel te
laten fabriceren. Het prototype is klaar, maar om het op
eenvoudige wijze in een wat grotere oplage te laten
maken, daar zit het nu nog op. Prijsindicatie tussen de
100 en 125 euro. Hiervoor moet je dan wel een profes-
sioneel ogend windbrekertje hebben dat tussen de
bevestigingspunten van de soft/hardtop moet komen.
Wanneer hij leverbaar wordt, weet ik nog niet.
Re: Het onderste frame zit vast aan de onderste bout
van het frame van de softtop en ligt als het ware op



dezelfde hoogt op de wielkast van de achterwielen. De
gordels kan ik ook nog gebruiken. Het bovenste deel zit
met vleugelmoeren vast om eventueel te kunnen verwi-
jderen, maar dat is nog nooit gebeurd.

Winddeflector 
Ik heb deze week een winddeflector aangeschaft bij
‘Fancy-Cars’, bij het monteren blijkt dat hij perfect past,
het enige probleem is dat mijn stoel niet meer naar
achteren kan en deze wel heel erg recht staat. Met
andere woorden ik kan niet meer in mijn Spit rijden. Zijn
er meer mensen met dit probleem en is hier een oploss-
ing voor? Misschien zijn er ervaringen met winddeflec-
tors die wel goed passen, hij moet in een Spit 1500 uit
’80. Rond het kapframe zit een kunststof beschermrand
die de ruimte voor een deflector beperkt. 
Re: Heb een winddeflector van ‘Cabrio desingn’, ben
1,90 lang en pas nog in mijn Spit. Hij kan blijven zitten
met de kap op en past perfekt; info: Cabrio design,
Oosterpolderweg 1p 4413NN Krabbedijke tel 0113-
504700 
Re: Als je die winddeflector van Fancy-cars hebt
gekocht, dan heb je precies dezelfde deflector als ik en
precies dezelfde probleem. Ik heb een Spit 1500 van ’75.
Rond het kapframe zit ook een kunststof bescher-
mingkap. Ik heb geprobeerd de beugels andersom te
bevestigen. Dat heeft iets geholpen. Gelukkig ben ik zelf
niet zo groot, maar mijn zoon die 178 cm is, heeft er wel
probleem mee. Het scherm werkt perfect, behalve dat
het te dicht bij de rugleuning van de stoel blijft. Het ver-
vaardigen van andere beugels heeft geen zin, omdat, het
scherm blijft dezelfde breedte. Ik blijf ook zoeken naar
een goede oplossing hiervoor.  
Re: Ben vergeten te schrijven dat die winddeflector van
‘Cabrio design’ is allereerst voor 285 euro zeer over-
dreven duur en ten tweede moet hij in de kofferbak als
de kap dicht moet. Naar mijn bescheiden mening is dat
verrekt onhandig.  
Re: Is het mogelijk dat je de breedte van de onderzijde
van jouw winddeflector opmeet en aan mij doorgeeft? Ik
heb het idee dat, óf jouw winddeflector, óf jouw kapcon-
structie anders is, zeker gezien dezelfde problemen die
iemand anders heeft met “mijn”  type winddeflector.
Re: Mijn deflector is precies 87 cm breed en hij past per-
fekt. Ook mijn buurman met een 1500 usa model heeft er
een en ook hier past hij perfekt, het is een model van
‘SISA’.
Re: Het zat mij toch niet lekker, dus ik ging zoeken naar
een oplossing en die heb ik gevonden. Ik heb de kunst-
stof beschermers weggehaald en de beugels van het
scherm aan de bovenste schroef bevestigd. Het scherm
past nu perfect en de stoel en de rugleuning daarvan
kan verder naar achter. Tja soms moet je schikken. Dan
maar zonder beschermers.
Re: Pas wel op, als je de kunststof beschermers van de

softtop weghaalt. Het is nu mogelijk dat bij hard dicht-
slaan van de deur de ruit tegen de metalen kapconstruc-
tie komt. Wat je dan waarschijnlijk nodig hebt, is stoffer
en blik.
Re: Beste mededenkers. Ik ben er inmiddels ook
achtergekomen dat de plastic beschermers weghalen
geen echte oplossing is en heb ondertussen contact
gezocht met Fancy-Cars en het probleem nogmaals
voorgelegd. Ze willen een oplossing verzorgen die
waarschijnlijk zal resulteren in een smallere “Bosklopper”
winddeflector (als ik de ruimte opmeet met mijn stoel in
de goede stand past zo’n 87 cm er inderdaad gewoon in
de breedte achter) en andere beugels. Ik zal foto’s
mailen naar Fancy-Cars en mijn bevindingen en de
gewenste maten doorgeven. Ik hou jullie op de hoogte
van de voortgang en heb misschien een oplossing voor
meerdere mensen met dezelfde problemen. 
Re: Na het verwijderen van de kunststof beschermers
heb ik de deuren met de ruiten omhoog wel twintig keer
dichtgedaan met de softtop dicht. De ruiten komen niet in
de buurt van de metalen kapconstructie.  
Re: Hier nog even een update. Contact gehad met
Fancy Cars en het e.e.a. aan informatie uitgewisseld.
Gisteren heb ik een andere winddeflector ontvangen die
in de breedte goed achter de stoelen past en waarvan ik
alleen de beugels aan moet passen omdat de originele
te kort zijn. Ik zal Fancy Cars op de hoogte houden van
mijn ervaringen, zodat andere Spit 1500 gebruikers er
hun voordeel mee kunnen doen.
Re: Na alle reaktieks gelezen te hebben ben ik van
mening dat jullie een ding vergeten. Het scherm kan per-
fekt passen, maar hoe zit het het met de afdichting
achter de stoelen. 
Bij mij loopt er een kleed vanaf het scherm tot aan de
bodemplaat, zodat hier ook geen tocht langskomt.

Softtopframe winddeflector
Het softtopframe van onze MK III zit met 3 bouten (2
zeskant en een verzonken) vast, past perfect, lijkt mij
ook origineel. Nu wil ik een winddeflector plaatsen, waar-
van er per kant 2 schroeven van het softopframe
gebruikt moeten worden, dit blijkt echter niet te passen,
terwijl dezelfde delen wel probleemloos op een een MK
IV passen. Volgens de leverancier moet de bevestiging
bij allle Spitfires gelijk zijn en heb ik volgens zijn verklar-
ing een Herald frame. Weet iemand of de bevestigingen
van de MK III en MK IV / 1500 verschillen, of juist niet?
Re: Het frame van een MK III is afwijkend van de MK
IV/1500. Volgens mij zijn er zelfs twee verschillende
typen voor de MK III. Ik weet niet of daar nog verschil in
zit met betrekking tot de breedtematen en/of de plaats
waar ze vast zitten.
Re: Als eerste: het verhaal van de Herald kun je
afstrepen, een kap van een Herald past absoluut niet op
een Spitfire. Een MK III frame heeft (geloof ik) geklonken



draaipunten, die van een MK IV/1500 heeft bouten met
kunststof ringen.
Mijn 1500 frame heeft aan elke zijde 3 bouten, zeskant,
schuin boven elkaar. Ik heb er ten behoeve van mijn zelf
gemaakte winddeflector een gat naast het middelste gat
bijgeboord, deze van binnen uit verzonken en daarin een
bout naar buiten stekend gemonteerd. De winddeflector
wordt nu gemonteerd aan de middelste originele bout en
de bijgemaakte bout op dezelfde hoogte. Of dat bij een
fabrieksdeflector ook zo gebeurt, kan ik niet zeggen.

Kap neerklappen
Mooi weer getroffen en dan moet dat dak toch goed
open! Zelf doe ik het altijd als volgt: 1) In de auto zittend
maak ik de drukkers los waarmee het vinyl dakje vast zit
aan het dakframe (halverwege het dak en juist voor het
achterruitje). 2) Officieel moet je dan je ruitje openritsen
en naar binnen laten hangen. 3) Vervolgens beide han-
dels boven de voorruit losmaken, waarmee je de span-
ning van het vinyl haalt. 4) Uitstappen en aan beide zij-
den de drukkers losmaken waarmee het dakje vastzit
aan de carrosserie ter plaatse van beide achterzijruitjes.
5) Nu het frame neerklappen en ondertussen het vinyl
dakje naar achter vouwen zodat het uitgespreid ligt over
de achterklep en niet tussen het frame komt. 6) Beide
driehoekige zijruitjes naar binnen vouwen. 7) Het vinyl
dakje naar voor vouwen zodat het achter de stoelen naar
binnen hangt. 8) Tenslotte de afdekhoes vastzetten aan
de drukkers op de rand van de carrosserie en om het
naar binnen geklapte vinyl dakje en de achterruit heen
de haken vastzetten aan het frame van het dakje.  
Op deze manier komt je dakje keurig strak
weggevouwen te zitten en voorkom je beschadigingen
aan je achterruitjes en uitscheuren van het vinyl ter
plaatse van de hoek boven/achter de zijruiten.
Re: Het zwakste deel van de kap is de achterruit. Voor
het neerlaten is het dus verstandig om eerst de achterruit
los te ritsen en deze los naar beneden te laten hangen. ‘t
Is niet noodzakelijk, maar wel beter. Dan de handels
boven de voorruit omhalen en de voorste rand iets
optillen, zodat de spanning uit de kap is. Dan de
drukkers van het dak die aan de binnenkant zitten los-
maken. (Overigens maak ik die meestal niet vast: voor
de kap maakt het weinig uit, hoogstens klappert het bij
hoge snelheden iets minder.) Dan eerst de drukknopen
buiten aan de zijkanten losmaken. Dan het frame naar
achter halen, en tegelijkertijd de kap zo veel mogelijk
naar achter trekken (die zit dan immers alleen nog maar
aan de voorkant en aan de achterkant vast!). Als het
frame helemaal beneden de carrosserielijn is verzonken
kun je de kap er overheen leggen, maar dan moet je
eerst de zijruitjes van de kap over de kap naar binnen
vouwen. Tot slot moet je de afdekhoes aanbrengen,
waarbij je de drukkers van deze hoes vastmaakt op de
plekken die vrijgekomen zijn doordat je drukkers van de

kap losgehaald hebt. Let op dat losse zijpunten van de
kap niet over de achterruit schuren tijdens het rijden.
Zoals meestal wanneer je een handleiding schrijft lijkt het
erg ingewikkeld, maar na een paar keer oefenen (met
zijn tweeen!) is het zo gebeurd.

Binnen-/buitenhoes
Wie heeft er ervaring met het afdekken binnen en buiten
met stallings
hoezen. Er zijn dure maatwerk hoezen en universele.
Krijg je last van condens? Mijn auto staat ‘zomers buiten
en in de winter binnen ?
Re: via de clubshop kun je zeer voordelig een hoes aan-
schaffen, speciaal voor de Spitfire/GT6, met een opdruk
van het clublogo. Ik gebruik deze hoes al enige jaren en
heb er uitsluitend (goede) binnenervaringen mee. Wel
ben ik benieuwd naar de reacties van gebruikers van
deze hoes m.b.t. buitengebruik.
Re: ‘Halfords’ heeft eigen merk grijze hoezen voor
buiten; ‘hard on the outside, soft on the inside’, zoals ze
bij een of ander snoepgoed zeggen. Ik heb toendertijd
een van de kleinste gekocht, voor een gulden of 70. Is
ruim genoeg. Gebruik ik voor tijdelijk buitenstallen, maar
vocht kan niet weg. Minder geschikt voor langere stalling,
maar geen probleem als ie er met mooi weer regelmatig
onderuit mag.
Re: Voor binnen geen hoes: gewoon een oude tweeper-
soons dekbedovertrek pakken en de zijkanten openknip-
pen. Groot genoeg voor een spit. De auto kan ademen,
waardoor roest (door condens) e.d. voorkomen wordt.
De hoes van de club is leuk (voor in de stalling), maar ik
had hem liever van stof gehad dan van het polyester-
spul waar het van gemaakt is. Ademt namelijk slechter
en is ´harder´ (fijne, maar stugge vezels), waardoor er
eerder krasjes op de lak kunnen ontstaan. Als ik onzin
uitkraam hoor ik het wel, maar het klinkt logisch. P.S.:
maathoezen zitten als gegoten, staan mooier, maar doen
niets extra´s. Net wat je wilt uitgeven: C&A pakje of
Italiaans maatpak (voorkomt beide dat je naakt over
straat moet)...

Hood stowage cover
Ik hen een Spitfire MK IV ’71. Afgelopen september 2003
op de Internationale Spitfire beurs een tweede hands
‘hood stowage cover’ gekocht.
Nu heb ik de drukkers vernieuwd (omdat de bestaande
plastic drukkers niet pasten). Bleek dat de cover +/- 2 cm
te smal was. De drukkers kwamen wel overeen (die 4
aan beide zijkanten). Nu de vraag: heb ik een cover
gekocht van een ander type of is hij gekrompen?
Re: Ik heb voor mijn MK IV ook vorig jaar een nieuwe
gekocht. Ik kreeg hem er de eerste keer ook bijna niet
omheen. Eerst aan de ene zijde bevestigd en daarna
voorzichtig trekkend naar de andere kant (oprekken), is
dit uiteindelijk na veel zweetdruppels toch gelukt. Doe



het met beleid, want volgens mij heb je gelijk en is hij
iets gekrompen. Hij moet er natuurlijk wel strak overheen
zitten, anders oogt het ook niet mooi.
Re: Ik had in het voorjaar het zelfde euvel met m’n soft-
top. Die had ik aan het eind van het afgelopen seisoen
ook niet weer opgezet. Resultaat was, dat ik hem bijna
niet weer gesloten kreeg. Maar ondanks het toen koude
weer, ook heel voorzichtig telkens weer een stukje verder
gekregen. Hopelijk lukt het je op die manier en hou je
alles heel.
Re: Met softtops moet je voorzichtig zijn. Het behoud van
een softtop is, om hem altijd gesloten te hebben als je
niet open rijd. Dus opbergen: kap strak sluiten.
Re: Probeer de ‘hood’ eens een uurtje in de zon te
leggen. Als hij warm wordt, zal hij soepeler zijn en kun je
hem er waarschijnlijk wel op krijgen. De kans dat je hem
stuktrekt is dan ook kleiner.
Re: Heb ik gedaan en gelukt.

B post ‘capping’
Ik heb twee ‘“B” post cappings’ gekocht voor op mijn MK
IV. Nu wil ik weten hoe ik ze moet monteren. Als ik ze er
op zet (los) dan heb ik een gevoel, dat er wat vulling of
zoiets tussen moet. (silicone kit). Anders gaat het zo
rammellen.
Re: Er hoort onder die aluminium kapjes niets onder
(officieel). Maar misschien is het wel slim om ze wat te
verstevigen. Het zijn nogal slappe dingen, die snel ver-
buigen. En, ja, gratis zijn ze ook niet echt. Ik had ze zon-
der iets er onder op de auto zitten. Maar al snel als je
wat onvoorzichtig instapt, dan kan je ze al snel beschadi-
gen. Als je iets bruikbaars bedenkt, laat het even weten.
Ik moet ze over een tijdje ook monteren.
Re: Rammelen lijkt me moeilijk, als hij op de goede
manier wordt vast gemaakt, nl. met een schroef aan de
binnenkant en aan de buitenkant een ‘rivet’ met pop-
nagel, om je softtop aan vast te klikken. Dus hij zit op
twee plaatsen stevig vast. Ik heb er bovendien aan de
binnenkant silicone kit ingedaan, niet voor bevestiging,
maar antivocht. Maar rammelen, nee dus.

Gekrast achterraam zomerkap
Onlangs een Triumph 1500TC aageschaft. Het achter-
raam is erg gekrast. (hierdoor slecht zicht). Bestaat er
een middel waarmee dit plastic raam is te bewerken,
waardoor het zicht wordt verbeterd.
Re: ‘Brasso’, dat spul waar je koper en zilver mee poetst
werkt heel goed om het plastic weer helder(der) te
maken. Voorzichtig proberen in een hoekje van het ven-
ster. In tegenstelling tot wat je misschien denkt, krast het
niet. De tip stond in ‘Practical Classic’ een paar jaar
terug.

Vuile kunststof ramen
De kunststof achter- en zijruitjes van de softtop zijn vettig

en geven slecht doorzicht. Reinigen met water, ‘Glasex’,
caravanreiniger, etc. helpt niet. Weet iemand een middel
om deze plastic ruitjes helder te krijgen?
Re: Het koperpoetsmiddel ‘Brasso’ werkt prima! Of,
‘Silvo’. Je kunt het bij de drogist kopen en volgens mij
kun je het ook nog bij AH kopen. Gewoon insmeren met
een klein doekje en daarna uitpoetsen. Vreemd genoeg
komen er geen krassen op het zachte plastic. De vuil-
laag wordt er als het ware afgeslepen. Wat overblijft is
helder plastic.
Wat ook goed helpt is, na het wassen, als je de auto in
de was zet, ook de plastic ruiten ermee behandelen,
natuurlijk wel met een zachte doek uitpoetsen. Met oud-
erwetse groene zeep wil het ook en dat is niet agresief
voor kunstof.

Loshalen zomerkap van het frame
Mijn zomerkap moet van het frame worden losgehaald
om nieuwe ramen erin te stikken. Nu zit de voorkant aan
het metaal genageld. Hoe krijg je dat los en later weer
strak eromheen?
Re: Bij mijn MK III softtop heb ik het als volgt opgelost.
Gewoon de nageltjes uitgeboord. Deze zijn van vrij zacht
materiaal. De drie metalen steunstripjes komen dan los.
Het vinyl zit waarschijlijk ook nog op de voordrager geli-
jmd voor extra stevigheid, maar dit kan je voorzichtig
lostrekken. Het monteren is, zoals ‘Haynes’ altijd schrijft,
gewoon de omgekeerde volgorde. De scherpe vouwrand
in het vinyl en de oude gaatjes geven precies de plaats
aan. Voor extra steun heb ik naast het gebruik van de
popnagels voor de stripjes, ook nog wat 3M lijm (Brezan)
gebruikt.

Winterkap monteren
Ik heb een Spitfire MK III ’70. Ik heb ook een winterkap
bij de auto gekregen en ivm de keuring heb ik deze er
tijdelijk. Ik mis echter de bouten die in de stijl van de
voorrruit moeten. Deze lijken verdacht veel op M10x60
maar zijn dat niet. Kan iemand mij vertellen welke maat
deze bouten zijn zodat ik de winterkap op alle zes be
punten kan vast maken?

Onderhoud kap en dekje
Hoe kan je het beste de kap en het dekje onderhouden.
Het dekje is wat dof uitgeslagen. De kap is goed behalve
dat een naadje iets open staat. Dat laatste wil ik eigenlijk
opnieuw verlijmen, maar wat voor een lijm kan ik hier het
beste voor gebruiken?
Re: De beste lijm lijkt me een ‘Bison kit’ achtige. Twee
delen dun insmeren na ontvetten, 5 minuten wachten en
goed vastdrukken. Deze verbinding blijft soepeler dan de
meeste andere lijmsoorten. Ik wrijf mijn kap regelmatig in
met ‘leder crème’, verkrijgbaar bij de schoenenshop. Dit
houdt de kap waterafstotend en geeft tijdelijk een zwarter
effect.



Targa hard-top
Heeft er iemand wel eens gehoord van een targa hard-
top voor een spit? Ik heb geprobeerd op internet er iets
over te vinden, maar niets, laat staan een plaatje. 
Re: Ja, ik weet er wat van, anders zou ik er geen te koop
aanbieden. Degene die ik heb is vrij zeldzaam, maar
heeft ook een belangrijk nadeel: Het targadeel past niet
in de auto. Er is nog een andere in omloop, deze heeft
het targa-stuk in twee delen. Deze delen passen wel in
de auto. (kost je wel je hele kofferruimte). De laatste is
volgens mij door ‘Moss’ verkocht.

P l a a t w e r k

Opbouwen gespoten Spitfire 
Mijn Spitfire is net gespoten, dus we gaan opbouwen.
Zijn er tips over de volgorde van opbouwen? Ik zou zelf
met de kabelboom beginnen, of is er iets waar ik beter
mee kan beginnen. 
Re: Body vastzetten, deuren afhangen. Voorruit mon-
teren. Body conserveren met wax. Je kan nu nog overal
bij. Vervolgens met de kachel en daarna de ruiterwis-
serinstallatie. Benzinetank. Kabelboom. Dashboard en
electrische installatie. Tapijt en stoelen. 
Re: Ik monteerde motorkap en deuren als laatste. Ze
hebben geen functie en het interieur is beter bereikbaar.
Ook stoelen en tapijt kunnen even wachten, evenals de
voorruit. Vervolgens zou ik de kabelboom plaatsen, je
kunt overal nog omheen en doorheen. 
Re: Wanneer het een ‘body off’ restauratie betreft, zou ik
zeker niet te lang wachten met het afhangen van de
deuren. Wellicht moet je de body nog wat verstellen (rub-
ber ringen tussen body en chassis) om de naden tussen
deur en body goed te krijgen. 
Re: Mijn Spit is inderdaad ‘body off’ gerestaureerd.
Wanneer je nog een punt weet waar ik goed op moet let-
ten, dan hoor ik dat graag.

Aanzetten body aan chassis 
Ik hoor achter bij mijn MK IV elke keer als ik een bocht
maak getik (kraak). Nu wil ik de bouten aandraaien die
de body tegen het chassis houden (achter). Nu heb ik de
achterplaat weggehaald (achter de stoelen) en onder de
tank gekeken. Ik kan niks geen bout vinden. (Alleen)
twee rubbere doppen. Zitten die bouten daar soms onder
(onder de tank). Kan geen plaatje vinden waar ik moet
zoeken. 
Re: Onder deze rubber dopjes vind je de bouten. Ik
dacht een 5/8AF. 
Re: Weet je zeker dat het chassis los zit en dat het
gekraak niet ergens anders vandaankomt. 
Re: Inderdaad: weet je zeker dat het de body/chassis
verbinding is. Ik heb dat gekraak namelijk ook. Ik heb

vorig jaar de hele differentieelhuis en bladveer eruit
gehad. De HM blokjes tussen de veren gedaan en sinds-
dien kraakt het bij mijn Spitje achter ook. Absoluut niets
te vinden. Ik ben benieuwd wat het bij jou is.
Re: Heb afgelopen winter de gehele achterophanging
gereviseerd. Inclusief de kruiskoppelingen. De bladveer
voorzien van nieuwe plaatjes. En alles vernieuwd met
nieuwe rubbers. En toch hoor ik dat kraakje als ik de
bocht omgaat. (niet altijd!). Bij Nico Baas zag ik een kaal
chassis in de werkplaats. En zag bij de verbinding
achter, dat de boutverbinding als hij niet goed vast zit,
het plaatje heen en weer kan schuiven. Dus hoop ik dat
dat het tik/kraak is. Ik kan geen andere oplossing meer
vinden. Ik hou jullie op de hoogte van operatie “KRAAK”.
Re: De betreffende bouten kunnen aandraaien. (bijna
een hele slag). Maar na monteren (tank moest eruit) en
weer testrijden was het resultaat; nog hetzelfde. Wat zou
het nog meer kunnen zijn? Diff. misschien? Ik weet het
niet meer.
Re: Zijn het de beugeltjes die om het verenpaket zitten
niet?

Carosserie iets doorgeknikt? 
Ben bezig met opknappen MK III, maar vind de deuren
niet mooi passen. Aan de slotzijde, is de bovenkant een
stuk wijder dan aan de onderkant. Dit gelt voor beide
deuren. Heb het idee dat de carosserie iets moet
doorknikken. Hiervoor al extra vulringen tussen chassis
en carosserie geplaatst bij bevestiging achter bij de blad-
veer. Dit helpt wel iets, maar nog niet voldoende. Wie
weet raad of is dit gebruikelijk bij de Spitfire. 
Re: Hoe is de naad aan de onderkant van de deur? Heb
je de dorpels uit de auto gehad? Wanneer je niet goed
ondersteunt bij dorpelvervanging, loop je de kans dat de
auto krom wordt. Dat krijg je niet goed met vulringen,
overnieuw beginnen is de enige manier. Of zijn er miss-
chien nieuwe deurplaten opgezet. Meestal zit er in orig-
inele toestand wel verschil in de breedte van de naden,
het hangt er alleen maar vanaf, of je ermee leven kunt. 

Scheef hangen auto 
Mijn Spit hangt linksachter meer, dan rechtsachter en
vooraan is het precies tegenovergesteld. Dus je zou
zeggen links voor iets ophogen dan zakt hij rechtsachter.
Precies wat ik in gedachten heb. Maar hoe doe je dit?
Zijn hier officiele vulringen voor of moet je dit met
gewone vulplaatjes doen?
Re: Ja, nu zal toch blijken of je een flinke jongen bent!
Zet je Spit op een absoluut vlakke vloer. Meet nu op vier
punten, zo dicht mogelijk bij de wielophangingen de afs-
tand tussen de vloer en de onderkant van het chassis.
Zaag twee balkjes af ter lengte van het gemiddelde van
de gemeten maat tov de vloer aan de voorkant, plus een
cm en aan de achterkant, plus een cm. Zet de vier balk-
jes op de bedoelde plaatsen onder je chassis. Nu moet



de auto op alle vier balkjes even zwaar rusten. Zo niet; is
het chassis krom, of je hebt de balkjes niet paarsgewijs
op precies dezelfde plek, of er zit iets tussen?
Nu kun je op alle punten waar je twijfel hebt over een
correcte montage van de koets op het chassis gaan
meten tov de andere zijde van de auto. Waar je consta-
teert dat de maatvoering verschillend is, kun je kijken wat
je doet. Zoek je het dichtstbijzijnde montagepunt op en
voeg je vulring(en) toe aan de kant waar je de auto te
laag vindt. Het kan natuurlijk ook een kwestie zijn dat je
koets niet recht is. Zitten de originele drempels er nog in
en zijn die hard? Of is er al eens aan gelast. Of heeft
iemand al eens de neus of de kont van de auto inelkaar
gereden? 
Re: Heb je een MK IV of 1500? Dan kan het zijn dat je
twee verschillende steekassen onder je auto hebt. Er zijn
twee types in omloop. De latere 1500’s hebben een as
die 1 inch langer is dan die van een MK IV of vroege
1500. Hierdoor staan bij de late 1500 de wielen iets
schuiner. Heb je een mix, dan krijg je het effect wat je
beschrijft.
Re: Ik heb een 1500, maar hoe kan ik dat snel achter-
halen of het probleem hier ligt zoals jij omschrijft.
Re: Lengte van beide assen opmeten.

Aanpak 1500
Mijn Spitfire 1500 ’79 is in een goede conditie, echter de
vorige eigenaar heeft schade aan de A-stijl niet goed
laten repareren. Ik wil de gehele caroserie in een tip-top
toestand. Wie heeft ervaring met dit karwei of weet een
firma die dit echt (betrouwbaar) goed kan? Aangezien dit
voor mij het fundament is voor de rest van alle ‘upgrade’
activiteiten, hoop ik dat iemand mij kan adviseren. P.s.
heeft iemand ervaring met het (gedeeltelijk) verzinken
van caroseriedelen? Laat me weten wat wel en wat
vooral niet te doen.
Re: Schade moet je vakkundig laten repareren. In mijn
geval heeft Nico Baas dat prima gedaan. Ook andere
bedrijven kunnen het, maar prijs en kwaliteit gaan
meestal gelijk op, dus goed werk kost veel geld. Verder
kun je het chassis thermisch laten verzinken. Overleg
wel goed met degene die het doet, waar ontluchtingsgat-
en moeten zitten. Vaak worden oude delen geweigerd
omdat er te veel vervuiling in kan zitten, wat het zinkbad
vervuilt. In mijn geval heb ik het chassis laten poeder-
coaten. Carrosseriedelen worden vaak geschopeerd: het
thermisch opspuiten van een zinklaag. Dit zit vanzelf-
sprekend alleen op de buitenkant en aangezien het ther-
misch werkt, moet je goed opletten dat het plaatwerk niet
gaat trekken. Laat het een vakman doen. Ook chemisch
of electrolytisch verzinken moet mogelijk zijn, maar ik
heb daar geen informatie over. Schoperen kan wel eens
problemen opleveren met moderne laksystemen, dus
zorg ervoor dat de spuiter de lakkwaliteit garandeert. Een
eenvoudiger en ook goed alternatief is na stralen het

geheel in zink-houdende epoxyprimer te spuiten. Ook bij
stralen moet je een vakman inschakelen, omdat te hard
stralen het plaatwerk kan vervormen. 
Betreffende de opbouw volgorde: Maak eerst ‘body’ en
plaatdelen pas, terwijl alles op het chassis staat.
Demonteer daarna alles en laat het dan pas spuiten. Het
komt vaak voor, dat alle onderdelen afzonderlijk klaarge-
maakt worden en bij montage niet blijken te passen. Ook
het eerst opbouwen van het chassis en daarna het werk
aan de carrosserie kan een hoop van het werk aan het
chassis verzieken (denk aan het inbranden van lasbollet-
jes of slijpstof).
Re: Mijn ervaringen tot nog toe zijn goed, maar ik ben
ook erg voorzichtig geweest. Het chassis is gestraald en
gepoedercoat, perfect. De ‘body’ was al gestraald en
keurig recht. Er vielen echter zo veel gaten in, dat ik een
Amerikaanse ‘body’ en nieuwe motorkap heb gekocht.
Nico Baas heeft al die delen plaatselijk gerepareerd en
alles t.o.v. elkaar pas gemaakt. Dat bleek, met name
vanwege de nieuwe motorkap, niet mee te vallen. Is alle-
maal goed gekomen. Alle losse onderdelen heb ik laten
poedercoaten en het chassis is nu bijna opgebouwd.
Voor het stralen, verzinken etc. heb ik informatie inge-
wonnen: Ik heb nu twee mogelijkheden: Vakkundig
stralen (evt. zelf voorschuren) en in de zinkhoudende
epoxy zetten, of ‘logen’ (de verf eraf bijten), nastralen,
schoperen en in de epoxy primer zetten. Beide uitgevo-
erd door vakmensen en de tweede garandeert de
lakkwaliteit bij schoperen. Zij kennen de mogelijke prob-
lemen (het blazen van de lak) hebben dit ook enkele
malen gehad, maar zij repareren het dan onder garantie.
Aan het laten uitvoeren door vakmensen hangt natuurlijk
wel een prijskaartje. Aan thermisch verzinken ben ik
nooit begonnen, maar de informatie die ik erover heb: In
Engeland verkopen ze verzinkte chassis. Iemand die het
liet doen heeft daarna het chassis licht moeten richten
vanwege thermische vervorming. Als er niet voldoende
ontluchtingsgaten in zitten, kan het chassis zelfs open-
scheuren vanwege de inwendig opgebouwde drukken.
Het is aan de verzinker om hierop te checken. En natu-
urlijk de vervuiling: Als je chassis netjes getectyleerd
was, dan komt dat eruit bij verzinken en vervuilt het bad.
Daarom zullen ze dergelijke jobs alleen aannemen als ze
toch het bad binnenkort gaan verversen.
Re: Als aanvulling: als je de ‘body’ van het chassis wilt
halen, kan er ‘verstoring’ van de maatvoering optreden:
als de balken onder de deuren in minder goede staat
zijn, kan bij het verwijderen van de ‘body’ een verbuiging
plaatsvinden, waardoor bij het terugmonteren problemen
optreden: het past niet meer. Daarom: als je de deuren
er uit haalt, zet (las) dan een stevig stuk (hoek-)ijzer in
de deuropening van scharnier naar slot, voordat je de
‘body’ loshaalt van het chassis. Er zijn mensen die ook
overdwars een balk aanbrengen: vlak achter de plaats
van de stoelen, met bouten, op de plaatsen (li. en re.)



waar het kapframe op de de ‘body’ wordt gemonteerd.
Over het poedercoaten: het is heel goed te doen om het
chassis te laten coaten. Omdat het enigszins flexibel bli-
jft, barst of scheurt het niet snel. Een aantal jaren gele-
den stond er op een beurs een stand van A-parts in
Apeldoorn. De eigenaar heeft een MK IV die hij helemaal
restaureert. Wat op een Spit gecoat kon worden, werd
gecoat. Tot en met de pedalen aan toe. Poedercoating
hoeft niet alleen zwart te zijn, je kunt alle RAL kleuren
krijgen. Over het spuiten van de lak: mijn Spit is 10 jaar
geleden gespoten met het twee compomentensysteem
van Sikkens. Ik ben er erg tevreden over. Voorlopig
wordt`ie niet opnieuw gespoten. Ga voor goed spuitwerk
rustig winkelen: ga kijken bij spuiters die regelmatig
‘dure’ auto`s spuiten; dat zijn niet noodzakelijkerwijze
dure spuiters! Hun spuitwerk is hun reclame en niet sim-
pelweg overblazen met een nieuw laagje. Kijk vooral hoe
ze hun voorbereidingen doen: strakmaken is misschien
nog wel belangrijker dan de verflaag. Als laatste:
iedereen zegt altijd dat het zo moeilijk is om de naden bij
een Spit goed te krijgen. Meestal heeft dat te maken met
geduld en tijd. Het kan wel degelijk passen! Maak
daarom alles rustig passend als het nog niet gespoten is.
In sommige gevallen is het vervangende plaatwerk niet
zo nauwkeurig als origineel.

Advies plaatwerk
Het is zover om plaatwerk te gaan zoeken. Wie kan mij
een leverancier adviseren. En wie heeft ervaring met
‘Angloparts’ in Veenendaal?
Re: Probeer zoveel mogelijk materiaal bij een leverancier
te kopen. Vaak zijn ze dan bereid om een restauratieko-
rting te geven. Bijvoorbeeld 10%, omdat je dan een
rekening bij ze hebt. Over het algemeen wordt gesteld
dat de meeste grote bedrijven die vermeld staan in ‘The
Spitfire’ goede kwaliteit leveren. En dan heb je soms nog
wel eens te maken met niet passende onderdelen.
Belangrijk is ook een goede afspraak over de terug-
breng-termijn. Ga er van uit dat ze veel weten bij die
bedrijven, maar na verloop van tijd ken je je eigen Spit
heel goed! Soms zelfs beter dan de leveranciers. Nog
een punt: Stel dat je een onderdeel vast laat
komen/meeneemt en je hebt het het dan voorlopig niet
nodig/past niet/verkeerd is geleverd, dan zit je mooi te
kijken als de ruilperiode is overschreden. Goede afsprak-
en zijn erg handig! Voor je het weet zit je met een berg
verkeerde onderdelen. Jouw vraag over ‘AngloParts’.
Voor zover ik weet, zijn ze goed, maar ook duur. Ik heb
te weinig ervaring met ze (prijs) om te weten of ze die
prijzen kunnen vragen vanwege hun kwaliteit, of dat ze
gewend zijn aan Jaguar-eigenaren en hun vaak ruimere
beurs. Een aantal leveranciers werkt natuurlijk ook met
verzending. Nico Baas in Noord Holland doet dat erg
vaak. Hij heeft ook een site. Als laatste: de catalogi van
de verschillende leveranciers gaan vaak gekoppeld aan

prijslijsten op schijf of CD.rom. Op die manier kun je
natuurlijk goed prijzen vergelijken.
Re: Leveranciers genoeg. Het is aan jezelf om de prijzen
te vergelijken en een mening te vormen over de service.
Bij plaatwerk is het echter belangrijk ‘origineel’ plaatwerk
te kopen. Dit is meestal voorzien van een ‘Heritage
Approved’ sticker. Imitatie is meestal een stuk goedkop-
er, maar bij montage kan je dat duur komen te staan,
omdat het slecht past en bijgewerkt moet worden. Zelfs
met ‘Heritage Approved’ ben je niet zeker, maar het is de
beste basis. Voor een lijst van handelaren, zie de
clubkrant. Ze zijn allemaal wel bereid je een catalogus
en/of prijslijst toe te zenden.

Gescheurd plaatwerk
Ik heb verscheidene Spitfire’s gezien waar scheurvorm-
ing optreedt in de hoeken van het plaatwerk waar de ver-
snellingsbak door het schutbord steekt. Daar waar de
bovenste hoeken van de versnellingsbaktunnel tegen het
verticale plaatwerk onder het dashboard aanzit. Is dit een
zwak punt in het otntwerp vande carrosserie, of missen
er soms verstevigingen die er in horen? Of zou je verste-
vigingen kunnen maken?
Re: Ja, ik heb gekeken. Die scheurtjes heb ik ook. Je
moet rekenen dat dhet chassis om zijn lengteas wringt.
Er zitten op de vier uiterste punten wielen die over
hobbels gaan en we trekken bochten, nietwaar? De
‘body’ vande wagen volgt die verbuigingen; zit immers op
het chassis vast. De enige versterking op die hoogte is
de ‘H’-vormige ondersteuning van het dashboard. Bij de
Spit III van gegoten lichtmetaal, bij de andere van
geperst staal. Als je verder zoekt zul je meer van die
plekken tegenkomen waar scheurvormiong optreedrt of
kan optreden. Gelukkig  hebben wij niet een zelfdra-
gende carrosserie. Geen zorgen dus.

Gaatjes
Ik heb mijn motorkap laten stralen met het volgende
resultaat: Linker en rechter buitenscherm vertonen in
onderhoeken gaatjes. Buitenste helften van de wielkuip-
jes moeten vervangen worden. Horizontale platen bij de
koplamp zijn erg dun en moeten eigenlijk ook vervangen
worden.
Deze delen kan je off-the-shelf kopen en vervangen.
Maar nu zitten er ook een aantal gaatjes in de neus zelf.
Wie heeft hier ervaring mee? Waarschijnlijk zijn deze
gaatjes representatief voor de dikte van de gehele neus.
Is het mogelijk om het vertikale gedeelte van de neus te
vervangen, of heeft iemand een andere oplosssing
gevonden? Kan het uberhaupt uit om nog aan deze
motorkap te beginnen te lassen?
Re: Het kan snel uit om aan de motorkap te lassen.
Nieuwe exemplaren zijn moeilijk te krijgen en zijn nogal
duur. Pas dus gewoon de methode toe die ook gebruikt
wordt bij ander roestleed aan de carrosserie: slechte



stukken uitslijpen en nieuwe stukjes inlassen.

Kit tussen het plaatwerk 
Gisteren heb ik mijn gestraalde en met chassislak
gespoten chassis opgehaald. Het ziet er zeer goed uit.
Nu gaan opbouwen en de diverse delen er weer op
zetten. Maar, zou het niet gaan roesten tussen die con-
tactvlakken. Zou er nu een kit tussen de metalen delen
moeten, of kan het zo koud op het chassis geschroefd
worden? 
Re: Volgens mij, zitten er tussen het chassis en de car-
rosserie zg. ‘mountingblocks’. Dat zijn rubberschijven om
de carrosserie goed te kunnen afstellen, zoals ruimte
tussen de deuren en de carrosserie ed. Er wordt dus
niks koud op elkaar gemonteerd. Lost dit je probleem
op?

Bodemplaat 
Aan de linkerkant van mijn MK III moet een nieuw stukje
van 20 x 20 cm in de bodem gelast worden. Nu wil ik wel
hetzelfde bodemprofiel erin hebben. Heeft iemand daar
ervaring mee om dat profiel zelf te maken?  
Re: Is het oude stuk plaat helemaal weg, of kan je nog
een beetje zien hoe of het moet worden. Als dat zo is,
kan je het op een stuk plaat 0,8 mm met een stift afteke-
nen en dan met een pen-hamertje de ribbels e.d. erin
kloppen. Dan, als het past, over het oude stuk leggen,
aftekenen en uitslijpen. Hoe ga je het lassen? Ik heb mijn
auto met een TIG lasapparaat gelast. Dat ging pefekt. 

Drempels: kwaliteit
Ik vermoed dat ik binnenkort aan vervanging toe ben van
een drempel. Blijkbaar worden diverse drempels aange-
boden, zgn. ‘origineel’ en ‘reproductie’. Er blijken ook niet
geringe prijsverschillen te bestaan tussen de diverse
gekende leveranciers. In mijn drempels zitten op een
regelmatige afstand ronde gaten. Is dit normaal? Ik ga
me wel wenden tot een schadebedrijf om de klus te
klaren. 
Re: Die gaten zitten er om de 30 cm, dat is om het
eventuele vocht dat er inkomt sneller weer kwijt te raken.
Als de boel echt droog is, kun je daar ook tectyl of iets
anders inspuiten. Wat het prijsverschil betreft, er is ook
verschil in wat je koopt. Er is een buitendorpel en ook
een binnendorpel en daar horen weer eindstukken bij. Bij
de een valt wel te onderhandelen over de prijs en bij de
ander misschien niet.
Re: In de gaten zitten van origine rubberdoppen. Ik weet
niet wat het beste is. Als je door water rijdt kunnen ze
beter dichtzitten, maar bij droge stalling kunnen ze het
beste gewoon open zijn. 
Re: Waar je ze ook vandaan haalt en wat ze ook mogen
kosten, je zult ze altijd een beetje moeten aanpassen. Of
er nu veel verschil in ijzerkwaliteit zit, dat geloof ik niet. Ik
kocht ze enkele jaren geleden in Engeland bij Moss. Dat

paste altijd redelijk, maar ook daar moest je buigen enz.
Ik geloof niet dat er in deze gaten onderin afsluitdoppen
horen. Je ziet ze op geen enkele tekening of foto. Wel in
de gaten in de bodemplaten en kofferbak. Die zijn te
koop, maar voor die kleine gaten in de dorpels?
Re: Ik zou mbt de pasmaat voor origineel gaan. Wat de
prijs betreft kan je het beste even rondshoppen. In het
clubblad vind je de bekende adressen. Wat de gaten
betreft, die moet je openlaten. Op deze manier ventileert
de kokerbalk. Er komt altijd vocht in en dat moet eruit.
Door de gaten blaast ook droge lucht die vocht kan
opnemen en op deze manier dus vocht kan afvoeren.
Nooit afsluiten dus, want op de lange duur gaat het je
tegenwerken.
Re: Enige prijsinformatie. Ik kocht de dorpels voor 60
euro per stuk bij Bert van Os. Ruud Sipkema kan ze
misschien wat goedkoper leveren. De stukken zijn wel zo
groot dat je ze moet ophalen in een andere auto dan de
Spit. Met moeite kan je er een in de achterbak kwijt en
de andere dan op je pasagiersstoel. Per post is haast
ondoenlijk i.v.m. het verpakken. 
Re: Die gaten die erin zitten van ongeveer zijn nodig om
zogenaamde ‘proplassen’ te kunnen maken. Handig dat
ze er al in zitten, anders pons of boor je je een ongeluk.
Ik heb zelf 2 jaar geleden een drempel vervangen met
geleend gereedschap, veel moed verzamelen en het
gezonde verstand gebruiken. Daarvoor eerst een work-
shop lassen bij rustbuster.nl gevolgd. Niet dat je dan kan
lassen, maar dan weet je waar je op moet letten. Het
was leuk om te doen en is misschien geen top-prestatie
geworden, maar de zaak zit weer netjes en (nog)
roestvrij aan elkaar. Maatvoering van de drempel
(gekocht bij Bert van Os) was niet zo’n probleem eigen-
lijk. Al voelde het materiaal wel een beetje als waai-
bomen-ijzer. Goed tectileren misschien (of is dat ouder-
wets ?).
Re: Bedoeld worden de gaten van ongeveer 1 cm groot,
die er om de 30 cm inzitten. Ze zitten horizontaal tegen
de binnenste kant. Die zijn voor ontluchting en vochtreg-
ulatie, zoals al eerder opgemerkt.
Wij weten niet waar je woont, maar ook ik heb de intro-
ductie cursus CO2 (MIG) lassen gevolgd bij Rustbuster.
Is echt leuk om te doen. Kost een vakantiedag, maar is
de moeite waard. Dan ben je echt nog geen lasser, maar
hebt wel de basistechniek geleerd. Thuis nog veel oefe-
nen daarna. Ik ga morgen naar Marke-Ertel in Viersen.
Daar kost een buitendorpel 54 Euro. 
Re: De Spit gaat morgenvoormiddag op bezoek bij een
schadebedrjf om nader te onderzoeken wat moet
gebeuren. Ikzelf was ook reeds klant in Viersen. Maar
via e-bay vind je goedkopere alternatieven. Kijk hier
maar eens:
http://cgi.benl.ebay.be/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&cate-

gory=27383&item=
4550527222&rd=1&ssPageName=WD2V 



Ik heb een beetje ervaring met lassen (avondschool)
maar onvoldoende om ‘proper’ werk te leveren.

Drempel 
Na 3 x een Fiat 500 te hebben gerestaureerd, ben ik nu
in het gelukkige bezit van een Spitfire MK III. Nu moet
daar oa een nieuwe drempel ingezet worden. Kan de
oude er zo uitgeslepen worden, of moet alles op een
bepaalde manier ondersteund worden?  
Re: In tegenstelling tot een 500 (vast dak = stevig), moet
je een Spitfire spalken. Anders zakt hij zeker door.  
Re: Je kan het beste met de deuren dicht de auto
spalken, zodat je deuren later nog steeds passen.  
Re: Op mijn site onder restauratie/body, zie je op een
van de foto’s de steunbalken zitten. www.triumphk-
lassiek.tk 
Re: Wanneer de dorpels rot zijn, kan het zijn dat e.e.a. al
doorgezakt is! De deur zal dan klemmen en/of de naden
zijn niet overal gelijk. Dit moet je dan wel corrigeren,
voordat een steunbalk in de auto last. 
a als volgt te werk: 1. Verwijder deur. 2. Verwijder oude
dorpel. 3. Plaats een krik onder de binnendorpel. 4.
Monteer de deur. 5. Krik de dorpel zo hoog, totdat deur
niet meer klemt en de naden mooi evenwijdig zijn. 6. Las
de balk in de carroserie (aan de binnenkant, zodat de
deur kan blijven zitten). 7. Maak dorpel pas en hecht
deze vast, zodat alle naden mooi evengroot zijn. 8.
Verwijder de deur weer en de krik. 9. Las de dorpel af.
10 Deur weer afhangen, klaar. 
Re: Mijn MK III Spitfire heb ik nu ook zover dat ik rechts
een nieuwe buitendorpel erop kan gaan lassen. Dus een
nieuwe gekocht. Past die niet. De lengte is juist, maar de
-laat ik het maar zeggen, hoogte- is te groot en hij is bol
(onderkant is niet recht). Hij steekt in het midden zo’n 2
cm onder de carrosserie uit. Met geen mogelijkheid er zo
op te krijgen. Dacht ik, carrosserie is doorgezakt, maar
dan zou die onder de nieuwe dorpel moeten uitsteken en
niet andersom. Moet ik de onderkant opnieuw omzetten,
of moet de verstevigingplaat aan de binnenkant ook
vernieuwd worden? Iemand een idee?
Re: Of de auto wel of niet doorgezakt is, kun je een-
voudig controleren, zoals ik bij m’n eerdere bericht heb
beschreven. Plaatwerk voor de Spitfire is zo goed als
voor niks, maar meestal past er ook niet veel van en
moet je alles goed controleren en aanpassen/op maat
maken. Wanneer de auto niet is doorgezakt, zul je de
dorpel pas moeten maken. Je kunt de onderkant in het
midden wat verder naar de bovenkant toe buigen. Zodat
de dorpel wat smaller (en rechter) wordt. Het in een keer
zo erop lassen, is toch een Utopie!

Dorpelrot
Dit jaar komt mijn Spitje niet door de APK: de dorpels
zijn te rot. Geeft te denken over het plaatswerk wat er
vorig jaar voor f600,- tegenaan is gegaan, maar allez.

Wie kan mij voorlichten, adviseren over de ‘do’s’ en
‘don’ts’ van het vervangen van de dorpels, cq. balken.
Wie heeft er ervaring mee ? Wie weet eventueel een
goed adres (betrouwbaar en betaalbaar) om het te laten
doen, als het advies is om het vooral niet zelf te
proberen?

Vervanging achterste onderdorpel
Ik wil het achterste stuk onderdorpel vervangen of ver-
beteren, maar weet niet of ik dit zonder extra voorzorg
kan (laten) doen. Bij ‘Angloparts’ kan ik het betreffende
stuk metaal kopen, maar kan ik dit zonder verdere chas-
sis ondersteuning ongestraft wegslijpen en het nieuwe
deel er weer inlassen, of moet ik voorzorgsmaatregelen
treffen.
Re: Je kunt het achterste stuk van de onderdorpel zon-
der voorzorgsmaatregelen vervangen. Het gevaar dat
onstaat, als je aan de carroserie (alleen bij ‘body-off’)
gaat lassen en slijpen is, dat de carrosorie kan gaan
knikken (torderen, dan moet je heel rare dingen
uithalen). Als je nu een ‘body-off’-restauratie gaat doen,
moet je hiervoor maatregelen treffen, wanneer je de dor-
pels en onderliggende verstevegingsplaten vervangt. Ik
heb dat bij mijn Spitfire gedaan, door een tijdelijk ijzeren
balkje van deurvanger naar deurschanier te laten lopen.
Dit was voldoende. Na mega-restauratie, paste de car-
roserie perfect op het chassis. Het plaatje wat jij in wil
lassen, kan met de body op het chassis. Het kan dus
zonder probleem. Als het plaatje verrot is, zou het wel
kunnen zijn dat bovengenoemde verstevigingsplaat ook
niet al te best is. Voor de rest, slijp echt al het oude
materiaal weg en behandel de holle ruimten met tectyl.

Dorpels vernieuwen
Deze winter moeten de dorpels van mijn 1500 TC uit ’78
vernieuwd worden. 
Zoals bij zoveel Spitfires, zijn ze aan de onderkant voor
door en is ook de voetenbak rechts aangetast. Nu heb ik
me laten vertellen, dat je dat werk zelf kan doen, als je er
de tijd voor neemt. Dat wil ik best proberen, want alles
wat ik aan die auto heb gedaan, lukte tot nu toe goed.
MAAR: ik heb geen laservaring. Ik kreeg het advies met
iemand mee te kijken die een vergelijkbare reparatie
doet en een lasapparaat te kopen of te huren en aan de
slag te gaan. Mijn vragen: Is het mogelijk met iemand
mee te kijken / te helpen die de dorpels (of ander
laswerk) aan zijn Spitfire gaat doen? (bijv in de maanden
sep, okt, nov). Is het aan te raden om aan dit soort werk
te beginnen als je geen laservaring hebt? Of weet
iemand een fantastisch adres om dit (voor weinig) te
laten doen? Ik weet ook iemand van een “lasbedrijf” die
het werk voor EUR 400 tot 500 doet (excl. de plaat-
/reparatiedelen), maar ik ben niet overtuigd van zijn vak-
werk.
Re: Zelf je dorpels vernieuwen is zeker te doen. Als je er



rustig voor gaat zitten en de juiste spullen hebt, en dat is
niet veel, is het goed te doen. Ook ik heb goede ervarin-
gen met een lasworkshop van Rustbuster. Na een work-
shop bij Rustbuster, een jaar moed verzamelen en wat
gespetter met een electroden-apparaat, heb ik mijn link-
erdorpel ook vervangen. Met een geleend MIG-apparaat.
Het MIG-apparaat was een zegen. En met de basale
kennis en ervaring van Rusbuster en een gezonde dosis
verstand, is het zelfs mij gelukt om de Spit met de
nieuwe dorpel door de APK te krijgen (na het vervangen
van een rubbertje van ?1,70). Kortom: niet bang zijn.
Misschien wordt het geen meesterwerk, maar is dat
nodig dan? Al doende leert men en ervaring komt met de
tijd. Ik had alleen een immitatie-dorpel en vroeg mij later
af of het resultaat met origineel (nog) beter zou zijn
geweest. Hoe het ook zij: ik kan weer rijden!

Reparatie plaatwerk
Ik ben bezig de carrosserie van mijn 1500 van 1975
klaar te maken voor reparatie. Er is behoorlijk wat werk
aan : voorschermen vervangen,
deurplaten vervangen, dorpels vervangen, reparaties-
tukken onderaan de achterspatborden (zowel vòòr als
achter de wielen) ... . Ik heb alle reparatiedelen in huis.
Bij de reparatiedelen voor beneden aan de achterspat-
borden (vòòrzijde; d.i. de delen die aansluiten op de
achterzijde van de dorpels), stel ik vast dat deze niet
mooi passen op het aanwezige B-post paneel: blijkbaar
is de kromming van het reparatiedeel iets minder scherp
dan het oorspronkelijk aanwezige. Om het reparatiestuk
dus goed te doen aansluiten, moet ik het in feite aan één
zijde vastlassen en daarna krachtig aan de andere zijde
omwringen, vastklemmen en direct vastlassen. Is het
normaal dat de reparatiestukken niet perfect passen en
is de werkwijze zoals ik ze beschrjf wel de goede (het
ingelaste stuk komt dus eigenlijk permanent onder span-
ning staan)? Heeft er nog iemand ervaring met niet goed
passende plaatwerk-reparatiedelen? Welk is de beste
techniek om deze delen vlotter passend te maken?
Re: Ik heb precies dezelfde ervaring. ik heb al het
plaatwerk vervangen en laten leveren door Moss in
Engeland, omdat ik dacht, daar de beste spullen van-
daan te krijgen, maar dat bleek ook niet het geval te zijn.
Het ergste is de binnenkant bij de achterwielen. Dat deel,
wat aan de kofferbak vast zit. Van die kromming deugt
werkelijk niets. Ik heb hem in delen gezaagd en weer
aan de auto in elkaar gelast. Voor mij de enige oploss-
ing. Dus, het is niets bijzonders als het niet past.
Gewoon freubelen.
Re: Alle reparatie-plaatwerk is naslagwerk op nagemaak-
te mallen. Meestal komen deze stukken uit het hele vere
oosten. Pasmaken moet je zelf doen.

Roest in de voetenbakken
Op de plaats waar de voeten rusten, zit ik met roest. Niet

de bodemplaat zelf is geroest, maar aan de naden met
het het omhooggaande stuk. Ik zit op sommige plaatsen
zelfs met gaten, waar een euro in past. Weet er iemand
welke stukken precies ik allemaal moet vervangen, of las
ik deze gaten dicht? Heeft er iemand een alternatief
(glasvezel of iets dergelijks?). Hoe ga ik het best te werk
(van in de wagen, of langs onder) Waar moet ik speciaal
op letten?
Re: Plaatselijk (laten) zandstralen, of ‘rot’ stuk uitslijpen
en nieuw staal inlassen. Je hoeft hier geen pasklaar stuk
voor te kopen, maar gewoon met plaatstaal van de juiste
dikte.

Vervangen plaatwerk
Ik ben de onderzijde van de body aan het aanpakken
(deze ligt op een verrijdbaar onderstel ondersteboven,
zodat ik er goed aan kan werken). Er was nogal wat
roest aanwezig. Deze is volledig verwijderd, maar heeft
op sommige plekken toch goed zijn werk gedaan. Ik stel
vast dat: a) aan de buitenzijde op sommige plaatsen een
soort van “sinaasappelhuidstructuur” aanwezig is. Op
enkele plekken is een heel fijn gaatje aanwezig (grootte
van een speldeprik/speldekop).
b) anderzijds, aan de binnenzijde (dus tegenover de
aangetaste buitenzijde) het plaatwerk vaak nog gaaf en
effen is, dus niet op dezelfde wijze is aangetast. 
Mijn vraag: is dit herstelbaar/aanvaardbaar, of moet ik de
aangetaste delen direct vervangen door nieuw plaatwerk.
Ik ben ervan overtuigd dat in de ruwe oppervlaktes
inmiddels alle sporen van roest verwijderd zijn, dus dat
kan in principe geen verder probleem meer vormen. Mijn
uitgangspunt is welliswaar dat het goed moet zijn, maar
voldoende is ook voldoende.
Re: volgens mij is de belangrijkste vraag: is er voldoende
plaatmateriaal over om voldoende sterkte te geven. Op
de plek waar de stoelen staan is het heel belangrijk dat
er echt sterk plaat aanwezig is, anders zit je eerdaags op
de straat. Zolang plaatmateriaal van deuren en andere
carrosseriedelen niet is doorgeroest zou je het kunnen
sparen. De vraag is of je het roestproces kunt stoppen
als het eenmaal aan de gang is? Conclusie:is het nog
stevig genoeg, laten zitten, anders vervangen.
Re: Ik zou alles vervangen. Nu ben je toch aan het
restaureren en het zou spijtig zijn als je binnen een jaar
of 3 alles weer moet demonteren. Mijn motto: als je iets
doet, doe het dan direct goed!

Waar plaatwerk kopen
Waar kan ik het beste lasdelen bestellen? Of komen de
lasdelen toch allemaal uit dezelfde fabriek.
Re: ik heb mijn plaatwerk bij Moss in Engeland besteld.
Of het daar het beste is, weet ik niet, omdat ik niet kan
vergelijken. Maar ook uit Engeland komen wel delen die
je zelf moet richten en bijwerken, dus als je ze hier kan
vinden, verdient dat de voorkeur.



Re: Ik zou het alleszins kopen bij iemand die niet alleen
verkoopt/verhandelt, doch die ook zelf ervaring heeft met
restaureren. Mensen die alleen verkopen hebben vaak
de neiging om het allemaal prima te vinden, doch kun-
nen je soms onvoldoende adviseren hoe je iets concreet
moet doen. Wie zelf ervaring heeft met restauraties, en
dan nog bij voorkeur van Spitfires uiteraard, weet vooraf
al waar je een probleem zou kunnen tegenkomen.
Wanneer je bijvoorbeeld noodgedwongen een niet-origi-
neel stuk moet kopen, zal een ervaren restaurateur je
vooraf reeds mededelen, zelfs ongevraagd, of en hoe je
bepaalde aanpassingen moet uitvoeren. 
Re: Waarom koppen julie het plaatwerk niet bij onze
adverteerders in The Spitfire. De meeste delen die
tekoop zijn, zijn van dezelfde fabrikant. Als je goed
nadenkt kan dat ook niet anders. Een mal waar de delen
op geperst worden is zo kostbaar dat alleen met aan-
tallen je de prijs van de persmallen in een onderdeel kunt
vercalculeren.

Plaatwerk vernieuwen
Ik moet de rechter dorpel vervangen. Nu zit ik echter met
de vraag hoe krijg ik de oude er af. Een nieuwe kopen is
niet zo’n probleem. Ergens laten lassen ook niet, maar
de oude er goed afkrijgen lukt niet best. Ik ben bang het
goede plaatwerk te veel te beschadigen. Moet is de
lassen uitboren of is er een andere methode.
Re: Voorzichtig uitboren. Staat ook duidelijk omschreven
in het boek ‘practical classics’, verkrijgbaar in de club-
shop. Je kan natuurlijk ook even overleggen met degene
die voor je gaat lassen. Dit laatste is overigens altijd een
aanrader, want hij heeft vast een bepaalde voorkeur voor
het aangeleverde werk. Een ander methode is het oude
plaatwerk te verwijderen met een platte beitel. Maar daar
moet je dan wel in geoefend zijn. Anders zie boven.
Maar allereerst met een ‘centerpons’ een boormerk
geven.

Cursus plaatwerken
Graag zou ik op een beginnersniveau willen leren
plaatwerken, ivm de restauratie van mijn Spitfire. Is er
iemand die een cursus weet, of is er iemand die mij wat
eenvoudige dingen kan leren?
Re: Kijk eens op de websites www.rustbuster.nl en
www.mobylas.nl Volgens mij geven ze hier cursussen.
Tevens kan je natuurlijk ook meteen zelf een lasapparaat
kopen en wat oefenen. Dit wordt ook door veel Spitters
gedaan. Wanneer je goed van start wil gaan, moet je
eigenlijk net wat meer dan een bouwmarkt lasapparaat
kopen.
Re: Goed plaatwerken moet je in de vingers hebben.
Voor een cursus kun je informatie inwinnen bij
www.mobylas.nl. Begin niet zomaar aan je auto te lassen
zonder ervaring.
Re: Wanneer je je Spitfire wil restaureren, ben je meer

gebaat bij een lascursus, tenzij je zelf het plaatwerk voor
je Spit wilt kloppen. Ter informatie: Plaatwerken is een
mooi ambacht, maar om het te leren ben je wel enkele
jaren bezig. Tevens gaat er heel veel tijd inzitten om ver-
vang plaatwerk te maken. Kleine stukken lukt nog wel,
maar bij grotere moet je eerst een mal maken waarover
je het kan kloppen. Kopen is goedkoper en sneller, tenzij
je over een onuitputtelijke bron van tijd voor jezelf
beschikt. bv. Zelf heb ik uit plaat een stuk van het
achterspatbord L/R binnen/buiten bij het Heelbord en de
stukken van het Heelbord waar de reactiearmen op
bevestigd zijn uit plaat geklopt. Moet je wel minimaal
1mm plaat nemen, 1,2 is beter, verwerkt wat gemakke-
lijker. Want bij plaat van 0.8 mm valt er weinig meer te
kloppen. Wanneer je daar naar kijkt en je pakt een
hamer vast zit er, bij wijze van spreken, al een gat in.
Tevens moet je over het juiste gereedschap kunnen
beschikken en ervaring hebben met verwarmen,
krimpen, rekken en stuiken van het plaatwerk. Weten
hoe het materiaal zich gedraagt, wanneer je er met een
hamer een klap op geeft en hoe je de ongewenste bijver-
vorming teniet kan doen. Wanneer je een stalen,
bronzen of houten hamer nodig hebt. Wat soort Tas (te
vergelijken met een aambeeld bij smeden) je moet
gebruiken. Het minste werk was het lassen. Het
plaatwerk passend maken heeft mij ongeveer 18
manuren gekost, het lassen ongeveer een half. Wanneer
ik het plaatwerk gekocht had, was ik in totaal twee uur
gereed geweest. Resumerend denk ik dat je meer
gebaat bent met een lascursus dan een plaatwerkcursus.
Re: Iedereen reuze bedankt voor de reakties! De uitge-
breide workshop bij rustbuster heb ik een paar weken
geleden gevolgd en ik vond ‘m leuk en leerzaam. 250
euro of meer voor een weekendje mobylas, tja, ik vind
het toch wel veel geld.

Lascursus
Deze winter ga ik het lakwerk van mijn Spit onderhanden
nemen. Er zal dan ook het een en ander gelast moeten
worden. Motortechniek en electronica gaan mij goed af,
lassen is (nog) een vak apart voor mij. Wie weet een
goede lascursus voor de hobbyist. 
Re: Ook ik had het probleem dat ik maar weinig ervaring
had met plaatbewerking (onder andere lassen). Ik heb
het geluk dat ik werkzaam ben in een plaatverwerkend
bedrijf en dat ik zo in contact ben gekomen met AVAL
opleidingen (Eendrachtlaan 98 te Utrecht. tel 030
2885615). Bij dit lasinstituut heb ik een basis cursus
‘MIG/MAG’ lassen dunne plaat gevolgd. Binnenkort krijg
ik een offerte voor een andere cursus via dit instituut,
speciaal toegespitst op het lassen van 0.9 mm plaat in
autocarrosserieen.
Re: Als je van plan bent om met een ‘MIG’ lasser te gaan
werken dan is een cursus natuurlijk nooit weg maar het
is heel goed zelf te leren. Er zijn in het verleden een



groot aantal autobladen verschenen die allerlei praktis-
che tips gegeven hebben en nog geven, waar je een
beetje op moet letten. En je zult zien, als je een beetje
redelijk lasapparaat koopt, waar je wat op kunt instellen,
dan is het niet moeilijk. Ik had het ook nog nooit gedaan
en ik heb twee jaar geleden al het plaatwerk vervangen
en, al zeg ik het zelf, dat is niet onaardig gelukt.
Belangrijker zijn de foefjes om platen aan elkaar te
lassen en niet te veel tegelijk, om kromtrekken te
voorkomen. Het lassen zelf lukt best.
Re: Je hebt meer routine nodig dan kennis. Haal bij een
schadebedrijf wat oud plaatwerk. Slijp daar stukjes uit en
las er weer nieuwe stukjes in. Door een dergelijke
manier van oefenen is het allemaal goed te leren. Lukt
het niet: Bel dan de specialist plaatwerken van de TAC.
Ik ben vorig jaar begonnen met het lassen van nieuwe
dorpels on mijn Mini. Dat is met vallen en opstaan best
goed verlopen. Ik heb darvoor een ‘MIG/MAG’ setje van
‘Ferm’ aangeschaft. De instelmogelijkheden zijn beperkt,
maar het lukt wel. Koop er wel een grote fles gas bij,
want die kleine zijn zo op en kosten per stuk net zo veel
als een vulling van een grote.

‘n Plaat staal
Weet iemand waar ik plaatstaal kan kopen in Zuid
Holland? Ik wil chassis- en carrosseriereparaties maken.
Re: Ik heb nog wel een stuk staan, in Rijswijk (Den
Haag). Gekocht in Wateringen bij CM-staal. 
Re: Ik leer lassen nog, dus ik heb nodig van een beetje
voor oefening en dan een beetje voor een kleine chas-
sisreparatie en een paar carrosserie-’patches’.
Re: Bij de betere autozaak kun je platen kopen (verzinkt
en wel), o.a. Brezan. In ‘Build your own sportscar’ van
Ron Chapman lees je de aanbeveling het dak uit de auto
te knippen die je kaalplukt als donorwagen. Mutatis,
mutandis, zou je er voor kunnen kiezen bij een
sloopbedrijf een dak uit te knippen om zo aan plaatijzer
te komen voor het vormen van inzetstukken voor het
nodige laswerk aan een carrosserie. Realiseer je daarbij
dat auto’s vroeger dikker plaatijzer hadden dan tegenwo-
ordig. Voor het laswerk aan mijn Austin 2200 uit ’74
gebruikte ik plaatwerk wat ik van een Mini uit die tijd
knipte. Je moet dit materiaal natuurlijk wel eerst kaal- en
schoonmaken. Leuke oefening, voordat je de hele car-
rosserie onderhanden neemt.
Re: De dikte van plaatstaal voor de carosserie is meestal
0.6 mm. Met lak wordt dit dan 0.8 mm. Maar aangezien
het een Engelse auto betreft, kunnen de maten per auto
en type en bouwjaar wel eens wat variaties vertonen.
Koop geen verzinkte plaat, want dan krijg je problemen
bij het lassen. Zink verstoort je lasproces. Ook moet je
geen plaat kopen met een hoog koolstof gehalte. Dit is te
hard en is slecht te lassen. Dit wanneer je alles zelf wilt
doen. Alternatief is vervangingsplaatwerk dat in de han-
del te koop is. Goedkoop en soms zelfs goedpassend. Er

zijn oneindig veel onderdelen en inzetstukken te koop.
Zoveel zelfs, dat je er een kompleet nieuwe auto mee
kan bouwen.

Proplassen
Hoeveel vermogen heb je ongeveer nodig om een mooie
en stevige proplas te kunnen leggen?
Re: Ik heb de gegevens niet bij de hand, maar je hebt
niet zo erg veel vermogen nodig, de plaat is dun. Je las
is goed, als aan de bovenzijde (in het gat) een goed
gevulde lens zit en aan de onderzijde ook een lens te
zien is. Je kunt de onderzijde ‘steunen’ met een blokje
aluminium of koper. Hierdoor wordt de kans op doorbran-
den (bij een te groot vermogen) een stuk minder. Begin
met een laag vermogen en voer deze op. Je hebt 2 tot 3
seconden nodig om in het plaatmateriaal een las te
leggen. Hoe dik is het plaatwerk eigenlijk? +/-.
Re: Volg een beginnerscursus CO2 lassen bij
Rustbuster.nl. Kost E80,- maar dan heb je ook wat. Dit is
op een doordeweekse dag, meestal dinsdag.
Re: Heb ik ook gedaan. Is heel leuk en leerzaam. Het
vermogen dient zeer laag te zijn. Ongeveer 40 Amp is
voldoende. Daarnaast de draadsnelheid juist instellen en
de gasstroom op ongeveer 6 liter per minuut. Leer je dus
allemaal op de cursus. Daarna heeeeeeel veel oefenen
op oud plaatwerk van 0.6 - 0.8 mm.
Re: Ik heb hem ook gevolgd, erg leerzaam. Zaterdagen
kan overigens ook.
Je kunt ook met een eenvoudige MIG-trafo zonder gas
werken. Het risico op gaten is wat groter (zeker als je de
roest zuinig hebt verwijderd). Vergeet niet om een prop-
las-mondje te kopen, voor 6 euro heb je altijd de goede
positie (wat voor onervaren lassers het lastigste is). Wat
plaatwerk op de sloop halen en gaan.
Re: Zij die goed hebben opgelet bij Rustbuster, weten
dat je juist vrij veel vermogen nodig hebt bij proplassen.
De juiste stand is afhankelijk van je lastoestel, bij mijn
Electra Beckum met 4 vermogensstanden, is stand 3 de
beste instelling. Ook bij R.b. waren de lasstanden ca.
driekwart van het vermogen.

EU / USA chassis
Aan mijn chassis zit behoorlijk wat laswerk. Het is het
overwegen waard om een ander goed chassis te kopen.
In het BL werkplaats handboek staan wat verschillen
tussen de USA en EU versie. 
Het betreft hier de achterzijde, ik vermoed dat dit te
maken heeft met montage van de achterbumper o.i.d.
Kan ik zomaar een USA chasssis op een EU spit plaat-
sen?
Re: Om de vraag technisch te beantwoorden, is het van
belang te weten om welk type Spitfire het hier gaat, maar
waarschijnlijk een MK IV of 1500, klopt dat? Any way:
“omwisselen” is vooral juridisch lastig. De identiteit van
de Spitfire wordt door de RDW met name bepaald a.h.v.



het chassis. Daar zit immers ook het nummer ingesla-
gen. Als je een EU Spit hebt met EG-papieren uit het
verleden, of zelfs met geschorste NL-papieren, zul je die
met veel minder problemen legaal de weg op krijgen dan
een USA Spitfire. Verder is de originaliteit in het geding.
Als in het chassis nog geen nummer zit, is het denk ik te
proberen. Je moet het chassis kunnen aanpassen door
de achterste balken er af te halen. Daarmee wordt het
identiek aan een Europees chassis. Of een Europese
body er zo op past, weet ik niet. Het lijkt me haast wel.
Als er al een nummer ingeslagen is In het chassis, dan
wordt de auto dus helemaal de auto die daarbij hoort
voor wat betreft kenteken e.d.

K a a l m a k e n  &  c o n s e r v e r e n

Voorbehandeling plaatwerk 
Wat is de voorbehandelingsmethode voor plaatwerk
alvorens de auto te kunnen spuiten. Ik ben een Spit MK I
aan het restauren en wil zelf de auto spuiten. Eerlijk
gezegd weet ik niet goed de volgorde van voorbehandel-
ing. Al het laswerk is inmiddels klaar en ben ook al aan
het plamuren geslagen, waarover verschillende menin-
gen bestaan. Eerst in de primer en dan plamuren, of
maakt dit niet uit? 
Re: Ik heb niet de antwoorden op jouw vragen, maar
maak uit de vragen wel op dat je weinig of geen ervaring
hebt met spuiten. Zou je om die reden toch niet liever
overwegen de auto weg te brengen naar een echte
spuiter. Wat ik namelijk wel van spuiten weet, is dat dit
een echt vak is, waarbij kennis, ervaring en de juiste
(peperdure) apparatuur belangrijk zijn. Ik zeg je dit mede
omdat ik al eerder iemand heb meegemaakt die zich
achteraf wel voor zijn kop kon meppen, dat hij hierop
bezuinigd had. 
Re: Hoeveel geld wil je spenderen? Ik heb mijn Stag
laten spuiten bij een “professioneel”, ofwel iemand die bij
een spuitbedrijf werkt, maar het in zijn eigen tijd heeft
gedaan. Ik heb geen goede ervaring daarmee, mijn
werkgever ook niet en dat was bij een andere spuiter. Wij
zijn zelf gaan spuiten, niet helemaal perfect, maar goed
genoeg voor onszelf. Het eerste “slachtoffer” was de Spit
die ik nu rij. Roestvrij maken, strak maken, primer, dan
kleur (en blanke lak in ons geval). Natuurlijk moesten we
een paar plekjes bijweken, maar dat is de keerzijde van
wat minder te betalen. Bemachtig in ieder geval goede
apparatuur en schrik niet van hoeveel de verf kost.

Beschermlaag verwijderen
Hoe kan ik het makkelijkste de beschermlaag van de
onderkant verwijderen? Wacht tot het vriest. De taaie
laag wordt dan hard en laat zich redelijk makkelijk met
een plamuurmes afsteken. Dit was in ieder geval het
geval bij mijn auto. Met benzine heb ik het ook

geprobeerd, maar dat gaf alleen maar een grote kleffe
rommel.
Re: Hmmm, ik denk dat ik dan maar eens een bevriez-
ingsapparaat ga huren. Meestal worden die gebruikt door
CV installateurs, maar waarschijnlijk biedt het hier ook
uitkomst. Iemand anders nog tips?
Laten we aannemen dat bevriezen helpt en de juiste
oplossing is. Dan het volgende: Als een bevriezingsappa-
raat niet helpt, kun je misschien van iemand in de
schoonmaakbranche een apparaat lenen/huren,
waarmee je kauwgom van de straat haalt. Dat gaat ook
met bevriezing.
Re: Hoe koud wordt dat bevriezen eigenlijk? Zijn er geen
bijzonderheden waar je aan moet denken? Stikstof?
‘Verbrandings’-verschijnselen als je verkeerd mikt? Is het
niet te koud? Heeft het geen gevolgen voor het metaal
waar de bitumen op zit? Wat gebeurt er als je per
ongeluk op je remleidingen mikt of op je benzineleiding?

Chassis behandeling
Ben bijna zover dat ik mijn chassis kan laten stralen. Ik
twijfel nog of ik het chassis ga laten verzinken. Ik ben
door verschillende mensen gewaarschuwd, dat het
gevaar aanwezig is, dat het chassis kan gaan
kromtrekken, doordat het chassis in een 400 graden/C
bad gaat. Is er iemand die ervaring heeft met het
verzinken van een Spitfire chassis, of heeft er iemand
goede raad? Een alternatief zal zijn, scooperen, maar ja
dan is de binnenkant niet meegenomen.
Re: Ik heb zelf mijn chassis laten scooperen en poeder-
coaten. V.w.b. de binnenruimte, heb ik het met een
overvloed van waxoyl volgespoten, zodat er een absolu-
ut minimum aan watertoegankelijke plaatsen overblijft.
De toekomst zal het moeten uitwijzen in hoeverre ik
goed heb gekozen. Uiteraard kan men de binnenruimtes
laten tectyleren met de bijbehorende meerjaren
garanties.
Re: Tectyleren is leuk wanner er geen roest aanwezig is.
Wordt er over roest getectyleerd, is het zinloos, want het
roestproces gaat gewoon verder onder de aangegrachte
laag tectyl. Een chassis wat krom getrokken is, kan altijd
weer gericht worden.

Chassis behandelen
Ik sta op het punt mijn chassis aan te pakken. Er zijn
verschillende manieren, met elk hun eigen prijskaartje.
Als eerste denk ik aan: zandstralen en poedercoaten;
zandstralen en verven (Hammerite?); een ander soort
verf of behandeling? Graag zou ik jullie ervaring willen
weten en ook graag het kostenplaatje. Zelf haal ik natu-
urlijk de teer/tectyl en bitumen eraf.
Re: Als ik jou was, zou ik het laten stralen en dan
schooperen (dit is een soort zinklaag er op laten spuiten, 
http://www.straalbedrijf-petersen.nl/schooperen.html) 
Hierna aflakkken met een 2 componenten epoxy primer.



Re: Ik heb het chassis van mijn 1500 zelf gestraald (bij
ons is een “doe-het-zelf” zandstraalhal, die je per uur kan
afhuren; zeer goed, meegevallen), Vervolgens laten
koudverzinken en laten poedercoaten in de uiteindelijke
kleur van de carroserie. Ik had wel eerst thuis alle teer
e.d. manueel verwijderd. Ik heb nog geen ervaring over
de degelijkheid hiervan, aangezien de wagen nog in
opbouw is en dus nog niet buiten is geweest. Het is
alleszins zeer netjes en volgens wat ik links en rechts als
reactie hoor, moet dit een zeer degelijke behandeling
zijn. Alles samen heeft dit mij ongeveer ?300,- gekost.
Maar zoals gezegd, zitten er toch wel wat uren eigen
werk in (teer afsteken, vervoeren naar straalhal, stralen,
vervoeren naar poederlakkerij).
Re: Ik ben van plan mijn Spitfire 1500 geheel te laten
behandelen, het chassis stralen, schooperen
(vuurverzinken) en afwerken met poeder coating; de car-
rosserie ook stralen, schooperen en daarna met twee-
componenten epoxy primer afwerken. Dit geheel gaat mij
?1800,- kosten. Rest nog de carrosserie van kleur te
voorzien en dat gaat nog zo’n ?750,- kosten. 
Helaas ben ik geen voorstander van stralen. Stralen met
verkeerde straalmiddelen, zoals diverse soorten staalgrid
en glas kunnen spanningen in de beplating geven. Dit
heeft dan weer tot gevolg dat er stress-corrosie kan gaan
ontstaan. Als men wil gaan stralen, kan men het beste
fijne kunststof korrels gebruiken. (zie ook in de vliegtuig
industrie). Ik geef de voorkeur aan chemisch verwijderen
van de lakken. Dit duurt wat langer, maar geeft geen
stress. Na het verwijderen van de lakken moet men
ervoor zorgdragen dat de chemische resten goed zijn
verwijderd. Er zijn op dit moment sterke coatings aan-
wezig op de markt. Ga niet verzinken, want de kans dat
alles krom trekt is zeer groot. Met epoxy primers moet
men wel een beetje oppassen, deze kunnen, als er
Chromaat 6 in zit, zeer kanker verwekkend zijn.

Grondbehandeling chassis
Het chassis van mijn 1500 TC staat klaar om gestraald
te worden en zal vervolgens voorzien worden van enkele
nieuwe delen en daarna afgewerkt. Over de mannier van
afwerking twijfel ik sterk. De een zegt poedercoaten, de
ander adviseert een drie lagen epoxy primer, omdat
poedercoaten te hard zou zijn. Schooperen vinden hij
niet noodzakelijk, daar een goede epoxy coating vol-
doende bescherming biedt, waardoor de voordelen van
schooperen niet opwegen tegen de kosten.
Wie kan mij wat ervaringen geven en misschien wat pri-
jzen van de diverse handelingen om wat controle op het
budget te houden.
Re: Ik heb een vergelijkbare vraag. Ik heb namelijk het
chassis van mijn GT6 al met epoxy gespoten (ben zeer
tevreden over trouwens). Ik vraag me nu af of ik de
ophanging e.d. ook gewoon moet spuiten, of beter kan
laten poedercoaten.

In ‘a car is reborn’ (op Discovery, als ik dit nog moet
melden) zag ik de dierenarts/monteur een flens mon-
teren met stevige kloppen van een nylonhamer. Ik ben
dus wel redelijk overtuigd van het kwaliteitsverschil.
Re: Kijk even naar een voorgaande discussie “hoe kan ik
het chassis behandelen en wat zijn de kosten?” onder de
rubriek “technisch: plaatwerk” (laatste reactie werd
toegevoegd op 19 augustus 2002). Daar vind je alleszins
al een aantal reacties op de vraag die je nu stelt. Zoals
je ziet heb ik zelf laten poedercoaten, doch na vooraf-
gaandelijk te laten verzinken. Als je het een beetje uit-
zoekt, hoeft het helemaal niet zo verschrikkelijk duur te
zijn. Ik moet wel toegeven en dat is over de ganse lijn
zo: op de duur weet je niet meer wat je moet geloven en
wat nu eigenlijk het best is. Alleszins is poedercoaten
een techniek die op velerlei gebieden steeds meer
toegepast wordt, in de bouwnijverheid, in de industrie, ...
Ik geloof dus dat dit een zeer goede behandeling moet
zijn. Kijk eens op de website van: www.rustbuster.nl
Daar staan de genoemde behandelingen beschreven.
Re: Tijdens mijn restauratie (nog steeds in volle gang),
ben ik steeds meer gaan nadenken hoe ver je moet
gaan. Natuurlijk ga ik voor een degelijke restauratie,
waarbij kwaliteit de basis is. Toch begin ik te beseffen dat
het chassis poedercoaten misschien wat “overdone” is.
Vanuit de fabriek werd eerst de body gemonteerd en
daarna het geheel gespoten. Dit resulteert in plekken
waar totaal geen bescherming zit. Dit wil ik natuurlijk
beter doen. Poedercoaten blijft een erg duur proces en
wanneer de roest van binnenuit komt, helpt poedercoat-
en ook niet. Verzinken geldt eigenlijk hetzelfde verhaal
voor. De bedreiging is roest van binnenuit. 
Ik ga (na lang afwegen) het frame zandstralen, gronden
en in een chassis coating zetten. Deze coating biedt een
prima bescherming tegen vocht en steenslag. De bin-
nenkant voorzie ik van RX-5 (andere middelen kunnen
natuurlijk ook) om inwendig roest te conserveren en
nieuwe roest te voorkomen.
Houd ook in het achterhoofd dat je auto alleen met ide-
ale weersomstandigheden rijdt en altijd droog gestald zal
staan. Het geld wat je niet uitgeeft aan poedercoaten,
kan je uitgeven aan bv de body. Volgens mij is dat staal
vele malen kwetsbaarder. Natuurlijk is dit een persoon-
lijke mening en niet iedere Spitrijder zal deze delen,
maar wie weet, verbreedt het je eigen visie.
Re: Ik heb wel eens meer van rx-5 gehoord maar wat is
dit? Dit is een water dunne vloeistof die bestaande roest
conserveert en voorkomt dat blank staal gaat roesten.
De samenstelling is onbekend, maar het is “lijnolie”
achtig. Hoewel men beweert dat je eroverheen kan
spuiten, zijn de spuitbedrijven hier niet blij mee, die
werken het liefst vanaf blank staal. Daarom NA het
spuiten aanbrengen. 
Doordat het vele malen dunner is dan was of tectyl dringt
het beter in kieren en in de roest.



Re: Over wat nu duur is, of wat niet, kan je discussiëren.
Zoals je kan zien in de reactie waarnaar ik hoger verwijs,
heb ik voor het geheel (stralen, verzinken én poedercoat-
en) ongeveer ? 300,- betaald. Zit wel een deel eigen
werk in (voorafgaandelijk zuiver maken, zelf stralen, ver-
voer), maar dat heb je bij spuiten ook. Ik weet dus niet of
de andere procedure zoveel beterkoop zal zijn. Om het
zo origineel mogelijk te houden, moet je het chassis
tenslotte in de uiteindelijke kleur van de body zetten. En
als je het gewoon spuit of laat spuiten, dan zou ik er
meteen een anti-steenslaglaag tussenzetten. Of je
kosten voor de drie bewerkingen (primer, anti-
steenslaglaag, eindlaag) dan nog echt zoveel lager
liggen dan hetgeen ik voor mijn procedure betaald heb,
is twijfelachtig. Het klopt misschien dat dit wat overdone
is, doch het geeft me wel het goede gevoel dat het nu
voor eens en voor altijd in orde is.
Ik moet wel de holle zijdes nog behandelen. Ik heb al
veel gehoord over RX-5. Is dit het beste dat er op de
markt is? Onlangs zag ik op een beurs in België het
product “Rust Arrestor”. Dit werd gedemonstreerd met
een aantal geroeste nagels e.d. en bleek ook aardig te
werken. Heeft iemand hier ervaring mee?
Re: Wij gebruiken altijd ‘Noverox’. Dit wordt eerst paars,
dan zwart op plekken waar roest zit en zet dat om in iets
anders en op blank staal zie je er bijna niets van, paarse
gloed.
Re: Voor iedereen, ik heb vandaag een folder binnen
gehad van ‘Sikkens’.
het gaat over laksystemen voor oldtimers en is gratis aan
te vragen op www.sikkens.nl (zo heb ik het gedaan). 
Hier staat perfect in beschreven welke manieren er zijn
om te lakken en te ontlakken van zowel carresorie als
chasssis.
Re: Wie heeft er ervaring met het anti-roestmiddel
‘Fertan’? Dit produkt uit Duitsland zou alle roest oplossen
tot poeder, waarna je het met water kunt schoonspoelen.
Daarna zijn alle soorten bewerkingen, zoals schuren, etc,
mogelijk.

Kleur chassis
Van mijn (rode) MK III is het chassis eveneens rood, is
dit origineel? Op diverse fotos en afbeeldingen in boeken
zie ik meestal een zwart chassis. Daar mijn motorblok nu
is uitgebouwd voor revisie, wil ik het chassis opnieuw
lakken, maar wil zoveel mogelijk origineel laten.
Re: a, het chassis heeft de kleur van de carrosserie. Dus
bij een rode auto, hoort een chassis in rood. Inderdaad
zie je in in brochures en boeken vaak andere kleuren, bv
blauw, maar dat hebben ze gedaan om goed de positie
en vorm van het chassis tot uitdrukking te laten komen.
Zeker in brochures zie je ook vaak een contrastkleur of
blauw, maar dat is dus niet zoals het hoort.
Heb je de ‘Guide to Originality’? Dat is het standaard-
boek waar exact in staat hoe welk type, van welk bouw-

jaar, met welk chassisnummer door de fabriek geleverd
dus.
Re: Bij mijn weten is het chassis inderdaad in de kleur
van de carroserie. Om die reden heb ik dat ook zo laten
poedercoaten. Dit laatste kan in gelijk welke RAL-kleur.
Ik heb daarbij de kleur gekozen, die het dichtst bij de
kleur van mijn uiteindelijke carrosserie zal liggen (in mijn
geval “pimento red”). En ik kan je zeggen dat je echt
geen verschil ziet.

Poedercoaten chassis
Ik heb juist mijn delen laten poedercoaten (ophanging,
veren, remschijfschilden enz.) en dat ziet er echt netjes
uit. Ik ben nu aan het denken om mijn volledig chassis
ook te laten zandstralen, verzinken en poedercoaten. Dit
zou ongeveer 250 euro kosten. Is dit een aanvaardbare
prijs?  Zijn er ook zaken waar ik moet op letten als ik de
‘body’ van het chassis neem? Ik ben van plan deuren en
hardtop te laten zitten, voor meer sterkte te hebben.
Re: Ik heb mijn gehele chassis, en een groot gedeelte
van de andere delen ook laten zandstralen, verzinken en
poedercoaten, en ben bijzonder tevreden met het resul-
taat. Ik was overigens iets meer kwijt dan dat wat je zelf
aangeeft.
Re: De prijs is normaal. Let goed op de schijfjes die
tussen de body en het chassis zitten. Bij elke auto is dit
anders, omdat geen enkele Spit exact hetzelfde is.
Noteer waar ze zitten en hoeveel. Als je straks de koets
weer vast gaat bouten aan het chassis, worden met die
spacers de body uiteindelijk nog een beetje strak
getrokken op het chassis. Dit komt tot uitdrukking in bv
de uitlijning van de portieren.
Re: Is je chassis in een zinkbad geweest, in een
verzinkerij, of zit er zinkpoeder onder en dan de kleur?
Re: Momenteel staat de body nog op het chassis. Met
wat hulp zal ik het er morgen afhalen. Nadien ga ik het
naar de shop voeren. De zinklaag zou er met een tech-
niek dat men ‘vlamverzinken’ noemt, worden aange-
bracht.
Re: Houdt er rekening mee, dat na vlamverzinken of
gewoon verzinken, je nog erg moeilijk aan het chassis
kan lassen. Elk voordeel heeft z’n nadeel.
Re: Dat het moeilijker zou zijn na vlamverzinken om te
lassen, is naar mijn ervaring een sprookje. Het is
gewoon een kwestie van de juiste voorbereiding, dus het
schuren van het te repareren oppervlak, teneinde de zin-
klaag te verwijderen, voor dat men met lassen begint.
Naderhand ontstaat het ‘probleem’, omdat men dan de
poedercoating opnieuw in zijn totaliteit moet aanbrengen.
Een plaatselijke behandeling levert een ‘zachte
heelmeesters’ oplossing.
Re: Ik heb gehoord dat poedercoaten van het chassis
juist helemaal niet goed is omdat de coating door de
beweging van het chassis kleine scheurtjes gaat verto-
nen en die worden helaas groter en ... .



Re: Poedercoaten is prima voor velgen. Ik heb mijn vel-
gen laten poedercoaten. Geen gemakkelijke klus, want in
de naad aan de voorzijde ontstaan luchtbelletjes. Dit
probleem werd bevestigd door meerdere Spitrijders.

Behandeling ophanging
Mijn Spit is nu totaal ontmanteld. Uit de onderdelen van
ophanging en aandrijving haal ik alle rubbers, bouten en
lagers. Voordat het weer in elkaar gaat, (rubbers ed
nieuw natuurlijk) zou ik een en ander graag zo schoon
en roestvrij mogelijk hebben. Wie weet daar een doeltref-
fend middel voor? Is het aan te bevelen deze onderdelen
daarna te lakken o.i.d.?
Re: Laten zandstralen en poedercoaten is een zeer
goede optie. Anders zandstralen, epoxyprimer (2 lagen)
en aflakken (3 lagen) chassislak. Ik denk dat de eerste
optie iets duurder is, maar dat hoeft niet. De tweede
optie is in iedergeval meer werk.
Re: Ik heb chassis en ophanginsdelen laten zandstralen,
verzinken en poedercoaten. Momenteel zo een 150
testkm gedaan en alles lijkt goed te gaan. Prijskaartje:
250 voor ophangdelen en varia, 450 voor chassis. Wat
foto’s op mijn site: http://users.skynet.be/spitfire1500

Roest
Bij mijn 1500 TC ’80 zit roest in de buitenste hoeken van
de bodemplaat (onder het tapijt) een stukje naast de
bevestiging van de reactiestang; is dit een
veelvoorkomende plek en hoe kan ik deze het beste
behandelen ?
Re: De beste methode is natuurlijk alle roest verwijderen.
Dit kan doormiddel van zandstralen. Alleen dit gaat niet
voor plaatselijk te behandelen matriaal, zoals bij jou het
geval is. Daarom zou ik adviseren de roest te verwi-
jderen met een borstel op de boormachine. Het liefst een
‘Scotsh bright’ borstel, verkrijgbaar bij o.a. Brezan (niet
goedkoop, wel goed). Vervolgens in een goede primer en
aflakken. Is de roest erg ver gevorderd, dan kan je het
beste conserveren met behulp van een roestwerend mid-
del. Zie ook www.rustbuster.nl
Re: Niet met dure borstels werken. Gewoon plaatselijk
de roest min of meer verwijderen met een staalborstel of
weg krabben. De rommel die los ligt weg zuigen met de
stofzuiger en een vetvrije plaat maken b.v. met thinner,
goed droog maken en de hele plekken met op kleur
gebrachte ‘Hammerite’ schilderen. Dit in een of meerdere
lagen. De ‘Hammerite’ is na drie maanden overschilder-
baar met je eigen lak. En het grote voordeel: Roest niet
meer. Omdat de ‘Hammerite’ de achter gebleven roest
(geoxideerd ijzer) weer ontleedt en volledig afsluit van de
lucht.
Re: Mijn ervaring met ‘Hammerite’ is, dat het inderdaad
bestaande roest (ook al heb je het verwijderd, er zit natu-
urlijk nog steeds wat geoxideerd ijzer) goed insluit. Mijn
motor compartiment, waar het remvloeistof resevoir en

koppeling zit, heb ik ermee behandeld (tijdelijk). Tijdens
de restauratie heb ik de ‘Hammerite’ verwijderd en kwam
het staal er mooi blank onderweg. De bodem heb ik ook
eerst kaal gemaakt, ontroest met een eenvoudinge staal-
borstel en daarna weer in de ‘Hammerite’ gezet. Hier
was het resultaat beduidend minder. Op de plek waar je
je voeten neerzet was het onder de ‘Hammerite’ weer
vrolijk gaan doorroesten. (Misschien door beschadiging
of via de andere zijde van het metaal. Maar het zag er
van de buitenzijde nog mooi uit met de ‘Hammerite’,
maar eronder was het dus wat minder gesteld. Het heeft
er bijna twee jaar opgezeten. Een laatste punt is, dat de
glans wat verdwijnt na verloop van tijd. Conclusie: Werkt
goed, zolang het de roest volledig inpakt. De kracht die
het moet hebben om roest om te zetten, betwijfel ik.
Re: Als je met je voeten op de bodemplaat zit te dansen
ontstaan er haarscheuren in de ‘Hammerite’. Hierdoor
kan weer zuurstof bij het metaal. Met alle gevolgen van
dien. Behandel de vloerplaat na de Hammerite met een
verf die flexibel blijft. Dan heb je niet wat jij na twee jaar
ervaren hebt. Dus een coating in kleur aanbrengen.
Re: ‘Hammerite’ is inderdaad goed spul, maar ik behan-
del na goede droging het altijd met ‘Aquastop’. Het is
een middel om dakgoten en bitumen daken waterdicht
mee te maken. Het is een goed smeerbare pasta, die je
in een dunne laag kunt aanbrengen. Voor de bodem
onder de matten erg goed, omdat het altijd flexibel blijft
en waterdicht. Ik gebruik het ook als steenslag
bescherming in de wielkasten en het ziet er na jaren nog
altijd prima uit. Niet goedkoop, maar bij iedere ‘Gamma’
verkrijgbaar in halve liter blikken.

Straalbedrijf 
Het begint er nu op te lijken mijn Spit is gestript en
eigenlijk klaar om aan te pakken. Ik wil de ‘body’ laten
stralen en heb via een bekende het bedrijf Bouw
Conservering aanbevolen gekregen. Dit bedrijf is gespe-
cialiseerd in klassiekers stralen en behandelen.
Waarschijnlijk kan je deelklussen laten doen en totale
‘body’ restauraties. Volgende week breng ik een bezoek-
je om te kijken hoe het in zijn werk gaat en wat de
mogelijkheden zijn. Ook zou ik graag weten wat jullie
ongeveer voor een straalklus betaald hebben. Ik versta
hieronder: * Totale ‘body’ enventueel incl. Hardtop.*
Voorzien van een beschermlaag.
P.S. Zie www.bouw-conservering.nl voor het adres.
Re: Over totale kosten kan ik je geen informatie geven,
maar misschien toch een tip betreffende de voorbehan-
deling van de body. Als recent Spitter, bezig met een
deelrestauratie van mijn MK III, heb ik een aantal delen
laten ‘thermisch ontlakken’ voor het stralen. Voordeel is,
dat evt. ‘bodyschutz’, ‘tectyl’, e.d. niet vooraf verwijderd
hoeft te worden, hetgeen bij stralen meestal wel moet,
(stralers willen deze vervuiling niet in hun systeem). Er is
dan veel minder straalwerk, tevens kan deze firma een



KTL behandeling verzorgen, in een dompelbad, waar-
door alle ruimtes geraakt worden, beter als spuiten. De
firma die ik ken zit in Best (NB). Ik weet niet waar er
meer van deze bedrijven zitten.
Re: Hoe gaat dat thermisch ontlakken in zijn werk en wat
is KTL? Ik heb namelijk wel van chemisch ontlakken
gehoord. Dit is een proces dat op basis van een
vloeistofbad (geen loog of zuur) de ‘body’ wordt ontlakt.
De vloeistof heet ‘Paintex’ en de firma Blankhout
(Almere) kan dit doen. Nadeel is dat je het alsnog moet
stralen want de roest blijft erop zitten. Conserveren van
de kale body kan je dan weer doen met RX5 van de
firma ‘Caprotech’ RX (Zweeloo). Dit schijnt ook een goed
middel te zijn.

Kaal maken beplating
Deze winter ga ik oa de motorkap onderhanden nemen.
Ik wil hem geheel kaal maken. Je kan dit op verschil-
lende manieren doen: zandstralen, afbijtmiddelen,
schuren en een soort loogbehandeling, alleen wordt er
geen loog gebruikt maar een ander middel. Het wordt
gedaan door een bedrijf in Almere (stond in een artikel in
‘Klassiek & techniek’). Heeft iemand ervaringen met
bovenstaande technieken?
Re: Kijk uit met zandstralen, dat wilde ik ook laten doen
bij een gerenomeerd bedrijf, maar die waarschuwde mij
dat door de hitte van het stralen vervorming kan optre-
den!
Re: Inderdaad, dat heb ik ook wel eens gehoord. Mijn
vraag is nu wat zijn betrouwbare alternatieven?
Re: Je kunt kijken of de voorwiel spatschermen nog
makkelijk te verwijderen zijn en dan de gehele motorkap
handmatig (schuurmachines) te schuren. Heb ik ook
gedaan! 
Re: Ik heb de “gezette delen” laten zandstralen. Geen
enkel probleem. Het vlakke plaatwerk; motorkap, deuren,
etc, heb ik met de machine geschuurd. Deze kunnen
onder de druk van het stralen blijvend vervormen.
Re: Ik heb mijn Spit volledig kaal gemaakt met een
(kleine) haakse slijpmachine, met daarop een komstaal-
borstel. Dit werkt heel snel, het metaal wordt niet
beschadigd en het roest daarna ook niet, zelfs niet na
weken “kaal” gelegen te hebben. Nadeel is de hoeveel-
heid stof die vrijkomt.
Re: Ik heb een gasbrander en een smal plamuurmes met
afgeronde hoeken gebruikt. als je een beetje met ver-
stand te werk gaat heb je van vervorming totaal geen
last. Zorg wel voor voldoende ventilatie. de primerlaag is
minder makkelijk af te branden. De resten van deze laag
kun je beter schuren.
Re: Mijn ervaring met de schuurschijf op de boormachine
is het positiefst, korrelgrote 20 a 25 en een laag
toerental, voordeel weinig stof en controleerbaar proces
van kaal maken.
Re: Ervaring, firma Blankho... . Ik heb de naam van de

firma in Almere weer gevonden. Het is de firma
Blankhout. Ze schijnen een motorkap voor rond de f60,-
tot f80,- onder handen te nemen. Wie, o wie, heeft posi-
tieve ervaringen met het proces, ‘Paintex’, wat zij
gebruiken?

Carrosserie blank maken
Wat is de te adviseren methode om de carrosserie &
plaatwerk blank te maken. Alles volledig laten stralen of
zijn er panelen die niet gestraald kunnen worden.

Re: Ik heb begrepen dat je de motorkap beter niet kan
stralen. Deze kan dan vervormen. Volgens mij kan je
deze het beste in de afbijt zetten. Gewoon bij de ‘Hema’
een bus kopen en flink insmeren. Het bobbelt er dan
vanzelf vanaf. Je hoeft alleen maar te kijken. Ik heb dit
iniedergeval voor de binnenkant van de Spit gedaan en
dat ging perfekt! Deze winter doe ik de buitenkant!

Slecht getectyleerd
Mijn Spitfire is een jaar geleden getectyleerd. Gisteren
ben ik er achtergekomen dat op moeilijk bereikbare
plekken aan de onderkant van de wagen dit slecht tot
niet gebeurd is. Op deze plekken bevindt zich oppervlak-
te roest. Ik ben op zoek naar een professionele firma die
mijn Spit kan behandelen tegen roest (preventie). Heeft
iemand hier ervaring mee?
Re: Ervaring heb ik niet, maar de bekendste op dit
gebied is Jan van Egmond. Het gaat dan over de zgn.
‘Dinitrol’ behandeling. Dat schijnt echter verschrikkelijk
duur te zijn, misschien is er een tussenoplossing. Ik zou
eens informeren onder www.dinitrol.nl
Overigens hoef je je niet direct druk te maken over roest
op het chassis. Het chassis is echt héél erg sterk. Tenzij
de roest ontstaan is door een aanrijding oid. De car-
rosserie daarentegen is juist heel dun, als je roest
aantreft op de bekende plaatsen, is het vaak al te laat.
Re: In ’98 heb ik m’n Spit laten tectyleren en ‘n ‘ML dini-
trol’ behandeling voor f400,- (zonder bon) bij Anton Potze
in Ter Apel (0599-583853); ben niet helemaal zeker of dit
‘n officiele ‘Dinitrol’-specialist is.

Loog verwijderen
Ik veronderstel dat het wenselijk is het loog uit de holle
ruimten van de carrosserie te verwijderen, wanneer de
‘body’ in een dompelbad is geweest om de verf te verwi-
jderen. Wat is de aanbevolen werkwijze?
Re: Tegenwoordig wordt loog meestal niet meer gebruikt.
“Blankhout” gebruikt een vloeistof, die ‘Paintex’ heet. De
plaatdelen, incl holle ruimtes worden afgespoten met
zeer heet water, onder hoge druk. Plaatwerk gaat niet
roesten, omdat ‘Paintex’ een flinterdun oxidehuidje
achterlaat.
Re: Aardig, maar de vorige eigenaar heeft de ‘body’ al
een dompelbad laten geven, maanden geleden. En nu is
de oppevlakte van het metaal pikkig en vertoont kleine,



scherpe roestpuntjes. Ik veronderstel, ook in de holle
ruimten. Hoe krijg ik de metaaloppervlakte schoon en
blank?
Re: Pikkig? Hmm, blijkbaar is er nog wat vloeistof (loog)
achtergebleven. Ik zou hem opnieuw laten dompelen met
‘Paintex’ en laten afspuiten. Dan weet je in ieder geval
zeker dat nergens meer resten inzitten. Na het spuiten
van de ‘body’ zou ik de holle ruimtes verzegelen met
wax. Doe dit niet voor het spuiten, want wax is erg
vloeibaar en dan loopt het eruit als de ‘body’ verwarmd
wordt voor het drogen van de lak.
Re: Heeft er toevallig ook iemand een +/- prijs voor dat
dompelen?
Re: Alle onderdelen (deuren, achterklep, body motorkap
en valances) zo rond de 300 euro.

Opnieuw roest
Mijn MK IV werd drie jaar geleden volleig gerestaureerd.
Een ‘body-off’ restauratie. De carrosserie en het chassis
werden volledig in een roestomvormer gezet, met een
roestwerende primer behandeld en de carrosserie
tweemaal in de laklaag gezet. De onderkant werd
volledig met ‘Dinitrol’ behandeld. Het Spitje zou nooit
meer roesten. Ik ontdekte bij de laatste poetsbeurt twee
roestplekjes. Niet echt groot, maar toch.
Bestaat er een mogelijkheid om deze plaatselijk te
behandelen zodat ze voorlopig (of liever nooit meer) niet
meer terugkomen en het roesten op die plaatsen geen
uitbreiding meer neemt. Of ben ik verplciht verder toe te
zien hoe de roestvorming zich uitbreidt en op andere
plaatsen opduikt om de carrosserie in een later stadium
volledig opnieuw te laten restaureren. Ik zou het niet erg
vinden om met een schuurpapiertje een halve dag te
schuren, als ik hiermee het probleem degelijk kan
oplossen. Probleem is wel dat ik nog maar een klein
potje van de originele verf heb. Ik kan niet spuiten en
ben dus verplicht om dit met een kwastje te doen. Het
betreft wel een originele Leyland-kleur. Weet iemand hoe
ik er misschien kan aangeraken. Het betreft de kleur Old
English White. Het exacte nummer heb ik nog wel
ergens liggen.
Jullie spraken al van het produkt RX-5. ook goed zouden
de produkten “Stop Rust” van ‘Comma’, en de
roestomvormer van HG zijn. Zijn de produkten RX-5 en
‘Stop Rust’, gewoon in de handel te verkijgen? Of weet
iemand een adres war ik het via internet kan bestellen. 
Re: Ik heb een tijd geleden gesproken over RX-5.
Tijdens mijn restauratie bleek dat mijn spuiter niet zo blij
was met RX-5. Als basis om op verder te bouwen
(grondverf en lak) zag hij het niet zitten. Ik heb dus alles
weer kaal gemaakt en wil de auto na de spuiter gaan
beschermen (RX-5 of was, dat weet ik nog niet). Als je
weer last heb van roest, moet je eerst kijken wat de
oorzaak is: Roest van binnenuit? Ik zou dit grondig aan-
pakken. Uitsnijden en opnieuw plaatje in lassen.

Steenslag of beschadiging. Schoonmaken (schuurpapier)
gronden en lakken met kwastje of spuitbusje. Loslatende
lak. Groter probleem, wat zich waarschijnlijk gaat uitbrei-
den. Goed in de gaten houden en bijwerken (zie hier-
boven), mogelijk na een aantal jaren rijden, nieuwe spuit-
beurt overwegen.
Verder blijft een droge, ventilerende stalling een must
voor de Spit. Buiten laten staan in weer en wind, zal op
den duur toch weer roest opleveren.
Re: Ik wil je niet ontmoedigen, maar een kennis van mij
werkt bij ‘DSM’-Resins. Hij ontwikkelt daar o.a. lakken.
Volgens hem is een roestomvomer uitsluitend een nood-
maatregel en kan het nooit dienen als basis voor nieuw
spuitwerk. Je moet roest altijd volledig verwijderen en
vervolgens het blanke metaal behandelen met een
goede twee componenten primer (bv washprimer). Een
auto helemaal voorbehandelen met roestomvormer of
een ander poduct is volgens hem grote onzin. Een
goede (dichte) hechting van alle laklagen is essentieel,
een basis van roestomvormer o.i.d. geeft geen goede
hechting. Een gerenommeerd restaurateur zal nooit
roestomvormer gebruiken bij een ‘body-off’ restauratie.

Blank maken
Ben op het moment bezig diverse onderdelen te ontdoen
van lak en andere rotzooi. Zover dat ik weer blank
metaal heb. Voordat ik alles ga spuiten wil ik het graag
voorzien van een ‘grondlaag’. Wat kan ik daar het beste
voor gebruiken?
Re: RX-5 is m.i. het beste middel om als grondlaag te
gebruiken. Zowel op blank als op aangeroest metaal.
Wil je helemaal op de hoogte zijn van zowel verwijderen
van lak, opnieuw lakken en alles wat hier tussen gedaan
moet worden, vraag dan aan Laksystemen voor old-
timers bij ‘Sikkens’. tel.071 3082242 en het is nog gratis
ook.
Re: De ‘body’ goed ontlakken of stralen, conserveren
met RX-5 en vervolgens gronden en afspuiten. De
tussenstap van RX-5 is noodzakelijk om roest in de
keren en op andere moeilijke plekken te bestrijden. Na
het aanbrengen van RX-5 (www.caprotech.nl) heb je alle
tijd voor laswerkzaamheden en uitdeuken. Het is een
transparante coating, die ook aanroesten voorkomt.

Blank maken ‘body’
Ik heb eindelijk een MK III ‘body’ gevonden die in goede
staat is. Dus ik hoop eindelijk deze zomer weer -na twee
jaar- te kunnen genieten en deel te nemen aan meetings
met mijn rood Spitje. Op de gekochte ‘body’ zit wel nog
de oude verflaag en bitumen en hier en daar wat lichte
roestaanslag. De roest is alleen oppervlakkig en met een
lichte schuurmachine is de roest aanslag al weg.
Mijn vraag is nu wat kan ik het beste doen: 1. De ‘body’
ontzuren (verf en bitumen zijn dan verwijderd). 2. Stralen
en zelf de bitumen eraf halen. 3. Ontzuren en stralen.



Omdat mijn budget niet zo gigantisch groot is, gaat mijn
voorkeur uit naar ontzuren en de roestaanslag zelf verwi-
jderen, maar doe ik er wel verstandig aan?
Mijn tweede vraag is: Wat is een goede prijs om te
ontzuren/stralen of combinatie daarvan.
Re: Dit is een vraag waar ikzelf ook lang over heb
nagedacht. Bij veel oldtimer bezitters informatie ingewon-
nen, tijdschriften gelezen en professionele bedrijven
bezocht. Het blijft ook een kwestie van hoe ver/degelijk
je wilt gaan en hoeveel geld je ervoor over hebt. Even
een aantal voor en nadelen op een rijtje: Stralen: * Je
moet een bedrijf met veel ervaring op autogebied nemen
en dan nog, is het geen garantie dat er geen golving
door warmte ontstaat. Grote vlakke platen kan je beter
zelf afbijten met verfafbijt van bv de ‘Hema’ (naden
afplakken ivm achterblijvend zuur). * Komt niet in koker-
balken en achter elk hoekje. * Verwijdert lak en roest.
Ontlakken: * Doe dit niet met zuur of loog, dat blijft in de
naden werken. * Professionele bedrijven hebben een
dompelbad, welke de afmetingen van het object
beperken. * Alle lak verdwijnt, roest blijft zitten. * Zelf
bitumen en dikke tectyl verwijderen, die mogen niet in
het dompelbad.
De bedrijven die ik bezocht heb zijn: - Straalbedrijf Bouw
Conservering in Barneveld (www.bouw-conservering.nl).
Zeer goed bedrijf dat het volgende proces heeft: * Totale
‘body’ stralen. * Retour naar eigenaar voor las- en
restauratie werkzaamheden. * Na las- en restauratiewerk
door eigenaar wordt alles nagestraald. * Kritische delen
worden geschopeerd (voorzien van zinklaagje). * niet
zichtbare delen in speciale industruele coating, zichtbare
delen in normale coating. Gaan zeer nauwkeurig te werk
en hebben veel ervaring. Totale kosten; indicatie,
ongeveer f3500,- ex. btw.
- Ontlakkingsbedrijf Blankhout in Almere. Hebben een
dompelbad met beperkte afmeting. Ongeveer f75,- a
f100,- per onderdeel (deur, achterklep). Bepaalt prijs bij
aanlevering. De vloeistof in het bad heet ‘Paintex’ en is
niet op basis van een zuur of base. Exacte samenstelling
is niet bekend.
- Conserveringsbedrijf ‘Caprotech’ in Zweeloo.
(www.caprotech.nl) Ontlakt en conserveert de gehele
auto met eigen product. Product samenstelling is ook
hier niet bekend. Ontlakken kost geloof ik rond de
f2200,-. Conservering gaat met hun eigen product RX-5.
Dit is een zeer vloeibare substantie (water dun) die in de
naden en porien van metaal loopt en eventuele roest
goed conserveert. Ideaal voor de deuren en alle andere
kwetsbare onderdelen waar je met stralen niet kan
komen. Je kan de producten ook los kopen of bestellen
onder rembours. 
Ontlakken en stralen kan je doen, wanneer er erg veel
roest na het ontlakken tevoorschijn komt. Ziet het er
goed uit, gebruik dan RX-5. Jouw voorstel heb ik dus ook
gekozen. Op dit moment druk bezig, dus kan nog geen

ervaring over eindresultaat geven. Succes en benieuwd
naar jouw keuze en advies/ervaring van anderen.
Re: Bedankt voor je adviezen/tips. Ik heb ook nog gebeld
met de TAC en die had ook nog een aantal waardevolle
tips. Ik ben momenteel zelf de ‘body’ kaal aan het
maken, omdat het stralen en ontzuren toch nadelen
hebben (vervorming plaat, resten van zuur etc.) De prijs
is ook een bepalende factor.
De ‘body’ die ik heb gekocht is gaaf, geen laswerk etc.
meer nodig en de roest was inderdaad heel opper-
vlakkig. Het zou gekkenwerk zijn, als ik de hele ‘body’
nog eens liet ontzuren en/of stralen. Ik heb een beetje
werk eraan gehad (schuren/afsteken van bitumen etc.),
maar het resultaat is meer dan goed. Ik kreeg nog de tip
om alle niet zichtbare delen met ‘Hammerite’ in te
smeren, mocht er nog roest zitten, dan gaat het niet
verder roesten. De ‘Hammerite’ kan inderdaad ook nog
op kleur gebracht worden.
Re: Ook ik zit met het probleem van ontzuren en/of
stralen van m’n Spit MK IV. Stralen op grote oppervlaktes
wordt me ontraden. Maar hoe krijg ik nu de oude lak en
bitumen er het beste er af? De orginele lak van de spit is
prima. Er is echter overheen gespoten. En die lak moet
er af. Met thinner gaat zowel de ‘nieuwe lak’ en de bitu-
men er keurig af. De oude, orginele lak blijft keurig zitten.
Dus daarna schuren en verder behandelen om later te
gaan spuiten. Wie weet er nu een goede manier om die
troep van de auto af te krijgen? Met een kwast en een
potje thinner duurt het me allemaal wel erg lang.
Re: Laat de randen en naden stralen. Plak ze daarna af
en de grote oppervlaktes kan je dan gewoon met verfaf-
bijt schoon krijgen. Bitumen verwijderen, heb ik eerder al
gevraagd. Waarschijnlijk koud maken en dan verwi-
jderen. Ik ben er nog niet aan toe gekomen. Ik heb
trouwens de dempingsplaten met behulp van een
scherpe bijtel verwijderd. Misschien dat koud of warm
maken het proces vergemakkelijkt. Binnenkort kan ik je
meer vertellen. De lak kan je eventueel gewoon
opschuren met een vlak schuurmachine. Let er wel op
dat verschillende type lak elkaar niet kunnen verdragen.
Beide lagen lossen in elkaar op.

Body ontlakken
Weet iemand de beste/makkelijkste manier om verf van
de ‘body’ te halen? We gebruiken nu verfafbijtmiddel, het
werkt, maar ‘t is nog steeds veel werk.
Re: Een steeds meer gebruikte methode, is het ‘ther-
misch ontlakken’, de gehele ‘body’ wordt dan een aantal
uren in een soort oven verwarmd, waardoor de lak,
tectyl, e.d. eraf smelt, de restlak wordt gestraald.
Het is echter belangrijk eerst te vragen of de betrffende
firma ervaring heeft met autobodys, omdat een ver-
keerde behandeling krom trekken van bepaalde delen tot
gevolg kan hebben.
Re: Ik heb alle lak verwijderd met een komstaalborstel,



op een (kleine) haakse slijpmachine. Voordelen: alleen
droog afval, werkt snel, kale ‘body’ roest niet (waarom
weet ik ook niet).
Re: Ik heb gister een opzetstuk voor een boormachine
gehaald, waar ronde schuurschijven op geplakt worden.
Dit werkt ook wel goed, in combinatie met afbijtmiddel.
Thermisch verf vverwijderen, lijkt me duur en trouwens,
we zijn nu tegelijkertijd bezig met vervangen van rechter
bodemplaat. En dus kunnen we de ‘body’ niet van chas-
sis afhalen, anders zijn we bang dat ‘ie vervormt. De Spit
MK II heeft dat wel gedaan en nu zijn de naden bij de
deuren niet recht en smal en dit willen we op deze
manier voorkomen.
Re: Neem contact met de Spitfire clubwinkel. Die heeft
een brochure over spuiten en heel de voorbewerking en
alles wat erbij hoort. Verf verwijderen is inderdaad een
rotwerk, maar moet goed gebeuren. Als je het zelf wilt
doen, heb je in de betere automateriaalzaken schuur-
borstels van ‘3M’. Deze borstels zijn rond (ongeveer 15
cm) en bestaan uit een soort plastic draden (vergelijk het
maar met een schuursponsje). Deze plaats je op je boor-
machine. De schijf haalt de verf en roest weg, maar laat
het metaal zitten.
Zelf ben ik ook bezig de gehele ‘body’ te ontdoen van
verf, plamuur en wat er nog meer af moet. Met die ‘3M’
borstels op de boormachine gaat dat allemaal perfect.
Het is wel een zeer stoffig werkje, maar het resultaat is
dan ook 100%. Voor de hoeken en naden, waar je met
die ‘3M’ borstel niet bij kunt komen, heb ik verschillende
kleine ronde staalborstels op de boormachine gezet. Op
deze mannier is het allemaal goed te doen.
Re: Waarom laat je de gehele carrosserie niet door een
gespecialiserd bedrijf stralen. Het resultaat zal een
veelvoud beter zijn dat met de hand te bereiken is!
Re: Als je van golfplaten houdt, is dat een goede optie.
Er zijn je velen voorgegaan ... . Met stralen moet je erg
uitkijken. Voor je het weet, heb je een golving er in zitten.
Zelfs ervaren autostralers wagen zich niet aan het grote
oppervlak van een Spitfire motorkap of deuren. 
Een tijd geleden heb ik ook op het forum iets geschreven
over ontlakken en de ‘Scotch’ borstels. Randen kan je
wel laten stralen, want daar is het matriaal stevig
genoeg. Voor de rest zou ik het laten ontlakken, of zelf
met de borstel schoon maken.
Re: Ik ontlak auto’s met een soldeerbrander. Dit heeft
nog nooit tot vervorming van het plaatwerk geleid. Het is
mijns inziens de goedkoopste en de makelijkste meth-
ode. Met een soldeerbrander verwarmen, zodat de verf
makkelijker loslaat.
Re: Maar hoe verwijder je de verf dan?
Re: Bij de speciaalzaken voor autolakken, kun je car-
rosserie afbijt kopen. Met deze afbijt, heb ik in ca. 6 uur
de volledige carrosserie (buitenzijde) van een ‘Frogeye’
kaal gemaakt. Met schuren en met stralen laat je sporen
na in het plaatwerk, die je dan weer moet verdoezelen

met spuitplamuur e.d. Met afbijt hoef je alleen maar in te
kwasten, 10 minuten wachten en met een verfkrabber
(zonder bramen) of een stukje staalwol valt de verf er
vanzelf af. Dit is beslist geen zwaar rotwerk. Even
naspoelen met een beetje water en je bent klaar. De bin-
nenzijde, onderkant en motorcompartiment heb ik laten
stralen, evenals de naden. Vervolgens alles in de twee
componenten primer.

Waxoil verwijderen
Het ‘bulkhead’ van mijn Spit is besmeurd met gedroogd
‘Waxoyl’. Hoe kan ik best dit verwijderen/afnemen?
Re: Ik heb net mijn ‘body’ kaal gemaakt. 
Hierbij heb ik ook alle bitumen en tectyl moeten verwi-
jderen. Ik heb de volgende tips: Niet verhitten, dit geeft
een ontzettende bende. Afsteken met plamuurmes en
verfkrabber. Restjes oplossen met terpentine of thinner
en afnemen met poetsdoeken.
Ik ga er vanuit dat je de ‘body’ opnieuw gaat spuiten. De
krabbers en thinner beschadigen natuurlijk ook de
onderliggende lak. Ga je niet spuiten, dan zou ik het
alleen met terpentine en poetsdoeken proberen.
Re: Even een waarschuwing. Bij het verwijderen van
tectyllagen hoor je regelmatig de oplossing om dit te
doen met behulp van oplosmiddelen, zoals terpentine en
thinner. Er zijn hierbij een aantal risico’s te onderschei-
den. Ten eerste het brandgevaar. Door gebruik van die
stoffen op een lap, verdamp je grote hoeveelheden
uiterst brandbare vloeistof. De meesten van ons werken,
net zoals ik dat ook doe, in een garage die in de winter
vanwege de temperatuur is dichtgestopt en eventueel
verwarmd, electrisch of met gas. Het is niet denkbeeldig
dat de hoeveelheid opgeloste thinner zo hoog komt, dat
zich in de ruimte een explosief mengsel heeft gevormd.
Het laten vallen van een sleutel, het schakelen van een
thermostaat o.i.d. kan dan een voldoende onstekings-
bron zijn om de garagebox, inclusief auto en sleutelaar,
te laten verdwijnen uit de buurt. Hiervan zijn uit het
verleden wel gevallen bekend. Ventileer dus altijd goed!
Beter koud dan een knal. Gooi nooit natte lappen in een
vuilnisbak want dan wordt dat een potentiele brandbom.
De lap droogt op, het gas bliijft in de emmer. Je opent
hem om er wat in te doen, Je laat de klep vallen, een
vonk en BOEM. Er zijn daarvoor speciale houders in de
handel, maar dat gaat voor ons wel wat ver. Laat ze ten-
minste eerst op een goed geventileerde plaats opdrogen.
Ten tweede is er het gevaar van het oplosmiddel voor de
mens. Ons zenuwstelsel wordt aangetast door het inade-
men van oplosmiddelen (OPS). Op korte termijn zijn er
natuurlijk de verschijnselen van bedwelming door het
inademen van grote hoeveelheden. Hier kan je behoorlijk
‘high’ van worden. Met alle risico’s van dien. Misschien
word je pas gevonden als ze je koffie komen brengen, of
wanneer je om 12 uur nog niet in de slaapkamer bent
aangekomen. Dus ook in dit geval weer: goed ventileren. 



Ademhalingsbescherming is dan ook dringend gewenst
en professioneel verplicht, maar dan niet die stofsnuitjes.
Die helpen hiervoor dus niet. Alleen een actief koolstoffil-
ter heeft effect. 
Ook je handen zijn niet vloeistofdicht. Gebruik goede
handschoenen en zit niet uren achtereen met je huid in
de thinner. Ook via deze weg komt het schadelijke goed-
je in je bloedbaan en kan zijn verwoestende werking
doen. Met name de mensen die ook dagelijks in hun
werk in aanraking komen met oplosmiddelen, moeten
extra voorzichtig zijn.
Kortom, kijk uit met je hobby. Het moet niet het einde
worden van je relatie met vrouw en kinderen, door
gedragsverandering, of door het laten verdwijnen van je
garage bij je huis door een harde knal.
Probeer dus zoveel mogelijk de smurrie er mechanisch
af te halen!
Re: De vorige antwoorden hebben betrekking op tectyl
en bitumen, maar de vraag was ‘Waxoyl’. Aangezien het
hier om echte was gaat, die alleen smelt bij verwarming,
lijkt mij, uit ervaring, dat het met een haarfohn prima
gaat. En dan hoef je dus ook niet bang te zijn voor
knallen en gezondheid. Gewoon verwarmen en afvegen.
Re: Ik heb ook ondervonden dat ‘Waxoyl’ er niet afkomt
met terpentine. Ik kan het alleen maar afnemen met ver-
warming (moelijk) of benzine (heel gevaarlijk!). Ik heb het
nu met benzine gedaan, maar het was niet een leuk
klusje hoor! Hij is nu bijna schoon.
Re: Ik heb benzine niet genoemd in mijn relaas, maar de
risico’s daarvan zijn vergelijkbaar met thinner. Het risico
van brand en bedwelming is nog groter. Ik had niet
verwacht dat je zou kiezen voor een stof met nog meer
risico’s.

Roestbak, toch stralen?
Ik heb een 1500 ’75. Toen ik hem kocht in 1999, had hij
+/- 10 jaar buiten gestaan. Maakt, dat er zeer veel werk
aan is (dorpels vervangen, spatborden vervangen,
reparatiestukken inlassen onderaan B-post, ...). De
onderkant van de bodem echter is in vrij goede staat,
doch vertoont veel roest. Behalve enkele eerder gave
gaatjes, ter hoogte van de bevestigingspunten van de
zetels (het lijken eerder barstjes dan doorroestingen), die
op het eerste gezicht eenvoudig kunnen dichtgelast wor-
den, zijn er echter geen doorroestingen of afbladderend
metaal. Het roest zit m.i. wel behoorlijk diep in de poriën.
Ook ik zit met de cruciale vraag: is stralen een noodza-
ak? Of kan ik dit anders aanpakken. Sommigen raden
het mij af, “want je haalt tenslotte een laagje van de dikte
van de plaat weg”. Anderen zeggen dat stralen een
absolute noodzaak is om alle roest met zekerheid weg te
krijgen.
Zijn de bestaande roestomvormingsproducten echt zo
goed en betrouwbaar als men beweert en vormen zij een
voldoende degelijke basis om op voort te bouwen? Ik

ben gerust bereid om veeeeeeele uren in de behandel-
ing/bewerking te steken, doch als ik stralen eventueel
kan vermijden, dan zou ik dat uit praktisch oogpunt ook
doen. Ik wens echter geen enkel risico te nemen op
kwaliteit.
Re: Ik ben nu klaar met het restaureren van mijn MK III,
althans hij staat bij de spuiter. Ik heb om roest en verf te
verwijderen schuurschijven van ‘3M’ gekocht. Ze zien
eruit als de bovenkant van een schuursponsje, alleen
voelt het materiaal aan als plastic. Doorsnede ongeveer
150 mm. Kosten ongeveer 14 Euro per schijf, die te
verkrijgen zijn in de betere auto doe hetzelf zaken. Je
haalt de roest en verf weg “zonder” de plaat aan te tas-
ten. De schijf haalt de roest uit de porien weg.
- Ontzuren: afrader, alle naden afplakken etc. en nog
kans dat verf niet pakt. - Stralen: ja, alleen bij een
gerenommeerd bedrijf, anders krijg je je plaatwerk terug
met allemaal kleine deukjes. Houd er ook rekening mee,
dat slecht materiaal helemaal weggestraald wordt. Wat je
overhoudt, zijn gaten.
Re: Hallo harde werkers. Ook ik heb met die ‘3M Scotch’
schuurschijven een prima ervaring. Vooral met de
grotere types. Van ca.3 cm dikte, met een doorsnede
van ca 15cm. Gewoon op de boormachine zetten en
schuren. Te koop bij Brezan. Voor het fijnere werk, heb ik
een uitstekende ervaring met lamellen 
schuurborstels. (kan ook op de boormachine) Te koop in
bijna elke bouwmarkt.
Schuren of stralen is min of meer om het even. - Het
voordeel van stralen is dat het goed in de hoekjes komt,
je kunt het niet (of nauwelijks) zelf, je hoeft er dus weinig
uren in te steken, maar wel geld aan uit te geven. -
Schuren is ook goed, als je alle roest maar goed
wegschuurt. En voor beide geldt, roest in de naden krijg
je niet weg. Als het niet zo erg is kun je roestomvormer
en veel Tectyl (of andere roestwerende middelen
gebruiken), is het wel erg (wordt de naad door roest
open gedrukt), dan helpt alleen de slijpschijf nog maar.
Re: Mijn vorige project, een Austin Healey Sprite MK I
(‘Frogeye’), heb ik als volgt voorbehandeld: Alles van de
carrosserie gestript (echt tot het laatste schroefje) en ver-
volgens alle verf met speciale afbijt (verkrijgbaar bij de
autolakhandel) en een verfkrabber verwijderd. Voor de
naden heb ik geen afbijt gebruikt. Voor de boven- en
buitenkant van de auto was dit heel goed en ook nog
eens heel snel te doen. Voordeel hiervan is, dat je geen
schuur- of straalsporen aan de oppervlakte krijgt. Ga je
met een schuurmachine bezig, dan moet je daarna altijd
weer die schuursporen wegwerken. Met goede verfkrab-
bers, afbijt en rustig werken, voorkom je zo een hoop
werk en bespaar je veel geld. Vervolgens heb ik de auto
naar een straler gebracht, die de lastige plekken (onderz-
ijde en binnenkant) van de auto gestraald heeft. Direct
daarna is de auto van binnen en van buiten in een
tweecomponenten (epoxy) primer gespoten. Voordeel



van het stralen is, dat je echt alle roest van het plaatwerk
verwijdert en bovenal dat dunne, slechte plekken, die
anders onopgemerkt zouden blijven nu boven water
komen, zodat je de carrosserie echt goed kunt aan-
pakken. Vervolgens heb ik in de paar gaatjes die in de
auto zaten, nieuwe stukjes laten lassen en ook dat is
weer in de twee componenten primer gezet. Voor het
stralen en in de epoxy zetten heb ik ca. f1.500,- betaald
en het afbijten zal incl. handschoenen, kwasten en krab-
bers ca. f200,- gekost hebben.
De carrosserie heeft daarna nog bijna een jaar in een
niet verwarmde, vochtige loods gestaan en er was ner-
gens sprake van roest. Volgens mij is bovenstaande
manier de enige juiste manier om je plaatwerk goed voor
te behandelen. Ga in ieder geval niet met roestomvorm-
ers of andere wondermiddelen aan de gang. Alle slechte
stukken plaatwerk moet je gewoon vervangen, dit doen
de top-restaurateurs immers ook. Je kunt nog een stapje
verder gaan door na het stralen de onderzijde van de
auto te laten schoperen (evenals binnenzijde spatborden
en voorzijde motorkap ivm steenslag). Bezuinig niet op
deze fase, dit is de basis waar je straks mee verder gaat.
Ga echter niet met de eerste de beste straler in zee, dit
ivm prijs en bovenal de kwaliteit.
Re: Bedankt voor jullie reacties. Ik kan alleszins een heel
stuk verder met jullie tips. Als er nog adviezen zijn,
verneem ik deze nog wel graag.

Roest in naden
Tijdens het strippen van mijn Spitfire 1500 kom ik wat
roest tegen in de naden onder de sierstrip van de
achterkant. Hoe kan je deze roest het beste aanpakken?
Re: Dat hangt er vanaf hoe ver je wilt gaan. Het beste is
(laten) stralen en verzinken. Roest-ie nooit meer. Je hebt
het over ‘strippen’. Als je daarmee bedoelt `helemaal
kaal` is stralen een zinnige optie. Als je roest ziet zitten
in de naden en je bent nog aan het strippen, dan zou ik
eerst het strippen eens afmaken en vervolgens de alge-
hele staat qua roest bekijken. Best kans dat er ook roest
zit op andere plekken (in dorpels, hoekjes achterbak, etc.
affijn de bekende plekken). Dan kun je het beste beo-
ordelen of je moet stralen of in geval van slechts weinig
roest met de roterende staalborsel het beetje roest kunt
verwijderen wat er zit. Zaak is wel roest zo goed mogelijk
te verwijderen alvorens de boel weer af te dekken.
Vervolgens is het zaak de betreffende plekken luchtdicht
af te sluiten met een goede primer en lak (of eerst kit
afhankelijk van de plek). Als het alleen om wat roest in
normaal afgedekte (strip) naden gaat (maar naden nog
niet echt aangetast: geen verdikkingen door roest er
tussen) zou ik e.e.a. met de staalborstel goed kaal
maken en afdichten. Vervolgens weer de strip er op.
Voor luchtdicht en roestwerend afsluiten van naden is
`Owatrol` overigens een perfect product. Zo dun als
water: kruipt dus overal tussen, veel beter dan tectyl.

Vormt na droging een taaie flexibele luchtdichte goed
hechtende laag die onderliggend metaal beschermt.
Verkrijgbaar bij betere verfboer. Enige nadeel; vreselijk
lastig weer te verwijderen zonder
schuren/stralen/schrapen. Het lost bijna nergens in op,
behalve heel langzaam in spiritus. Mijn ‘Herald’ (en mijn
ex-Spit) heeft het ook tussen z`n naden en in aan bin-
nenkant deuren etc. Vijftien jaar geleden aangebracht en
nog steeds een prima afdichtlaag.
Re: http://www.rustbuster.nl

Plaatwerknaden afkitten
Ik heb twee nieuwe zijkanten aan de motorkap van mij
1500 gelast. Nu is mijn vraag, welke kit kan ik het beste
gebruiken om het gedeelte waar de twee platen aan
elkaar gelast zijn, a.h.w. dicht te sealen. De platen zijn
eerst in een soort zinkverf gezet voordat ik ze gelast heb.
Maar op de plek waar de puntlassen zitten is de verf
waarschijnlijk weggebrand. Hoe is dat trouwens in de
fabriek gebeurd?
Re: Het lijkt mij het beste om je keuze af te laten hangen
van het verfsysteem en het merk verf dat je gaat
gebruiken. Zo weet je in ieder geval dat de producten op
elkaar aansluiten. Persoonlijk ben ik weg van ‘Sikkens’:
mijn Spit is in 1989 geestaureerd en overgespoten en ik
durf te beweren dat de lak er nu nog veel beter uit ziet
dan van andere 14 jaar oude auto’s (Daar moet je vol-
gens mij het spuitwerk mee vergelijken). Ook voor advies
voor het bijwerken van steenslag ed. zijn ze top. Kijk
eens op www.autolakken.nl, dat is een dochtersite van
‘Sikkens’ en / of probeer eens naar een servicecentre
van ze te gaan voor extra info.
Re: Gebruik geen kit, maar sluit de naad van buiten af
met strijktin. De naad zelf moet zichtbaar blijven.
Hierdoor zul je nooit meer roestvorming in die naad krij-
gen. Het strijktin is eenvoudig op te brengen. Dit met een
huishoud soldeer brander, een linnen doek, zuurvrij
vloeimiddel en om het tin goed vlak te strijken, kaarsvet.
Na de tijd kun je het plaatwerk, met de tin, mooi
opschuren.
Re: Het vertinnen is een goede methode. Wanneer je
een goede zinkspray gebruikt zal de zinkspray niet ver-
branden tijdens het lassen cq puntlassen. Hoe hoger het
zink percentage, hoe beter het werkt. Kosten ?25.- per
bus, b.v. ‘Technoliet’. 
Er is ook een nieuwe methode om te lassen en dat is op
basis van koper. Zeer goede hechting, vloeit goed en
makkelijk bewerkbaar. Een ander voordeel is, dat de
smelt-temperatuur niet zo hoog ligt, waardoor
kromtrekken wordt verminderd. Deze methode wordt
origineel al bij veel automerken gebruikt bv Renault,
Audi, Opel. Bij Garage Jan Donker in De Meern
gebruiken ze deze lasmethode. Een adres om eens
langs tegaan!
Re: Ik had al eerder van deze methode gehoord voor het



wegwerken van diepe krassen (eigenlijk als vervanging
van plamuur, wat in de loop van jaren toch ooit los komt
van het metaal). Maar moet ik deze tin ook gebruiken
voor het dicht smelten van de lasnaad aan de bovenkant
van de achterspatborden, waar straks de chrome sierlijst
over heen valt en eigenlijk dezelfde vraag voor de
bovenkant van de dorpels?

Roest wegwerken
Ik restaureer mijn Spitfire MK IV en vraag hoe ik goed
roest vande onderkant van d ebody kan verwijderen,
zonder te moeten stralen, of zo. Ik hoorde over het prod-
uct ‘Enzolve’, wat ze gebruiken in Amerika, afkomstig uit
Texas. Zou dat hier ook te krijgen zijn?
Re: Ik heb een tiental wagens onderhanden gehad de
afgelopen jaren en het beste resultaat grijg ik telkens
met een draadborstel op de boormachine of hoekslijper,
een hamer en bijtel, leren handschoenen en een ‘full
face’ gezichtsbescherming. En uitgebreid douchen elke
keer.
Re: Wij hebben hier ‘Fertan’ als middel om roest te ver-
wijderen. Vies zwart spulletje, maar correct gebruikt, raak
je vrijwel alle roest kwijt. Vanwege de prijs wordt het vri-
jwel alleen gebruikt voor met de borstel onbereikbare
plekjes. ‘Brezan’ heeft het.

Deuren stralen
Wie weet een betrouwbaar adres voor het laten stralen
van mijn deuren. Liefst een (goedkoop) adres in het
noorden van het land.
Re: Het stralen van deuren heeft naar mijn mening niet
veel zin. De roest en andere rottigheid zit toch op plaat-
sen waar zelfs de straler er niet bij kan. Als de deuren
toch al wat minder worden, is het beter nieuwe deurplat-
en te monteren. Deze platen zij niet al te duur en boven-
dien kun je dan overal bij, zodat je dan zeker weet dat er
geen roest meer tussen de naden zit.  
Re: Ik zou ze ook niet stralen om vervorming van de
deurplaat de voorkomen. Ik heb mijn deuren schoonge-
maakt met een grove staalborstel om een haakse slijper
(bril opzetten!). Geeft heel veel stof, maar je bent snel
klaar. Anderen geven de vorkeur aan verfafbijt (kliederig
en je moet goed schoonspoelen), of afbranden en
krabben.

Verf wil niet hechten
Na het spuiten van o.a. de voorwielophanging, ben ik
erachter gekomen dat de verf er bij minimale beschadig-
ing al met gemak afvalt. Ik heb al eens een ander merk
verf geprobeerd, maar weer met hetzelfde resultaat. Alle
delen waren 100% roest- en vetvrij gemaakt en de verf-
bussen en onderdelen waren op kamertemperatuur
gebracht. Ik heb eerst een primer gebruikt en daarna
gewone zwarte glansverf.
Re: ik denk dat je dit niet met spuitbussen moet doen,

om een echt stevige laag te krijgen (niet te hard, dat
brokkelt te makkelijk af bij b.v. steenslag) moet je echt
een twee componenten epoxy lak gebruiken.
Re: ik heb deze onderdelen bij een bedrijf laten spuiten
en voor het spuiten hebben ze het eerst gescoupeerd.
Scouperen geeft een goede bescherming tegen roest,
echter de hechting van lak wordt er niet beter op! Een
kwestie van afwegen zullen we maar zeggen.
Re: Zelf heb ik goede ervaring met zandstralen. Het
metaal is nu absoluut roestvrij, vetvrij en heeft een ruw
oppervlak. Daarna twee keer gronden met een goede
primer van een vakspuiter en daarna drie lagen chassis
lak. Beter dan af fabriek 25 jaar geleden en zeker voor
de volgende 25 jaar geconserveerd! Poedercoaten is ook
een optie, maar dan moet je goed in de buidel tasten.
Heb je niet te lang gewacht tussen de verflagen?
Normaal mag er max 20 min tussen iedere verflaag ver-
lopen. Je kan na de laatste laag best de verf eens
‘inbakken’ met een lamp (ik denk aan infra-rood). Of je
kan ‘Hammerite’ gebruiken. Die is nu trouwens op de
markt zonder het korrelig oppervlak.
Re: Gebruik geen ‘Hammerite’! Dit is absoluut rot spul(bij
steenslag valt dit er gemakkelijk af, dus chipvorming en
weer blank metaal). Ik gebruik ‘Brantho Corrux’; milieu-
vriendelijk, uitstekende hechting, laat ook niet los als je
er met een hamer op tikt! en roestwerend.

Lak bijwerken
Ik heb in het verleden regelmatig het probleem gehad
van “krimpende” lak bij het herstelwerk van kleine
lakschades. Het roestplekje eerst geschuurd, dan primer
er op. Vervolgens met de kleurlak afgewerkt en daarna
begon de omliggende lak te werken. Wat doe ik fout en
hoe kan ik dit probleem voorkomen?
Re: Je hebt een probleem, de lak die jij nu gebruikt en
de lak die er op zit die verdragen elkaar niet. De ene lak
lost de ander gedeeltelijk op. Daar is voor de rest niks
aan te doen. Zolang ze met elkaar in verbinding komen,
blijf je dit probleem houden. Dus de lak die je nu
gebruikt, daar moet je echt een andere voor zoeken.

Schoonmaken benzinetank
Mijn Spitfire heeft bij de vorge eigenaar jaren stil ges-
taan. Ik heb de oude benzine verwijderd en de tank
gepoogd schoon te krijgen door er parkers in rond te
laten draaien. Is redelijk gelukt, maar de plaat is niet
volledig blank.
Re: Je kan er ook goed grind in doen. Blijven rond-
draaien, misschien met behulp van een constructie,
aangedreven door een boormachine, o.i.d.
Re: Niet met een boormachine! Als je niet absoluut zeker
weet dat er geen resten meer in de tank zitten, kan dat
tot levensgevaarlijke situaties leiden!
Ook achterblijvende dampen, zelfs heel kleine hoeveel-
heden, kunnen nog voor ontploffing zorgen. Als je met



een boormachine o.i.d. gaat experimenteren, bestaat er
een grote kans op vonken. Vonken van de machine,
vonken van de ‘slijptol’ (of hoe je dat ook wilt noemen).
Niet doen dus. In ‘Practical Classics’ wordt er regelmatig
voor experimenten gewaarschuwd. Vaak adviseren ze
daar een actie met een hogedrukspuit. Pas daarna
verder gaan experimenteren. Volgens mij is dit een
belangrijk onderwerp waar ervaren restaurateurs vast
nog zinnige aanvullingen op kunnen geven. (Trouwens,
wat kost een nieuwe tank?).
Re: Radiateurspecialisten kunnen hier ook uitkomst bren-
gen!
Re: Als de tank gesloten is en dat is de bedoeling als je
er grind in hebt, dan is en boormachine als aandrijving
voor het “spit” absoluut gevaarloos. Het roken in een
auto is dan gevaarlijker. Immers de kop van je sigaret
kan op je schoot vallen.

Benzinetank
Hoe behandel ik de tank? (enige roestvorming buitenzi-
jde). Opschuren en insmeren met zwarte ‘Hammerite’?
Re: Op de buitenkant kun je er in principe alles
opsmeren, ‘Hammerite’ is een goede verf hiervoor. Aan
de binnenkant is het een ander probleem. Bijna alle ver-
ven lossen op, als ze continue onder benzine staan en
ze verstoppen dan je leidingen. Aan de binnenkant kun
je beter niets doen (behalve te zorgen dat je tank vol is
als je de auto wegzet.
Re: Er bestaan speciale benzinebestendige kunstharsen
om een tank van binnen mee te behandelen. Ik heb zo
eens succesvol een tank weer dicht kunnen maken,
waarna hij tot op de dag van vandaag in prima konditie is
gebleven. Het was een produkt van Poly-Service bv.

Benzinetank inwendig coaten
De buitenkant heb ik helemaal kaalgemaakt en opnieuw
gespoten. Nu wil ik de binnenkant ook van een coating
voorzien.
Re: Eerst ergens een cementmolen huren en dan je tank
met wat zand en water er in een paar uur laten rond-
draaien. En dan is al het roest er uit. En dan tankcure er
in. Dit vormt een soort doorzichtige filmlaag in je tank
http://www.tankcure.nl 
Re: Je hoeft de binnekant niet te coaten, als je er voor
zorgt, dat je tank vol of helemaal leeg is als je hem lange
tijd wegzet.
Re: Werkt perfect! Ik heb mijn tank ook gecoat met dit
twee componentenspul. Eerst alle roest verwijderen en
daarna coaten. Wel opletten dat ontluchtingsgaten e.d
open blijven. De coating wordt keihard (net glas) en is
dan lastig te verwijderen.
Re: Laat je niet gek maken door veel werk en dure
oplossingen voor iets wat eigenlijk geen probleem is.
Mijn oudste auto is van 1968 en zonder coating is de
binnezijde van de tank nog perfect. Wanneer er oxidatie

opgetreden is tussen de plaatsen waar de helften van de
tank is opgetreden, kan je nog zoveel coaten als je wilt,
maar het roestproces gaat daar gewoon verder. Tenzij je
de binnenzijde van je tank met een zuur behandelt hebt
en je 100% zeker bent dat alle roest verwijderd is.
Re: Het belangrijkste is, dat de tank niet lekt, een goede
voorbehandeling is daarvoor natuurlijk vanzelfsprekend.
Dit betekent, zoveelmogelijk ontroesten, (dat gaat prima
met de tip van de betonmolen), voorts moet het opper-
vlak behandeld worden en afgesloten worden van de
buitenlucht. Die coating lijkt mij een gedegen oplossing.
Zuur lost roest helaas niet op, het zou alleen verfresten
oplossen, maar dat lukt ook met de betonmolen tip.
Wanneer hij goed gecoat is zit be benzine dus eigenlijk
in een soort kunstof binnentank en is een ontstaan gaat-
je in de buitentank niet meteen een probleem (mocht dit
ontstaan).
Re: Wanneer de binnentank met zand behandeld wordt
volgens de hierboven omschreven betonmolenconstuc-
tie, worden de gepuntlaste flenzen niet meegenomen. De
korrelstuctuur van zand is te groot om hier te kunnen
reinigen. De zuurstof moleculen die het oxidatieproces
beginnen, hebben hier geen probleem mee. En zolang
die niet verwijderd zijn, blijft eea gewoon
oxideren(roesten). Wanneer de binnenkant van de ben-
zinetank met een coating voorzien is, zou je denken er is
een kunststoftank in dat blikken ding en mij kan niets
meer gebeuren. Helaas, pindakaas. Of het nu een ther-
moplast is, of zijn opponent, ten tijde van gebruik zijn ze
gewoon keihard. Oxidatie(roest) wat bij de betonmolen
behandeling achterblijft gaat gewoon verder. Na verloop
van tijd wordt het harde kunststof binnenomhulsel door
de roest stuk gemaakt. Roest is een oxidatieproces
tussen lucht en ijzer. Hierdoor wordt het volume vergroot
en zoekt het de gemakkelijkste weg. Aangezien het
gebruikte ijzer(staal) van de benzine tank harder is dan
de gebruikte kuststof, wordt dit eerder geperforeerd dan
het ijzer van je benzinetank. Je kan je tank ook een
zuurbehandeling geven. Er zijn personen die denken dat
roest niet door zuur wordt opgelost. Ik kan je garanderen
dat dit wel het geval is. Maar hoe je als particulier aan
Phosphor kan komen, weet ik niet. Dit lost wel alle roest
in je tank op. Alleen begrijp ik je probleem niet helemaal.
Wanneer je bang bent, dat je tank na 40 jaar gebruik
doorroest, koop je gewoon een reservetank. Maak een
bak waarin hij helemaal past en vul deze met olie
(Honing kan ook, is alleen wat duurder). Zorg dat er alle
lucht(zuurstof) verwijderd is en je tank is voor eeuwen
geconserveerd. Wanneer het niet gaat over een reserve-
tank, maar over de tank aanwazig in je dagelijks gebruik-
te Spitfire, moet je niets doen. Dit is gewoon weggegooid
geld.
Re: Waarom niet laten verzinken (in- en uitwendig)? Kost
ca E0.70 -0.80/kg. Voor verzinken wordt door middel van
de voorbehandeling (zuren) alle roest opgelost. Lijkt mij



een betere oplossing. Je tankwand moet dan wel niet al
te dun zijn, anders lost hij bij de voorbehandeling al op.

Tanksealer
Ik wil binnenkort mijn benzinetank preventief sealen. Op
het internet kwam ik het volgende product tegen:
www.tankcure.nl Wie heeft hier ervaring mee, of heeft
een ander product gebruikt met goede ervaring.
Re: Kijk even iets verder op dit forum, onder “Coating
voor binnenkant tank” en je hebt meteen antwoord!

S p u i t e n

Chassislak
Wat is chassislak? Mijn chassis staat nu in de epoxy
primer! Ik wil het lakken en dan ‘Body-schutz’ erover-
heen?
Re: Chassislak zie je vaak op het chassis van grote
vrachtauto’s. Het is een donkere laklaag die tegen een
stootje kan. Er zit iets van bitumen in die ervoor zorgt dat
de lak niet meteen scheurt bij steenslag. ‘Body schutz’ is
volgens mij een goed alternatief.

Kleurnummer 
Ik heb een blad met de in het verleden geleverde kleur-
nummers/namen en hier staat nummer 52/scarlet bij. Dit
nummer kan ik nergens achterhalen wie kan mij hierbij
helpen. 
Re: In de ‘Guide to originality’ wordt het door u
genoemde kleurnummer niet genoemd. Bij Triumph (en
dus ook Leyland) werden kleuren wel eens door elkaar
gebruikt. Bij een spuiter zou je je licht eens op kunnen
doen. Wellicht is de kleur ‘scarlet’ met no. 52 van een
Jaguar of ander Leyland product. 
Re: Op het volgende adres staan allerlei kleurnummers
vermeld: http://www.triumphspitfire.com/Paint.html#Top 
Op regel 5 staat ’52 Scarlet’. Dat staat lichtgrijs afge-
drukt, hetgeen volgens de toelichting inhoudt dat deze
Triumphkleur niet voor Spitfires zou zijn gebruikt.
Re: Bedankt voor de informatie over deze site. Mijn MK
III is van ’64 en ik heb nu ontdekt dat er in dat jaar alleen
‘signal red’ en ‘cherry red’ met kleurnr. 22  geleverd zijn.
Graag zou ik een auto zien met deze kleur, omdat dit
toch anders overkomt dan een staal. Als iemand een
auto weet te staan met kleurnr.22 dan zou ik dat graag
willen weten en deze een keer bekijken.

Wielen spuiten
Voor mijn MK II ben ik op zoek naar een goede spuiter of
poedercoat bedrijf om mijn originele wielen te laten
spuiten. Heeft iemend ervaring met gebruikte spaakwie-
len monteren?

Spitfire 1500 in de spuiterij - foto’s

Na lang beraad hebben wij onze Spitfire naar een
autospuiter gebracht. Het was lang zoeken naar een
redelijk goedkope spuiterij die ook nog betrouwbaar is.
Wij hebben gekozen om niet zelf de auto te de-mon-
teren, schuren, spuiten, monteren, dit omdat wij niet veel
tijd hiervoor hebben. Ik heb de foto’s in een tijdelijk
fotoalbum gezet. Binnenkort betere beschrijvingen.
Fotoalbum: http://fotoalbum.dds.nl/jeroen-zelle 
Re: Van afstand ziet het er natuurlijk super uit, maar dat
is vaak het probleem. Je moet de auto echt van dichtbij
zien. Op de foto’s te zien hebben ze wel heel wat tijd
besteed aan het strakmaken. Eerste indruk is dus wel
goed. Je hebt er voor gekozen om alles uit te besteden
en dat betekent uurloon. Zelf zou ik kiezen voor gehele
demontage en geheel kaalmaken. Maar dat is een
kwestie van afwegen (voornamelijk de kosten tegen de
kwaliteit). 
Re: Ik was 2200 euro indertijd kwijt. Was via een
bevriende relatie en heb zelf wel al het voorwerk gedaan
(geheel kaal en zelf afgemonteerd). Losse delen
geleverd. 
Re: Maar pas op met vergelijken, dat is erg moeilijk. Wat
krijg je er precies voor en wat niet. Ook in lakken zit ver-
schil en strakmaken en het spuiten zelf ook. Gewoon
shoppen, vergelijken en vooral je eigen budget in de
gaten houden. Zoals zovaak; the sky is the limit. 
Re: Helaas heb ik de foto’s moeten verwijderen.

Velgen poedercoaten RAL kleur 
Welke kleur hadden de velgen van de Spitfire origineel?
Het liefts RAL-code. 
Re: Zonet bij Norm in Alphen a/d Rijn geinformeerd.
Daar kost het E 40 per velg. Wel gaan er 2 lagen over-
heen, waarvan de laatste blanc. incl. Stralen, excl BTW.
Dus misschien is E 100 niet zo gek. 
Re: Voor zover ik weet, gebeurt poedercoaten in één
laag, die gebakken wordt. Wanneer er gesproken wordt
over een blanke laag, gaan ze dan niet
stralen/expoxy/2K lak/blanke lak doen? (Dit gaat ook
goed hoor, want dit zit er bij mij al 10 jaar op) ipv poeder-
coaten? Je kunt ook eens navragen bij Straalbedrijf
Gritstra in Schijndel! Goeie gasten. Goede kwaliteit. Snel
klaar. Goede prijs. Ze kunnen stralen, schoperen, poed-
ercoaten, epoxy spuiten, glasparellen enz. enz. TIP 1: Ze
kunnen ook uitlaatspruitstukken schoperen met alumini-
un, ziet er perfect uit en gaat lang mee! TIP 2: Een ben-
zinetank is niet te poedercoaten (ontploffingsgevaar!)
Re: Probeer ook eens A-parts in Apeldoorn. De eigenaar
van de zaak sleutelt (sleutelde?) zelf ook aan een een
Spit. Je kunt zijn adres zo in het tel.boek vinden. Zijn
bedrijf zit vlak langs de A1, kort bij een afslag. 

Wat is het juiste kleur nr. 
Ik ben met een ’78 Spit in de weer, nu ben ik zover dat
er gespoten moet worden. Toen ik hem gkocht in



onderdelen was hij groen, op kenteken is hij wit en ik wil
hem dan ook weer in de originele kleur terug brengen
(code NAF ?) nu is de binnenzijde gespoten en “lijkt”
deze kleur (binnen in de garage) roomwit. Mijn vraag is,
heeft er iemand ervaring met deze kleur of met de kleur
nr 19 / NAB. Voor mijn gevoel is NAF niet wit genoeg. 
Re: Wat betreft het kleurnr, is dit juist, volgens de
kleurstaat van Nico Baas zou dit wel kunnen. Je kleur
code is NAF ‘leyland white’ in spuitbussen te verkrijgen,
code RX4010A. Wat betreft kleur code 19/NAB, deze is
wat creme kleuriger, maar deze is tot 1977 geleverd, ter-
wijl NAF vanaf 1977-1980 is geleverd.

Witte plekken in de lak 
In mn MK III heb ik sinds kort witte plekjes in de lak, auto
is rood. Vooral nadat de auto natgeregend is en in de
zon heeft gestaan, zijn er steeds meer witte plekken ter
grootte van forse druppels. Ik heb enkele plekken behan-
deld met commandant nr. 4 en de plekken die er toen in
zaten zijn er uit en komen (voorzover ik nu kan zien) niet
terug. Ik heb de auto pas nog in de was gezet maar dit
heeft niet geholpen, integendeel ‘t lijkt alleen maar erger
te worden. Wie heeft enig idee wat hiervan de oorzaak
kan zijn?

Spuiten van deuren e.d 
Ben toe aan het restaureren van een deur: Als de deur
verder nog geen roestvorming heeft, wat is dan de beste
manier van aanpakken, toch helemaal blank maken en
daarop verdergaan, of juist alleen voorbewerken voor
een grondlaag of dergelijke en dan verderwerken. Ik zou
graag ook weten wat volgens jullie de beste manier van
aanpak qua opnieuw in de lak zetten is. Dus welke en
hoeveel lagen (welke types epoxy en meer van
dergelijke).
Re: Helemaal kaalmaken en van blank metaal
opbouwen. Je spuiter kan je vertellen met welke lakken
je dit moet doen. In principe eerst plamuren, dan primer,
dan lak en vervolgens een blanke laklaag. Ga je voor de
originele uni kleuren, dan kan je het per onderdeel aan-
pakken. Ga je voor metallic, dan moet je de gehele auto
in een keer spuiten. Doe je dat niet, dan zie je kleurver-
schil. 
Re: Hmm, ik had echter het idee gekregen dat juist door-
dat de originele lak er nog op zat de volgorde zou zijn:
dof schuren (originele lak) dan in de epoxy, spuitplamuur,
grondlak en afwerken. Ik ga inderdaad de originele kleur
(creme) proberen te laten maken. Dan zou ik dus, zoals
ik begrijp, de delen stuk voor stuk kunnen doen, opber-
gen op een donkere, verwarmde plek (in een deken op
verwarmde zolder) is dat correct? 
Re: Oude en nieuwe lakken verdragen elkaar vaak niet.
Het kan zijn dat onder de oude laklagen zich roest bevin-
dt. Ga je voor kwaliteit (een goede spuiter bevestigt dat),
dan begin je op blank staal. Inderdaad kan je de

unikleuren stuk voor stuk laten spuiten. Heb ik in overleg
met de spuiter ook gedaan. Verwarmd is niet nodig,
zolang het maar goed ventileert, zodat het vocht wordt
afgevoerd. Wel heeft de spuiter in een keer voldoende
lak aangemaakt voor de gehele body. Ik heb alles kaal
afgeleverd, zodat hij meteen kon beginnen zonder voor-
werk. Maak goede afspraken voor zo’n project.
Re: Ik heb er inderdaad iets over gehoord ja, dat oude
en nieuwe lakken geen combinatie zijn, tenzij je er een
epoxylaag tussenzet, of is dat juist niet zo? In ieder geval
ben ik in geval van helemaal kaalmaken ook van plan
het meeste zelf te doen en een klein deel te laten
stralen, indien ik er niet bij kan (naden en dergelijke).

GT6 body paints 
Ik ben op zoek naar de originele kleuren van de GT6 MK
1, II en III. Is er ergens een lijst met standaardkleuren en
benamingen zoals die van de Spitfires staat afgebeeld in
de onderdelencatalogus van Nico Baas?
Re: Probeer deze link: http://www.teglerizer.com/triumph-
colors/index.html 
Re: Het boek ‘A guide to Orginality’ staan alle kleuren
met kleurnummers vermeld. In het boek ‘Triumph Spitfire
and GT6 The complete story’ staat per model Spitfire en
GT6 welke kleuren de bodies hadden met welke kleuren-
combinaties bekleding. Heb hier ook voor mijn restau-
ratie GT6+ veel uit gehaald. Beide boeken zijn verkrijg-
baar in onze clubshop.

RAL nr. 
Na een grondige restauratie ben ik toe aan het spuiten
van mijn MK III ’68. Wie kan mij het RAL nr. geven van
Signal Red 32. 
Re: Informeer even bij Sikkens in Sassenheim. Ze zijn
daar erg snel met zulke info. Verder hebben ze ook nog
goeie tips als je nog meer vragen hebt.
Re: Helaas, RAL kleuren zijn standaardkleuren.
Autofabrikanten houden zich niet aan deze kleuren en
mengen er zelf maar wat op los. Een goede autospuiterij
heeft echter de recepten om de juiste kleur te kunnen
maken. Niet alle standaard Triumphkleuren staan onder
de Triumph naam, deze staan dan bij BL of Rover.
Re: Op het plaatje in de portieropening staan de num-
mers van de kleur lak en interieur. Met deze nummers
moet een locale spuiter uit de voeten kunnen.
Re: Kijk hier eens:
http://www.kinetics.org.uk/html/ral_chart.html
Re: Zoals aangegeven, zijn RAL nummers voor stan-
daardkleuren. Autolakken zijn fabrikantspecifiek. Gebruik
daarom het British Leyland kleurnummer (onder de
motorkap) en ga naar een goede spuiter. Dit mag geen
probleem opleveren.

Hittebestendige lak
Wie heeft er een goede tip voor de lak die ik moet



gebruiken voor het lakken van mijn motorblok,  vooral
voor de uitlaat kant is de hitte bestendige lak belangrijk.
Re: Ik heb een ‘Motip’ hittebestendige lak gekocht in zo’n
spuitbus. Maar ik ben reeds van gedacht veranderd.
Aangezien het blok nog wat roest vertoont ga ik een
spuitbus hittebestendige ‘Hammerite’ gebruiken. Beide
spuitbussen zijn hittebestendig tot 600°C, dus dat zal wel
voldoende zijn! Als extra tip: wil je het spruitstuk en de
uitlaat ook mooi in kleur hebben, dan kan je dit in de
“kachel poets” zetten. Mooi zwart en bladdert er niet af.
Wel zo nu en dan herhalen voor blijvend mooi resultaat. 
Re: Er bestaat inderdaad een alternatief nl. ‘Engine
paint’. Te vinden in de betere autozaak. Maar op de bijs-
luiter stond dat het oppervlak volledig roestvrij moet zijn.
Niet haalbaar bij mij, dus, dan maar de ‘Hammerite’.
Hopelijk hecht die goed genoeg en is die wat resistent
tegen de olie. Veel benzine komt er eigelijk volgens mij
niet op het motorblok hoor, of wel?
Re: Kijk ook eens op www.hammerite.co.uk  Ik zie dat er
ook een hittebestendige verf bestaat van ‘Hammerite’.

Lak motorblok
Ik ben bezig mijn motorblok te reviseren en wil daarbij
ook het een en ander van een nieuw lakje voorzien. Zelf
heb ik goede ervaringen met ‘Hammerite’ lak, maar dat
was voor de bodem van mijn interieur. Ik wil de volgende
onderdelen spuiten: * Achterplaat (tegen koppelingshuis).
* Voorplaat (tegen nokkenas ketting). * Waterpomp. *
Kettingkast. * Carterpan.
Het liefst in de originele kleuren, volgens mij zwart, maar
als het anders is laat mij het graag weten. Verder heeft
de vorige eigenaar de kwast gedeeltelijk over het blok
gehaald. Dit gaat er natuurlijk weer af en het wordt netjes
schoongemaakt. Daar ik voor origineel ga, zou ik graag
willen weten wat voor behandeling/kleur het blok af fab-
riek had. Indien het voorzien was van een kleur, wat voor
een lak kan je dan het beste gebruiken?
Re: ‘Hammerite’ is een goede lak voor deze toepassing.
Op het uitlaat spruitstuk moet je zeker hitte bestendige
lak gebruiken, op het blok (tot 200 graden) moet
‘Hammerite’ voldoen. Ik heb de losse onderdelen laten
stralen en poedercoaten. De kosten vielen mee en je
hebt er geen werk meer aan. Kleuren: blok, voor- en
achterplaat zijn zeker zwart, kettingkast en carterpan zijn
(dacht ik) ook zwart, maar ik heb ze zilver gemaakt. Ziet’r
mooier uit.

Verven motorblok
Ik heb de motor van mijn Spitfire geheel gedemonteerd
om te reviseren. Nu wil ik het motorblok weer mooi zwart
maken. Ik heb gekeken voor hittebestendige verf, maar
het probleem daarvan is dat de ondergrond tot min.
300graden verhit moet worden, voor een goede uithard-
ing. Dit gaat natuurlijk niet werken op een motorblok. Wie
heeft suggesties, welke verf ik hiervoor moet gebruiken?

Re: Heb bij mijn motorblok gewoon ‘zinkspray’ van
ongeveer f30,- per spuitbus gebruikt en daarna kun je
alle kleuren die je wilt hier op spuiten, ikzelf heb ook
zwart gekozen en dat zit er nu na 11 jaar nog steeds op.
Succes.
Re: Zinkverf heeft het nadeel, dat het oppervlak vet blijft
en dat hierop de volgende laag slecht hecht. Zelf heb ik
zwarte ‘Hammerite’ gebruikt voor het ‘shortblok’ en hit-
tebestendige verf voor de ‘cylinderkop’. Ziet er mooi uit
en blijft mooi. Wel even al het inwendig draad (voor mon-
tage) en raakvlak van benzine pomp en oliefilter
afplakken.
Re: Waar heb je de glanzende zwarte hitte bestendige
lak kunnen kopen. ‘Hammerite’ heeft de hittebestendige
lak niet te koop in Nederland.
Re: Je kunt kijken naar kachel/haardenverf. Er zijn nog
soorten vekrijgbaar die uitharden nadat ze verhit worden.
Of kijk bij: http://www.ctaservice.nl/prijsl/da_e.htm  of op:
http://www.hammerite-automotive.com/

Spuiten kunststofdelen
Wie heeft er ervaring met het spuiten van kunststof? Ik
wil mijn voor-spoiler (1500) en beschermkappen voorzien
van een nieuwe zwarte laag. Wat voor grondlak moet ik
nemen, of hoe behandel ik het voor? Moet ik mat,
zijdeglans, of hoogglans lak nemen?
Re: Ik heb recentelijk een spuitbus bij mijn autoshop kun-
nen krijgen die zonder grondlaag te gebruiken is. Moet
alleen even wachten tot er wat warmer weer aankomt
om hem uit te proberen! Eerst koop je een spuitbus met
Primer, die geschikt is om plastic / polyester van een
grondlaag te voorzien. Als die droog is, spuit je het af
met matzwarte verf. Let op: ongeveer 4 lagen spuiten
met de zwarte verf.

Sikkens kleuren
Ik ben na lange tijd schuren toegekomen aan het in de
kleur spuiten van een aantal delen van mijn auto. De
kleur is Valencia blauw (66). Ik heb ‘Sikkens’ primers
gebruikt en wil dus ook de aflak van dit merk gebruiken.
Weet iemand misschien het Sikkenskleurnummer van
deze kleur?
Re; Kijk es op de site van sikkens: www.autolakken.nl Ik
heb de site niet verder doorgespit, maar ongetwijfeld vind
je hier een antwoord of een emailadres dat je een antwo-
ord kan geven. Sikkens heeft door heel Nederland ver-
stigingen voor professionals. Als je daar als amateur bin-
nenloopt willen ze je in het slechtste geval verwijzen
naar een spuiter met verstand van zaken. In het beste
geval spitten ze alles door naar de juiste kleur. Niet het
nummer met een afbeelding op papier, maar een
gespoten plaatje dat je even mee naar buiten mag
nemen, in de zon enz. Zo ging het tenminste 7 jaar gele-
den in Zwolle. Sinds die tijd ben ik er niet meer geweest,
dus ik weet niet hoe de service er nu is.



Re: Bij ‘Sikkens’ zijn inderdaad zeer vriendelijk en ent-
housiast. Prima service dus. Het kleurnummer van valen-
cia blauw was te vinden onder ST66. Het zal nog wel
even duren voor hij daadwerkelijk in de lak staat maar ik
ben zeker een stap dichterbij!

Kleurcode lak
Mijn Spit is 5 jaar geleden opnieuw gespoten. De oor-
spronkelijke kleur was inca yellow. De huidige kleur is
iets lichter. Een paar plekken moet ik nu opnieuw
spuiten. Het spuitbedrijf bestaat niet meer. De enige
kleuraanduiding die ik heb, is “Triumph of Rover FAB”,
maar ik kan tot nog toe geen enkel bedrijf vinden dat met
deze gegevens de kleur kan maken. Weten jullie miss-
chien een oplossing (zonder de hele auto opnieuw te
laten spuiten)?
Re: Als ik jou was, zou ik eens naar ‘Sikkens’
autoreparatielakken (akzo nobel) bellen, volgens mij is
het nummer: 071 3082242, of raadpleeg www.auto-
lakken.nl
Re: Bij een goed autorestauratiebedrijf laten ze in zo´n
geval de kleur scannen en namaken, dit is volgens mij
na enige tijd de beste oplossing. Mijn ervaring leert dat
dit perfect kan, mijn Spit is ook ca. 6 jaar geleden
gespoten en heb dit jaar lak bij laten maken, is perfect.

Kleurcode
Ik ben sinds kort in het bezit van een witte Spitfire 1500
’79. Op het typeplaatje aan de linkerzijkant staat als
kleurcode genoemd ‘NMC’. Voorzover ik heb kunnen
achterhalen, werd in dit bouwjaar alleen Leyland White
geleverd met kleurcode ‘NAF’. Kan iemand mij zeggen
hoe dit kan en of de lak met de originele kleur nog
ergens leverbaar is?
Re: Ja ‘Sikkens’.
Re: Ja, ik heb ook een 1500 uit de VS met hetzelfde
kleurcode ‘NMC’. Heb ook nergens enige verwijzing naar
deze code kunnen vinden, ook niet bij de diverse internet
sites. Intussen is er wel een die er vermelding van
maakt:
http://www.triumphspitfire.com/Paint.html
Re: Mijn Spitfire is een origineel Nederlands exemplaar
uit 1979. Blijkbaar is er een speciaal serietje geweest
met de kleur ‘NMC’! Je kunt een echtheids certificaat
aanvragen in Engeland, hierop staat de juiste kleur
weergegeven, samen met alle andere gegevens. Kosten
E45,-. Verder vond ik op de site nog een aantal telefoon-
nummers onder archive button:
http://www.heritage.org.uk/archive/archive.htm

Kleurcode
Wie weet de kleurcode van Spitfire 1500 ’78, een soort
licht, baby blue / fel blauw.
Re: Pageant Blue, Code JAE. Licht blauw, is Wedwood
Blue code 26. Donkerder, felblauw;  Pegeant Blue, code

JAE
Re: De kleur JAE of Tahiti Blue is een middelblauwe
kleur en is een zeldzaam voorkomende. 
Re: Volgens de ‘guide to originality’ zijn de kleuren blauw
die op de Spitfire 1500 gebruikt zijn: Vanaf okt 74, french
bleu, code 126 (zeer donker blauw). Delft bleu, code 136
(grijs/paars achtig). Vanaf maart 77, pageant bleu, code
JAE (blauw, niet al te donker).
Re: Toch maar eens op het plaatje van mijn Pageant
Blue Spitfire (juni 1978) gekeken naar de ‘paint code’.
Letters: JMA (!). Mijn Spitfire is in het verleden wel
opnieuw gespoten, maar ik heb foto’s van de orginele
kleur, uit ongeveer 1980. Dezelfde kleur als nu dus. Voor
mij is JMA dus, Pageant Blue, is JAE dus Tahiti Blue en
heeft de ‘Guide’ het dus (deze keer) fout.
Re: De catalogus van Nico Baas omschrijft op bladzijde
211 de kleuren als volgt: ‘Tahiti Blue (1977): colour code
146/JAE’, ‘Pageant Blue (1977 - 1980): colour code
JAE’.
Volgens mij moet dat laatste dus volgens mij(n typeplaat-
je) JMA zijn. Verwarrend? Ik vind van wel. (Overigens
staat op bladzijde 210 van deze catalogus een Tahiti
Blue Spitfire). Terwijl ik dit schrijf, herinner ik me vaag
een site waar dezelfde gegevens ook op staan: kleuren
en codes. Wie weet welke site het is?
Re: Waarschijnlijk bedoel je deze site:
http://www.armfield.freeserve.co.uk/car/car_colour.htm
Leuk, want je ziet meteen een Spit in de geselecteerde
kleur. Ik heb een Tahiti blauwe JAE Spit. De kleur die
deze site geeft, wijkt echt af van de werkelijkheid. Die is
in het echt toch aanzienlijk donkerder dan het beeld dat
je op de site krijgt.
Kijk ook eens op
http://home.sprintmail.com/~kc3565l/rmtc.html.
Je kunt ook kijken op http://british.nerp.net/car/technics
Hier vind je de stalenkaarten van Dupont voor Triumph.
Re: Naar aanleiding van deze discussie heb ik mailtje
naar de beheerder van triumpspitfire.com gestuurd met
de vraag of hij nog wat meer kan vertellen over kleuren.
Hieronder mijn mailtje en zijn reactie die ik vandaag
kreeg.
Hi John, I own a 1978 (Dutch) Spitfire, Pageant Blue,
color code: JMA, not ‘JNA’ as I saw on your site. It’s the
car’s original color and it has a silver decal on the bonnet
and the boot. There’s an interesting discussion going on
at www.spitfire.nl (in Dutch, so you won’t understand, I
suppose), but there is confusion about the colors JAE
and JMA on a 1978 Spitfire, as some people state that
JAE is the Tahiti Blue color. Others state that JAE is the
Pageant blue color. Any ideas? Greetings from Holland. 
I am still searching but here is the current info:
http://www.gt6man.freeserve.co.uk/Paint.html shows both
JAE as Tahiti and Pageant. JAG/JNA is Pageant (from
78) according to 
http://www.xs4all.nl/~ekieboom/spit/identification.html#pai



nt and
Tahiti blue 146/JAE (75-78)
http://www.geocities.com/MotorCity/Speedway/1080/paint
codes.html
Tahiti Blue JAE
http://teglerizer.com/triumphcolors/index.html (JAE)
Pagent and 146 
Tahiti Blue
http://www.tssc-hq.demon.co.uk/Offers/paint.html has
Tahiti as 
146/JMP and Pagent as JAG
Midgets at the time were also offering those two colors 
http://www.mgcars.org.uk/midgetspriteclub/sprite/spritepai
nt.html
Tahiti Blue (BLVC65) offered Feb ’75 to Aug ’77 and
Pageant Blue 
(BLVC224) Aug ’77 on Rimmer Bros. catalog says
Pageant Blue (77-80 ) as JAE and Tahiti Blue (1977
only) as JAE/146. My 76 dealer brochure has Tahiti list-
ed.
I originally thought Peagent and Tahiti were the same
with the name changing after 1977. 76-77 Tahiti 146, and
78-80 JAE. Now I am not sure as Rimmer’s codes are
different. The Dupont color number for Peagent is 45473

RAL code velgen
Ik wil mijn 1500 velgen laten poedercoaten, wat is de
RAL code van de originele kleur ?
Re: Ik heb deze vraag in het verleden hier ook gesteld
en kreeg dit antwoord RAL 9006. Ik heb de kleur zelf nog
niet gezien, dus ik weet niet of het goed is.
Re: Na wat meer speurwerk, heb ik een RAL kleuren-
waaier kunnen vinden op het internet. Zie
http://www.raabecorp.com/Pages/RAL.html Hiermee kom
ik tot de conclusie dat RAL 9006, “aluminium” genaamd,
de goede kleur moet zijn. Het enige alternatief zou
RAL9007 zijn, “grey aluminium”, maar die is te donker,
vergeleken met origineel Spitfire foldermateriaal en valt
dus af.

Velgen poedercoaten
Onlangs heb ik onderdelen laten poedercoaten. Helaas
waren er problemen met het strak krijgen van de velgen.
De naad aan de buitenkant van de velg, tussen het bin-
nenste deel en de buitenrand waar de band op ligt, geeft
voor problemen. Er ontstaan hier blaasjes.
Re: Ik heb ook een set laten poedercoaten en er zaten
inderdaad blaasjes op die rand. Het probleem komt door
de opwarming van het wiel. Meestal zal er in die naad
nog wat lucht (of tectyl) zitten. De ruimte wordt vervol-
gens met poeder afgedekt en daarna gebakken. De
ingesloten lucht in die naad zal dus de poederlaag die er
op ligt proberen weg te duwen. Een remedie kan zijn de
wielen tevoren al goed op te warmen.
Re: Ik heb ook velgen laten poedercoaten en met het-

zelfde probleem.Ik heb de luchtblaasjes voorzichtig ver-
wijderd en als de banden erop liggen zie je er niets van.
Overigens heb ik de grondlaag eerst zwart laten
kataforese lakken. Dit is een goede roestwerende grond-
laag. Deze laag is dus niet aangetast.

Spuitwerk
Ik heb mijn Spitfire MK III laten spuiten (british racing
green) en de binnenkant is daarbij niet gespoten. Ik heb
het dan over het zitgedeelte en de kofferruimte. Heeft
iemand enig idee wat ik hier het beste op kan spuiten,
misschien ook te denken aan geluidsdemping. het liefst 1
component. Ook de wielkasten moeten nog gespoten
worden met een antisteenslag laag en het liefst met de
kleur van de auto eroverheen. 
Re: Wat erg goed werkt, is eerst met afbijt en de
roterende staalborstel de binnenkant geheel verfvrij te
maken (let op de buitenkant met de afbijt!) daarna
schoon en vetvrijmaken en dan in de ‘Hammerite’ zetten.
Eerste laag eventueel verdunnen. 2 a 3 lagen binnen 3
uur aanbrengen. Daarna drogen en uitharden. Maximale
sterkte verkregen na 6 weken (!). Dan er gewoon een
tapijt-set overheen plakken. De voetenmat los laten om
te kunnen luchten en drogen.
Geluidsdemping? Niet aan beginnen, neemt alleen maar
vocht op en veroorzaakt narigheid. Je rijdt een cabrio
van engelse makelij en daarbij horen natuurlijke gelu-
iden. Na een tijdje leer je zo je Spit kennen. Elk piepje of
rammeltje heeft z‘n oorzaak en vaak z‘n charme.

Voorbereiding spuitwerk
Ik ben verscheidene kleine onderdelen aan het voor-
bereiden (lak afhalen, roest verwijderen, schuren, ...),
zodat ik deze in de zomer kan spuiten. Heeft er iemand
tips om deze onderdelen te beschermen, zodanig dat
deze niet opnieuw beroest zijn tegen de zomer. Iemand
heeft mij gezegd deze in te strijken met benzine of white-
spirit (dit zou een beschermende laag achter laten), klopt
dit?
Re: Wanneer de onderdelen echt roestvrij zijn, kan je ze
het beste direct in een (etsende) primer zetten. Dit is
tevens de beste grondlaag om ze later te spuiten. Neem
ook de optie mee om ze te laten poedercoaten. De poed-
ercoater zal ze als eerste zandstralen, zodat alle roest
weg is en daarna poedercoaten (elke RAL kleur
mogelijk). Zo ontstaat er een zeer duurzame en harde
bescherming.

Spuiten nieuw plaatwerk
Ik ga binnenkort een aantal plaatwerkdelen aan mijn
1500 vervangen. Ik heb deze delen nieuw gekocht en
het betreft ondermeer: dorpels, reparatiestukken,
achterspatbord, spatborden voor, deurbladen, ... Deze
onderdelen zijn in een soort van grondverf uitgevoerd,
soms in zwart satiné, andere in rood-bruin mat. Mijn



vraag is: is dit een valabele grondlaag om te over-
spuiten? Zo neen, wat doe je er ‘t best mee? Moet deze
laag worden afgeschuurd en hoever? Of straal je de
stukken ‘t best blank, om ze daarna opnieuw in grondverf
te zetten? Wat doe ik bijvoorbeeld ‘t best met de binnen-
zijde van de nieuwe deurplaten? Mag de aanwezige
grondlaag erop blijven zitten en is dit voldoende? (de
oude waren in de kleur van de wagen gespoten). Als ik
de dorpels bijvoorbeeld eerst behandel, alvorens ze te
plaatsen, dan ga ik door het lassen toch opnieuw deze
beschermlaag wegbranden. Hoe vang ik dit best op, om
geen roest te krijgen in de lasnaden? Is er een anti-
roestmiddel dat “lasbestendig” is?
Bijkomende vraag: in de litteratuur lees je, dat je de car-
rosserie moet schuren “met water”. Als je dan op blank
metaal geraakt, creeer je toch roest door het water? Is
hier een uitleg voor?
Re: kijk eeerst eens op www.autolakken.nl
Houdt gewoon in, dat je met watervast schuurpapier
schuurt, is vaak veel fijner dan normaal papier, wel duur-
der, maar gaat ook langer mee, omdat je het schuursel
steeds weg spoelt en is daarom ook water’proof’ schuur-
papier.
De onderdelen worden afgeleverd met een
beschermlaag, maar die is niet van een dusdanige
kwaliteit dat je deze onbehandeld kan laten. Zeker de
binnenkant van deuren en ook andere binnenkanten,
dienen juist erg goed behandeld te worden, omdat daar
condens op kan ontstaan. Dus, zeker zo goed verven of
spuiten als de buitenkant. Het hoeft niet zo mooi als de
buitenkant, dus er kunnen bv.anti steenslaag of andere
sterke roestwerende coatings gebruikt worden. Helaas is
het zo, dat als je gaat puntlassen, of anderzins lassen, er
altijd verf wordt weggebrand, dus zal je deze plekken
extra moeten behandelen na het lassen. Er bestaan
inderdaad elctrisch geleidende coatings op zinkbasis, die
de mogelijkheid bieden om er doorheen te lassen, maar
ze verbranden wel helaas het zink. Ik zou nooit met
waterproof zo diep schuren, dat het metaal er weer door
heen komt. Dus eerst goed primeren en een goede laag
spuitplamuur aanbrengen, voor het schuren. Ik had met
het bovenstaande goede resultaten, maar een profes-
sional kan het natuurlijk altijd nog beter.
Re: De vraag, of je de zwarte beschermlaag die op het
metaal zit moet laten zitten, of dat je hem wegschuurt
voordat hij geprimerd wordt, is nog niet beantwoord. Een
primer is bedoeld voor een goede hechting van lak aan
metaal. Als je er een laag tussen laat zitten, ben je
afhankelijk van de kwaliteit van die laag. In mijn ogen
zou die er dus af moeten.
Re: Wie weet het? Op de vraag: Het nat schuren van
metaal levert geen problemen op, als je tenminste direct
daarna maatregelen neemt om roestvorming te
voorkomen. Dus ontvetten en spuiten. De vorming van
een oxydatielaag bij staal gaat veel trager dan bijvoor-

beeld bij aluminium. Voor het aanbrengen van een
goede beschermlaag, moet de andere laag eraf. Dit kan
vaak met thinner, anders afschuren (aan de binnenzijde
gewoon met een roterende borstel op de haakse slijper),
of met afbijt (goed naspoelen). Nat schuren en afbijt
afspoelen is geen enkel probleem. Om de binnenzijde
goed te beschermen, kun je de hele oppervlakte met bijv.
zinkprimer schilderen of spuiten, behalve de lasflenzen.
Later kun je dan primer, of lijnolie, of waxoil, oid, in de
holle ruimtes spuiten.

Overspuiten
Ik ben bezig met het opknappen van mijn Spitfre MK III
en ik vind dat het nu tijd wordt om de laklaag te gaan
vervangen. Ik wil dit door een bedrijf laten doen, maar
dat moet ik nog vinden. Ook het afhalen van de oude lak
wil ik door het bedrijf laten doen. Mijn budget is niet al te
groot, dus ik wilde weten hoeveel me dit gaat kosten.
Re: Deze vraag is niet zo 1, 2, 3 te beantwoorden.
Waarschijnlijk kom je na het verwijderen van de oude lak
wel roest tegen (of erger, gaten). Dat zal dan eerst gere-
pareerd moeten worden. Iets, wat een spuiter meestal
niet doet. Verder hangt het er vanaf hoeveel strakmaak
werk er aan je body zit. Hier gaan nogal wat uurtjes inzit-
ten.  Het leuke is dat je ook zelf een groot deel van de
werkzaamheden kan doen. Denk bijvoorbeeld aan het
demonteren van al het gemonteerde matriaal en het ver-
wijderen van de oude laklagen. Bv met ‘Scotsh brite’
boormachineborstels, afbijt, dompelbad of zandstralen
(het laatste alleen op roestige plaatsen). In overleg met
de spuiter kan je misschien zelf afkitten en de eerste
primerlaag aanbrengen.
Re: Als het goed is, zal ik geen roest tegen komen. De
reden dat er een nieuwe laklaag op moet, is, dat de
vorige eigenaar een zeer slechte laklaag aangebracht
heeft. Dit is nu los aan het laten en er zit een behoorlijk
kleurverschil in. Er is natuurlijk een kans dat ik roest
tegen kom, maar ik wilde alleen weten hoeveel geld ik
kwijt ben aan het spuiten.
Re: Ga gewoon naar een goede, plaatselijke spuiter en
laat hem een offerte uitbrengen voor het spuiten zonder
bijkomend werk. Dan heb je een betrouwbare indicatie.
Ook een bedrijf dat zich met moderne auto’s bezig houdt
kan dat redelijk inschatten. Of je het daar uiteindelijk laat
uitvoeren, is niet belangrijk, een offerte willen ze vast wel
uitbrengen.

Lak polijsten
Na het spuiten, zie ik bij bepaalde lichtinval, dat de lak
van mijn auto heel licht last heeft van “sinaasappel
effect” Ik heb me laten vertellen dat je dit met de hand
kunt weg polijsten. Wie kan me vertellen, wat ik daar het
best voor kan gebruiken.
Re: Sinaasappel-effect laat zich niet wegpoetsen. Het is
een onregelmatigheid in de lak. Doordat er te dun of te



dik gespoten is, is de lak niet mooi egaal in elkaar
gevloeid. Je kunt proberen het effect wat te verdoezelen
door polijsten met Commandant nr.5, liefst met een poet-
smachine, of anders met de hand. Flink “de beer” er
over. Daarna in de was zetten. Misschien lijkt het dan
allemaal een beetje anders, of is het minder goed te
zien, maar weg krijg je het niet. Probeer eerst maar eens
een stukje uit.
Re: Polijsten gaat goed als de laklaag voldoende dik is.
Gebruik waterproof polijstpapier 1500/1600. Dit is te
koop bij autolakgroothandels. Pas op met de randen!
Hierna commandeur 5. Daarna commandeur 7 na poli-
jsten.

Kleine lakbeschadigingen
Hoe kan ik het beste kleine lak beschadigingen her-
stellen? Het zijn meestal kleine ‘slijt’-plekjes van slecht
geplaatste carrosserie delen (deuren/motorkap, e.d.).
Re: ‘Dremel’, menie of gronden en bijkwasten. Of laten
spuiten. Afhankelijk van je eigen eisen/wensen i.c.m. de
plaats van ‘slijtage’. Kan me voorstellen dat een ‘zicht-
deel’ bijgespoten wordt, terwijl ik een ‘onzichtbaar’ deel
zou kwasten. 
Re: Ik werk met spuitbusjes. Je hebt dan wel meer werk,
omdat je moet afplakken, maar met een beetje routine
krijg je een heel net resultaat. Ik werk als volgt; plekje
goed opschuren, alle roest verwijderen. Behandelen met
‘Fertran’, 1 x spuiten met zinkhoudende primer en twee
keer in kleur spuiten. Iedere keer afplakken en de vol-
gende keer iets ruimer afplakken. Dan enige weken laten
zitten en dan oppolijsten met ‘Commandant’ en in de was
zetten. Alleen bij echt kritisch kijken en bij strijklicht zie je
de plek. Maar het is altijd mooier dan roest. Het is een
oude auto en te zijner tijd zal hij toch een keer helemaal
of deels gespoten moeten worden om mooi te blijven.

Chroomwerk

Herchromen onderdelen 
Wie heeft er ervaring met het laten herchromen van
onderdelen? Of weet iemand  hiervoor een adres waar je
dit kunt laten doen?
Re: Op dit moment zijn ze bezig met het herchromen van
mijn bumpers (Spit 1500). Het adres wat ik heb, deed
hiervoor alleen onderdelen voor motoren en brommers.
Zodra ik mijn bumpers terug heb en de kwaliteit heb kun-
nen beoordelen, laat ik het je weten. 
Re: Je zal vooraf wel een indicatie van de kosten hebben
gekregen. Wil je zeggen hoeveel dat grapje gaat kosten?
Ik heb ook al lang plannen in die richting, maar de prijs
houdt me tegen. Misschien valt het bij jouw adres mee. 
Re: Prijs is iets waar je toch waarschijnlijk niet omheen
kan. Zelf werk ik in een galvano technisch bedrijf (niet
chroom) en het is en blijft een bewerkelijk proces en bij

chroom in het bijzonder is het badproces lang (tijd) en
een oud handwerk ambacht. Het is zeker niet simpel in
een badje dompelen, zoals sommigen denken. Het
chroom zelf is eigenlijk alleen voor de “krasvastheid” en
de mooiigheid. De echte beschermede laag is het nikkel
dat eronder zit. Nikkel houdt zijn glans niet, doordat het
oxidelaag dof is en het is relatief zacht - vandaar de
chroom. Chroom is ook niet een dichte laag, er zitten
veel haar-fracturen in. Deze fracturen laten de weersele-
menten snuffelen aan de laag eronder. Daardoor moet
de nikkellaag ook van voldoende dikte zijn om de staal te
kunnen beschermen. Dit is waar de meeste verch-
roombedrijven bezuinigen, een laagdikte van 200 micron
is goed genoeg, met daarover 25-30 micron chroom.
Dunner is goedkoper, maar ook minder beschermend.
Dan is het proces zo, dat de randen van te bekleden
objecten, “trekken” de spanningsvelden naar zich toe,
zodat er veel meer op de randen neerslaat - bij beide,
chroom en nikkel, is dit zo. Deze extra velden zorgen
voor overbelastingen en laat de laag los. Hiervoor moet
een stellage gemaakt worden, om dit tegen te gaan. De
holle achterzijde zal zonder veel extra inspanning nog
nagenoeg onbedekt blijven. 
Dus, de prijzen liegen er niet om, vaak net zoveel als
een nieuw gemaakte ‘reproduction bumper’. De kwaliteit
van repro’s laat vaak te wensen over. Persoonlijk zou ik
liever een oude nog proberen op te knappen en opnieuw
bekleden, dan een nieuwe die uiteindelijk slechter is. 
Re: Ik wil ook zeker niet voor een dubbeltje op de eerste
rang zitten, maar wel voor al die dubbeltjes een goed
product hebben en daarom is info verzamelen erg belan-
grijk.
Re: Blijft bij mij de vraag: Wat kost dat nu? Is er iets over
te schrijven?  
Re: Ik ben daar ook mee aan het zoeken geweest en
zoals al verteld, is het een heel omslachtig proces. Als
het helemaal goed gedaan wordt, moet ook eerst ontch-
roomd worden. Dan moeten de krassen en deuken
weggewerkt worden dmv polijsten. Dan soms verkop-
eren, vernikkelen en dan verchromen. Een voorbeeld
van al deze stappen lag bij ‘British Car Festival’
Rosmalen. Ik heb met iemand gesproken die er de ervar-
ing mee had, dat (her)verchroomde bumpers na een tijd
ietwat vergeelden. Zoek via ‘Altavista’ op verchromen en
daar komt van alles boven. Bijvoorbeeld bij www.galva-
track.nl of bij 
www.volvo-klassiekers.nl/verchromen 
enzovoort. Prijzen worden eigenlijk nergens genoemd.
Als je iemand kent die bij een metaalbewerkingsbedrijf
werkt, kan hij soms ‘regelen’ dat enkele kleine onderde-
len met een grote partij meegaan. Wat ook belangrijk is,
is dat ze zonder krassen of deuken worden aangeleverd,
want er komt alleen maar een heel dun laagje over en
als dat dan op een mooi glimmend verchroomd deel zit,
is het tien keer duidelijker zichtbaar. Ik ben nu bezig om



zelf kleine onderdelen zoals de koppen van bouten te
glans-vernikkelen. Kost ontzettend veel tijd en ook geld
(het startpakket kost 100 Euro) maar resultaat heb ik
eigenlijk nog niet gehad. 
Re: Wil je de voorbereiding zelf zoveel mogelijk doen?
Eerst de oude chroom er afhalen door deze in een bad
van NaOH (loog) te plaatsen en met een trafo (DC) wat
stroom toevoeren. Positieve pool aan de te ontchromen
object zetten en de negatieve pool aan een stuk staal
dat je ook in de bad plaatst. Stroomsterkte is ongeveer
10A/dm2. Dit proces zal het staal (en nikkel) niet aantas-
ten, alleen de chroom en duurt hooguit een uur.
Een andere mogelijkheid is de object stroomloos te strip-
pen in een bad met een HCL (zoutzuur) oplossing.
Liever een beits-rem toevoegen en regelmatig kijken of
alles goed gaat. Dit kan het staal aantasten en duurt
langer, soms meer dan 24 uur. Dan heb je de
onderliggende laag of lagen van nikkel en soms ook
koper.  Koper ben ik zelf niet weg van en is totaal over-
bodig in mijn opinie. Het nikkel kun je gewoon laten zit-
ten, weer, mijn ervaring en kennis staat dit toe. De imper-
fecties op het object kunnen gerepareerd worden, goed
fijn schuren en dan polijsten. Vooral vragen om een
goede dikke laag nikkel bij de verchromer. Als de bumper
na enige tijd vergeelt, zoals al vermeld, dan is de chroom
gewoon te dun, want de gele kleur komt puur door
nikkel, chroom heeft zelf een blauw/witte kleur, heel
anders als geel.

D a s  h  b o a r d

Dashboard lakken
Ik wil graag mijn dashboard lakken en zo origineel
mogelijk laten. Welke voorbehandeling en welke lak kan
ik het beste gebruiken?
Re: Pas hier mee op, want voor je het weet spiegelt de
zon er vervelend in. Als je het al zou doen, doe het dan
met zijdeglans lak. Bedenk ook dat je elk krasje ziet.
Re: Ik heb mijn dashbord proberen te vernissen, maar
dat was tevergeefs. Er onstonden steeds kleine luchtbel-
letjes of stofdeeltjes. Niet dat er stof of lucht tussen zat.
Ik ben dan maar naar een meubelrestauratiezaak
geweest en die hadden juist hetzelfde probleem. Die
hebben me dan doorverwezen naar een oude man die
dat vroeger als beroep deed. Die wist me te vertellen dat
hij het gepolierd had (niet echt gepolierd maar iets
gelijkaardig) waardoor de orginele glans terugkomt. Dat
is nu ondertussen een maand of 5 geleden en het glanst
nog steeds. Kosten +-30 euro.
Re: Misschien kan je dit voorbeeld volgen:
http://www.teglerizer.com/triumphstuff/75w_dash.htm
Toevallig heb ik verleden jaar mijn dashbord opgeknapt.
1 eerst geheel gedemonteerd (3delen). 2 toen geschu-
urd, tot op de fineerlaag (van de fariek uit zit er een soort

polyester laag op) wat moeilijk te verwijderen is, eerst
met een schuurmachine later met de hand afgeschuurd
tot op het fineer. Uitkijken dat je dan niet te lang schuurt,
want je bent zo door die laag heen! 3 daarna gebeitst
met in mijn geval ‘Hermandix Merbau’. 4 Verder gelakt
met Boat varnish, 5 lagen, telkens met tussen de lagen
24 uur droogtijd! De vernis die ik gebruikte moest er bij
de eerste laag 25% terpetijn in gemengd worden, en
daarna 5%,als je het allemaal correct doet, dan krijg je
een schitterend dashbord!

Dashboardlak
Omdat ik extra meters in mijn dashboard wil plaatsen,
ben ik begonnen om zelf een nieuw dashboard te maken
(mijn oude dashboard houd ik namelijk liever origineel).
Dit schiet inmiddels aardig op. Kan iemand mij vertellen
met welke soort lak ik het dashboard het beste af kan
werken (en waar deze eventueel te verkrijgen is).
Re: Ik heb het mijne afgewerkt met hoogglans ‘Glitsa’.
Parketlak, kan tegen een stootje. Verkrijgbaar bij elke
hobbywinkel.
Re: Mijn dashboard is enkele keren met ‘Ruwa’ jachtlak
behandeld. Het resultaat is perfect. Je kan het beste een
zijdeglas lak gebruiken. Met hoogglas lak en de zon in
de rug, glimt het irritant.
Re: Gebruik jachtlak. In veel lagen, bijvoorbeeld 8. Dat is
niet overdreven. Ik heb de mijne 6 jaar geleden met 4
lagen gedaan en hij wordt nu al weer kaal.
Re: Waarom geen parketlak! Deze is tegenwoordig
watergedragen. Als hij langdurig met vocht in aanraking
komt, slaat hij wit uit en wordt zacht. Aangezien het
buiten ook wel eens vochtig is, moet je dit dus niet
gebruiken in een auto.

Betaalbaar dashboard
Weet er iemand waar ze mooie, betaalbare dash sets
verkopen voor een Spit 1500.
Re: Bij ‘Anglo Parts’ verkopen ze er, maar een dikke
400? vind ik echt wel heel veel geld voor iets, dat je niet
echt nodig hebt (er zitten een paar barsten in en is echt
niet zo mooi meer, maar toch). Eventueel doe ik zelf een
poging om een setje te maken, maar als er een
enigszins betaalbare oplossing is (die wschl. mooier is
dan wat ik kan maken).
Re: In november is de jaarlijkse Triumph onderdelendag
in het ‘Euretko’ in Houten. Hier is meestal voldoende op
dit gebied verkrijgbaar, zowel tweedehands als nieuw.
Meetings zijn sowiezo een prima plek om aan goeie
spullen voor je auto te komen. Als je toch in Engeland
werkt zou ik eens proberen met de ‘Spitfire graveyard’
aan te spreken. Op hun site
http://www.spitfireg1.f9.co.uk/ kan je bij ‘parts list’ zien,
dat het ongeveer een 30 pond zal kosten. Prijs/kwaliteit
stukken beter. Als je even met een zoekbot het internet
afschuimt, zal je wellicht nog andere tweedehands



Triumph zaken in Engeland vinden.
Re: Mijn dashboard was ook gescheurd. Uitstekende
delen weggesneden; gat opgevuld met pur-schuim. Met
een stanleymes bijgesneden. Lap skai-leer gekocht op
de markt voor ?5. Met ‘Bison’-kit erop geplakt. Ziet er
prima uit. Als ik er íetsje meer moeite in had gestoken
(meester ongeduld!), had het er perfect uitgezien. Goed
is goed genoeg voor mij en mijn roest-barrel. Voor een
alternatief notenhoutenmotiefje: stuk formica gehaald bij
een plaatselijke meubelmaker voor eveneens ?5.
Afgemaakt met parketlak. Ziet er puiker uit dan het deed.
Ervaringstip: formica niet snijden met een mes en dan
breken zoals aanbevolen door de professional, maar
gewoon lekker figuurzagen.
Re: Zoek je alleen het hout, of ook de instrumenten die
in je dashboard zitten? 
Re: Ik was eigenlijk op zoek naar mooi afgewerkte
paneeltjes (de onderdelen werken nog allemaal, zoals
het hoort). Maar ik heb de indruk dat ik dit dus beter zelf
kan proberen te doen. Iemand suggereerde via mail om
dit te doen met ‘plakplastic’ met een mooi motief en dit
lijkt me wel een mogelijke optie. Ik ben natuurlijk meer
voor (echt) hout te vinden, maar om een mooi resultaat
te bereiken, is het wat minder eenvoudig en een pak
meer tijdrovend lijkt me (dilemma).
Re: Plakplastic? Dat gaat bobbelen en blazen als het
warm wordt (in de zon). Ik hou vast aan mijn suggesite
van ‘Formica’. In zeer vele motieven te krijgen, waaron-
der zeer fraaie hout- en notenmotieven en tamelijk een-
voudig te verwerken (met de figuurzaag!).
Re: Wanneer je de tijd hebt en de moeite neemt kan je
hetzelfe doen wat ik gedaan heb. Het dashboard bestaat
uit hechthout met een fineer laag. De achterzijde en de
stompe zijden zijn meestal behandeld met een gekleurde
kunsthars. Het deel wat in het zicht zit, dus waar de
fineerlaag op zit is behandeld met een doorzichtige kun-
sthars. Door deze behandeling is het geheel waterdicht
en dus goed geconserveerd. In kunsthars zitten zgn
weekmakers. Deze zorgen ervoor dat het kunsthars niet
uitdroogt. Helaas hebben die ook niet het eeuwige leven
en onder invloed van UV-straling drogen ze langzaam uit
en de kunsthars gaat scheuren. Wat ik gedaan heb, is
met een smal plamuurmes de kunsthars verwijderd. Dit
ging vrij eenvoudig, op een paar stukjes na. Deze heb ik
verwijderd met schuurpapier(100). Hierna heb ik het
geheel nog wat nageschuurd met fijn schuurpapier 300.
Daarna heb ik het gewoon met blanke lak behandeld. Dit
verschillende keren achter elkaar, net zolang tot het
oppervlakte geheel glad was. Uiteraard voor elke lak-
beurt even schuren en vet en stofvrij maken. Resultaat
perfect en niet van nieuw te onderscheiden. Blanke lak is
te verkrijgen in kwart liter verpakking, die ruim voldoende
is. Ook kan je parketlak gebruiken. Een betere oplossing
is om Jachtlak te gebruiken. Hiermee worden houten
zeilboten geconserveerd. Is keihard en water en UV

bestendig. Wat de prijs en de verpakking betreft heb ik
geen idee. Dit laatse is een optie wanneer je zeker weet
dat je Dashboard veel aan regen wordt blootgesteld. 

Ombouw stuurinrichting
Ik kan een MK III kopen, maar deze moet worden omge-
bouwd van rechts naar linkse uitvoering. Kan dit?
Re: Ja het kan, maar het is behoorlijk ingrijpend.
- als eerste heb je een nieuw stuurhuis nodig.
- Vervolgens moet je heel wat plaatwerk van de ‘body’
aanpassen:
- pedalen en hoofdcylinders verplaatsen, leidingen aan-
passen
- Accubak verplaatsen
- Gat doorvoer stuurstang verplaatsen
- Bevestiging stuurkolom verplaatsen en een ‘links’ stu-
urhuis erin.
Het enige wat je niet hoeft te verplaatsen is het dash-
board, aangezien dat in het midden zit. Tenzij je erg
handig bent zou ik zeggen: Bezint, eer je eraan begint.
Re: Ik heb ook een MK III met rechts stuur, maar ik vind
dit geen probleem. Afgezien van de kosten, het links
schakelen went heel snel en het heeft wel iets, het is
tenslotte een oude Engelse auto en die horen nu een-
maal rechts gestuurd te zijn.

GT6 dashboard
Heeft iemand een idee hoe ik een GT6 MK III dashboard
met tellers en meters kan inbouwen in een Spitfire’79. Ze
hebben dezelfde contouren, maar er zitten meer en
mooiere meters in.
Re: Technisch zijn ze uitwisselbaar. Maar de aansluiting
voor de aandrijving aan de achterkant kunnen bij de km
teller en toerenteller verschillen. Sommige moet je erin
steken, andere erin schroeven. Maar ik denk dat je ze
toch zo kunt overzetten. Ook zul je de metalen onderste-
uning van je dashboard wat tegen het schutbord gelast
zit moeten aanpassen om ruimte te maken voor hetgeen
er meer in het dashboard zit. Ze zullen niet allemaal lij-
nen met de bestaande uitsparingen. Ik heb heel wat
meters bijgeplaatst en ook wel een Vitesse dashboard in
een Herald geplaatst. Dezelfde problemen, maar
geweldig als je het geklaard hebt. Je zult extra voeding
moeten maken voor de instrumentverlichting en hun
functionele verbindingen. Hier en daar zul je bestaande
draden moeten verlengen. Houd de schema’s in de
gaten. Ik heb altijd de gelegenheid aangegrepen om
opnieuw te vernissien na de proefmontage.

Dashboard
Wie kan mij vertellen hoe ik de knopjes van de verwarm-
ing los kan krijgen. Er zit aan de zijkanten wel een
‘busje’, maar ik kan niet goed zien wat het is; inbus
wellicht? Re: Deze knopje zitten met een klein inbuss-
chroefje vast. (tenminste bij de 1500) 



Re: Je moet inderdaad een heel klein imbussleuteltje
hebben. Heb ik niet, ik gebruik een gewone (niet te
dikke) spijker. Die heeft bij de punt een 4-kantige vorm.
Past bij de knoppen van mijn dashboard prima. (De
spijker bewaar ik in een van de dashboardvakjes, weet ik
zeker dat ik het ‘goede’ gereedschap heb).
Re: Ik heb ze er uit gedraaid en met een ijzerzaagje van
een groef voorzien, waardoor ze er nu met een kleine
schroevendraaier uitgedraaid kunnen worden.
Re: Wat een gedoe met spijkers en zaagjes. Dit is 2001,
in iedere goede gereedschapzaak kan je deze inbus
sleuteltjes kopen. We rijden wel in een Engelse auto,
maar we hoeven het toch niet op zijn Engels te repar-
eren.
Re: Correct, met inbussleutelje. Let wel, dit dient een
‘inch’ maatje te zijn. Zo`n, setje inbussleutels met ‘inch’
maten is in een goede gereedsachap/ijzerhandel te
koop. Let op, als je het met een mm sleuteltje probeert,
je het binnenzeskantje beshadigt en het dan nooit meer
los krijgt, of uitboren.
Re: Dit heb je goed gezien, er zit in elk knopje een klein
inbusschroefje van ongeveer 2/3mm. Met een kort inbus-
sleuteltje kun je deze los draaien en dan kun je het knop-
je verwijderen.

Zooitje onder het dashboard 
Wat is de handigste manier om alles onder het dash-
board na restauratie opnieuw in te bouwen. Waarmee te
beginnen en waarmee te eindigen. Eerst de dashboard
cover? Daarnaa de ventilatie sleuven? Dan ruitenwis-
sers? Dan kachel? 
Re: Uit m’n hoofd, zou ik zeggen: 1. Ruitensproeiers +
slangen. 2. Ruitenwissers. 3. Cover. 4. Ventilatie sleu-
ven. 5. Kabelboom globaal erin leggen. 6.
Kachelradiator. 7. Kachelslangen (water en lucht).
Re: Even nadenken: 1. Ruitensproeiers + slangen. 3.
dashboard Cover. 4. Ventilatie sleuven. 2. Ruitenwissers.
6. Kachelradiator. 5. Kabelboom globaal erin leggen. 7.
Kachelslangen (water en lucht). 
Er zijn natuurlijk meer mogelijkheden, maar vooral de
kachelradiator, moet je niet voor de ruitenwissers doen.
Doe je dat wel, dan kan de boel weer uitelkaar.
Tenminste, dat is mijn eigen ervaring. De kabelboom kan
je netjes met plastic bindbandjes vastzetten, dan wordt
het geen zooitje onder het dashboard.
Re: Ik zou de ruitenwissers doen voor de ventilatiesleu-
ven, want die “bakken” zitten precies voor de ruitenwis-
sers (van binnenuit gezien). Met kachelradiator vóór
kabelboom voorzie ik geen problemen, dus, wat jij wilt,
het is jouw feestje.



Hoofdstuk 15

A L G E M E E N H E D E N

S c h o r s i n g

RDW Artikel 30 WAm 
Vergeten een opgeslagen restauratie Spit te schorsen
(stom, stom), bericht van de RDW, foei foei mijnheer;
strafbare feiten; justitie, bla, bla, bla. Iemand enig idee
hoe hoog die boete is?
Re: Nou, schorsen kost voor een gewone auto E 150, als
ik het wel heb. Een boete van 100% is gangbaar wan-
neer je je ‘belasting’ verzuimt te voldoen. Dus E 320 zal
wel niet te ver van de werkelijkheid zijn. Nu betreft het
een auto ouder dan 25 jaar waarvoor je vrijstelling van
belasting hebt of kunt krijgen. Dus, als je zo’n hoge
boete krijgt, maak dan bezwaar met dit argument, heb je
kans er met minder geld af te komen. Je auto is niet in
het verkeer betrapt, dus dat hij niet verzekerd was, was
op zich in het kader van de WAm geen factor. Je hebt
dus alleen niet aan de keuringsplicht voldaan. Daar staat
ook een bedrag voor, als ik me goed herinner E 160. 
Re: Volgens mij zijn de bedragen iets anders. Schorsen
kost voor een oudere auto veel minder. Geen APK is
geloof ik 180 of zo. Het hele wegenbelastingverhaal is
niet geldig. Dus je krijgt een boete voor het niet hebben
verzekerd en voor een verlopen apk. Die van die apk
kom je denk ik niet onderuit. Die andere wel. Desnoods
door de auto met terugwerkende kracht te verzekeren
(dat kost maar 60 euro per jaar). Ik heb 1 keer een
hobby auto heel lang onverzekerd gehad. Toen met 1
belletje en uiteraard premie betalen met terugwerkende
kracht de auto verzekerd. 
Re: Oh nee, geen apk was 180 GULDEN, is nu 95 euro. 
Re: Hij is binnen: EUR 320,- Ik laat het voorkomen en
zal jullie op de hoogte houden van de afloop. Kortom
schorsen is beter! 
Re: Voor zover ik weet hoef je je tijdens dit soort zaken
niet door een advocaat te laten vertegenwoordigen. Een
tweede tip: probeer de FEHAC eens te benaderen. Je
zult toch niet de eerste zijn die zoiets overkomt. 
Re: Spaar je de moeite van het bezoek aan een advo-
caat. Je had moeten betalen of afmelden en dat is niet
gebeurd. Het is een simpele overtreding van een admin-
istratieve regel. Hoe goed je argumenten ook zijn, er had
betaald moeten worden. Geen rechter die je daarop zal
vrijspreken. Het simpele bewijs is immers ‘de constater-
ing’ en het hoe en waarom is bij overtredingen geen
argument. 
Re: Een advocaat heeft inderdaad geen nut, met die uur-
tarieven! Dus dat doe ik maar zelf. En gewoon schorsen
is inderdaad het makkelijkst. Echter, wanneer je goede

argumenten hebt, kan er wel degelijk geschikt worden,
de parkeerbon die ik kreeg bij het ziekenhuis toen m’n
schoonvader een harttransplantatie onderging, is geheel
kwijtgescholden! Dus niet geschoten, is... en hoger zal
het bedrag niet worden.
Re: Nou, het heeft even geduurd, maar de uitslag is
daar. Vandaag heb ik voor moeten komen ivm boven-
staande. Wat plaatjes van een te restaureren Spit in een
stalling doen wonderen als “bewijsmateriaal”. Boete is
omgezet naar voorwaardelijk, met een proeftijd van 2
jaar. Maw het kost me nu dus geen cent. 
Re: Dan hedde ge geluk gehad. Die overheid is niet
gauw om te praten, regels zijn regels. 
Re: Ik zou dit nog even navragen: “Boete is omgezet
naar voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar”. Is dat,
als je het zelfde vergrijp binnen 2 jaar weer doet, of uber-
haubt, wanneer je in contact komt met Justicie. 
Re: Ja, je hebt gezwijnd! Je hebt gewoon geluk gehad
met de rechter die je trof. Je kunt er geenszins op reke-
nen zo’n coulance te krijgen. Dit voorwaardelijk geldt uit-
sluitend met betrekking tot hetzelfde vergrijp. Ik vermoed
dat je de schorsing al lang ingezet hebt, nadat je een
bon op de mat kreeg. Daar heeft de rechter denk ik naar
gevraagd, of je hebt dat in je verdediging aangevoerd:
dat je direct, toen je begreep dat je fout zat de fout her-
steld hebt!. 
Re: Het voorwaardelijk is inderdaad alleen voor dit ver-
grijp, dus ik kan gerust een keer wat te hard rijden!
Waarschijnlijk heb ik meer geluk gehad met de officier
van justitie dan met de rechter, want dit was zijn eis en
de rechter vroeg alleen wat ik ervan vond. Met als
antwoordt; “Daar kan ik wel mee leven”. Bovendien; voor
E 320,- kun je wel een snipperdag nemen met dit weer!
Re: Gefeliciteerd! Ik weet van een ovj. die sleutelt aan
een Volvo Amazon. Misschien trof je die wel bij de
rechter. Iemand met inlevingsvermogen wellicht.

D a g e l i j k s  g e b r u i k

Spitfire voor dagelijks gebruik
Heeft er iemand ervaring in het dagelijks gebruiken, als
eerste auto, van een Spitfire 1500. Waar moet je reken-
ing meehouden en wat is het gemiddelde benzinever-
bruik?
Re: Je stelt een vraag die door anderen moeilijk is te
beantwoorden. Ik weet niet wat voor eisen jij stelt aan je
dagelijks vervoer, hoeveel je er mee rijdt, wat voor soort
ritten en hoe de staat van je auto is. Toen onze Spitten
nog nieuw waren leidden ze al vaak tot grote wanhoop
bij de berijder. Een goed gerestaureerde auto kan een
perfecte auto zijn, te vergelijken met de degelijkheid van
een Duitse autobaanauto, maar het blijft natuurlijk oude
techniek.
Als je je schoonmoeder (van 75) ook regelmatig moet



vervoeren kan je het wel vergeten. Ook als je bood-
schappen wil doen voor een gezin met 6 kinderen. Als je
op comfort gesteld bent, dan zal je je regelmatig ergeren.
Bij slecht weer rij je met de kap dicht. Ik hoop dat je niet
al te claustrofobisch bent. De motor en uitlaat maken
meer lawaai dan je radio en de stem van je bijrijder (-
ster). Op de autosnelweg 120, kan je eigenlijk wel ver-
geten ... . Deze opsomming kan nog uren duren. Maar
ook ... . Als het mooi weer is en je tijd hebt om een
omweggetje te maken langs mooie paden, dan gaat er
niets boven zo’n autotje. Als je op weg bent naar een
evenement en het regent onderweg, dan heb je de
campingsfeer al te pakken terwijl je nog rijdt. Als je dan
regelmatig moet in- en uitstappen, ervaar je dat als
gezonde lichaamsbeweging. De oncomfortabele herrie is
ineens mooier dan de radiozender, die je toch al niet
meer horen kan. Als je haast hebt, rijd je dan toch maar
80 ipv 120. Zo kan ik nog wel uren doorgaan. Je begrijpt,
er zijn er wel die hun Spit inzetten voor dagelijks gebruik
en ik pak hem ook wel eens mee als het mooi weer is,
maar het hele jaar ... . Nee, dat lijkt mij toch niet alles.
Koop er dan voor de winter tenminste iets anders bij, een
Mini bijvoorbeeld.
Het brandstofverbruik hangt natuurlijk ook sterk af van de
Spit en het soort gebruik. Dit verschilt niet veel van een
moderne auto, reken tussen de 1 op 11 en de 1 op 8.
Uitgaande van, normaal rustig rijden. Net zo belangrijk
zijn de overige onderhoudskosten. Als je alles zelf kan,
vallen die mee. Als je regelmatige bezoeker bent van de
plaatselijke professsionele sleutelaar, kan het een dure
grap worden. Het alternatief is natuurlijk een MX5 met
soft- en hardtop. Je rijdt dan een moderne auto, met alle
comfort vandien. En die kan dan ‘s zomers ook open
gereden worden.
Ik hoop je opgezadeld te hebben met een heleboel
onzekerheid.
Re: Zoals in de vorige reply gezegd, is het heel belan-
grijk, zelf te kunnen sleutelen. Het komt heus wel voor
dat je in het weekend aan de slag moet, om op maandag
weer te kunnen rijden. Zelf gebruik ik al jaren een 1500
als woon-werk auto, zomer en winter. Als je niet maalt
om comfort en graag sleutelt, is het heerlijk rijden.
Re: Voor het met plezier bezitten en berijden van een
Spit zijn er een aantal essentiele punten, waar je reken-
ing mee moet houden: * Een garage/schuur voor stalling
en onderhoud. Het mooiste is, dat je zo nu en dan
gewoon de deur achter je dicht kan trekken en dat hij
niet “in de weg staat”. * Vrije tijd om te sleutelen en te rij-
den. * Plezier in rijden, maar ook zeker in het sleutelen
(het wisselt elkaar af). * Genoeg geld over na de aan-
schaf, voor restauratie en reparatie. * Je geen zorgen
maakt over verzekering, belasting en benzinegeld. Dit is
slechts een gering deel van de maandelijkse kosten.. *
Geduld (Het is geen snelheidsduivel en zo nu en dan
kost een reparatie ff iets meer tijd dan gepland. Hoe

meer ervaring, hoe sneller het gaat).
Wanneer je echter (zeer) betrouwbaar dagelijks vervoer
wilt, met comfort en zonder eenvoudig sleutelwerk, maar
wel met cabrio-gevoel, dan is een tweedehandse MX-5
een betere keuze. Helaas zul je het dan zonder
klassieke britse uitstraling moeten doen. Elk voordeel
heeft zo zijn nadeel ... .
Re: Om een Spit voor “dagelijks gebruik” te hebben,
dient men in eerste instantie de Spit voor dagelijks
gebruik klaar te maken, of klaar te laten maken. D.w.z.
een complete verjonging toe te passen. En die delen te
vernieuwen, waarvan men niet 100 % zeker is dat ze als
nieuw gebruikt kunnen worden. Dus geen compromis-
sen. Doe je dit niet, dan zal je altijd voor verassingen
komen te staan, juist op die momenten dat je deze
verassingen niet gebruiken kunt. Een Spit zo behandeld
en onderhouden volgens het destijds geldende onder-
houdsschema, geeft je dagelijks veel plezier. Een japans
Mx 5 blik, is op jouw vraag geen vergelijk, of zelfs geen
alternatief.
Re: Jazeker, ik gebruik mijn Spitje iedere dag voor het
woon/werkverkeer. Waar je rekening mee moet houden?
Met extra slijtage van de onderdelen. Benzineverbruik
ongeveer 1 : 10 en als je rustig rijdt misschien zelfs min-
der. Ik ben er achter gekomen, dat korte afstanden zeker
niet echt bevorderlijk zijn voor de motor, maar goed, olie
op tijd controleren dus. Verder zorg ik er voor dat ik in de
winter mijn hardtop er op heb. In die tijd moet je natu-
urlijk de auto een goede winterbeurt geven, zodat het
tegen die weersomstandigheden ook bestand is.
Maar, wel ontworpen voor de zestiger jaren en even
daarna. Ik snap niet dat niemand de risico´s van zo´n
auto in het huidige verkeer ziet?
Re: Ik weet niet of een Spit per definitie gevaarlijk is. Ja,
inderdaad, als je het gaat hebben over kreukelzones
etc., dan is er een risico, maar ik ben van mening dat
ook heel veel aan je eigen weggedrag en onderhoud ligt.
Moderne auto’s, zonder gedegen onderhoud, zijn ook
een gevaar op de weg, dus het is belangrijk om je Spit
goed te onderhouden. De topsnelheid van de Spit valt
misschien tegen, maar hij kan goed mee op de
Nederlandse vierbaanswegen. En bovendien, de Spit valt
op in het verkeer en dat draagt ook bij aan de verhoging
van je eigen verkeersveiligheid. Een Spitfire heeft dan
misschien beperkte passieve veiligheid en geen actieve
veiligheid, hij is altijd vele malen veiliger dan welke mod-
erne motorfiets dan ook. Als motorrijder voel ik mij in een
Spit toch veiliger dan op een tweewieler.
Re: Het is kennelijk heel moeilijk om je voor te stellen
wat er gebeurt als je met je Spit in een kettingbotsing
verzeild raakt. Heb je wel eens gekeken naar de mod-
erne crastests die worden uitgevoerd met de moderne
autos. Ik denk dat er vrijwel niets van je heel blijft als je
deze test uitvoert met een Spitfire, hoe goed je hem ook
onderhouden hebt. Maar als je verliefd bent op een Spit,



heeft deze discussie geen zin. Zoals je weet, maakt
liefde blind. Kijk goed uit en veel geluk toegewenst door
‘n Spitliefhebber.
Re: Ja, ik ontkom niet aan mijn eigen ervaringen in het
verkeer. Op de oude straatweg van Utrecht naar
Amersfoort kom je langs een kazerne waar een over-
steekplaats voor tanks bijhoort. Met stoplichten werd het
verkeer opgehouden als die voertuigen moesten over-
steken. Iemand reed zonder blikken of blozen met een
Opel achterop mijn stilstaande Spitfire. De ruimte achter
de stoelen was toen ineens opgebruikt. Omdat de auto
nog geen jaar oud was, mocht hij op de sterkbank.
Helaas gingen nadien de deuren moeilijk open als je erin
zat en stuurde de wagen onzeker. Ik heb hem geruild
voor een Maxi. Later reed er een dame mee. Arm mens.
Ik heb ook eens in een kettingbotsing gezeten met een
Golf III station. Total loss. Was ik blij dat ik niet in een
Spit zat. Maar, ik heb er vrolijk toch weer een gekocht
onlangs en we rijden er heel wat mee af!

Alledaagse gebruiksauto
Ik loop met de gedachte om te zijner tijd een “jonge”
Spitfire (1500 TC) aan te schaffen als eerste auto voor
dagelijks woon-werk verkeer. Hij zal dan altijd buiten
staan en het hele jaar door de weg op moeten. Ik schat
dat ik er zo’n 20.000-25.000 km/jaar mee zal rijden. Is
een auto van ong ?6000,- daarvoor geschikt, of kun je
een Spitfire dat beter niet aandoen?
Re: Het is niet zozeer de leeftijd van de Spit, alswel de
staat van de auto, die bepaalend is voor intensief
gebruik. Hoe beter de auto, hoe minder kans op
onverwachte problemen. Je moet in ieder geval wel
rekening houden met onverwachte zaken (hoeven dus
niet altijd problemen te zijn). Als het oud is, kan het
eerder kapot gaan. Je moet er dus de tijd, zin en ruimte
voor hebben om alles in aanvaarbare staat te houden.
Als je het laat doen (ook preventief), dan moet je een
aardige portemonnee meenemen: oudere auto’s zijn
arbeidsintensiever, dus kosten ze meer in onderhoud.
Niet alle onderdelen die je nodig hebt zijn altijd direct
leverbaar. Soms moet je een paar dagen wachten, of
moet je bij diverse adressen aankloppen voor het juiste
onderdeel. Het is er wel, maar het kost soms meer
moeite.
Je moet een klassieker niet als dagelijkse auto
gebruiken, omdat het zo goedkoop is. Dat is het niet. Ik
heb vier jaar lang met een SAAB 96 zo’n 25.000 km/jaar
gereden. Aan onderhoud enz. was ik net zo veel kwijt als
aan de afschrijving van een modernere auto die even
duur was. Inderdaad moet je ‘s avonds wel eens sleute-
len om de andere dag weer te kunnen rijden. En soms
moet je het openbaar vervoer verblijden met je aan-
wezigheid. 
Dan de afstand: uit je e-mail blijkt niet of je veel Spit-
ervaring hebt. 25.000 is best wel veel in zo’n auto. Ze

zijn krap, lawaaierig en hebben nog een aantal andere
charmes. Het gevaar bestaat dat deze charmes zich op
den duur tegen je keren: dat het je ergert. Dat zou jam-
mer zijn. Aan de andere kant: er zijn voldoende leden in
de club die hetzelfde doen als jij bedacht hebt en dat met
veel plezier doen.
Re: Ik heb in mijn MK III ’68 twee jaar met veel plezier
rondgereden en nagenoeg geen problemen gehad. Ik
reed toen ook ongeveer een 20.000 km per jaar. Ik heb
de auto in 1994 voor f6000,- aangeschaft. De staat van
de auto bepaalt inderdaad of je veel of weinig problemen
tegenkomt. Na drie jaar heb ik de motor en het differen-
tieel moeten vervangen. Waar je wel rekening mee moet
houden, is dat, wanneer de Spit buiten staat, hij veel
sneller gaat roesten dan je denkt. Vooral wanneer in het
verleden de restauratie niet goed is uitgevoerd kan er
water in je auto blijven staan (op de gekste plekken) wat
weer resulteert in roestvorming.
Hou er wel rekening mee dat ‘s winters je niet al te hard
bochten kan nemen omdat dan de achterkant weg glipt.
Re: Misschien ben ik een beetje een zwartkijker, maar
waar in de discussie helemaal geen aandacht aan wordt
besteed, is het feit dat de Spitfire een auto is, die
ontwikkeld is in de zestiger jaren en daar kan je toch niet
mee gaan deelnemen aan het verkeer waar uitsluitend
autos rondrijden die voorzien zijn van de nieuwste snuf-
jes op het gebied van veiligheid, zoals airbags, kreukel-
zones, versterkte deurpanelen, rembekrachtigers, trac-
tioncontrole, ABS, enz, enz. Je moet toch wel een hekel
aan jezelf hebben, om dan met een Spitfire in het
dagelijks verkeer te gaan rijden. Heb je je wel eens
voorgesteld wat er gebeurd als je een zetje krijgt van een
vrachtwagen, of ga je er vanuit dat je er onder door kan.
Een Spitfire is voor de Engelse landweggetjes gemaakt,
waar je met 80 km de wind door je haren laat spelen,
maar niet om serieus mee aan het huidige verkeer deel
te nemen. Niet boos worden, ‘het is maar een mening’;
zei Willem Alexander.
Re: Dit kan ik toch niet helemaal met je eens zijn. Oke,
de kreukelzone loopt van voor naar achteren, maar met
gewoon goed werkende remmen remt een Spit zo goed
als iedere andere auto. Ook op de snelweg houd ik het
verkeer goed bij. Rij op die zelfde snelweg ook gewoon
100. Geen problemen mee, hij trilt of doet niets geks. Ja,
je moet inderdaad iets beter uitkijken, maar “Zelfmoord”
wil ik het zeker niet noemen. Er zijn moderne auto’s die
zeker zo “slecht” zijn met botsproeven en remproeven.
Ja, het verkeer is wel veranderd, maar anders dan je
denkt. Alleen de intensiteit van het verkeer is verhoogd.
De maximum snelheid is niet echt gewijzigd.
Re: Wow, wat een reacties! Bedankt allemaal voor de
nuttige tips en meningen. Het zal voorlopig nog wel bij
dagdromen blijven, ik zal eerst een garage regelen
(zocht ik toch al voor de huidige 2e auto) en mischien
moet ik in mijn Nissan diesel gewoon een foto van een



Spit hangen, mischien verhoogt dat ook al het rijplezier
een beetje. Ik ben wat aangestoken na een bezoek aan
mijn broer in Miami, hij rijdt dagelijks in een MG-b naar
z’n werk (een gare bak, maar ‘t rijplezier is maximaal!).
Als ik werkelijk stappen richting een Spit ga zetten, weet
ik jullie te vinden voor meer adviezen.

Hele jaar doorrijden
Sinds enkele weken ben ik in bezit van mijn eerste
Spitfire (een leek dus nog) en heb hierover nog een paar
vragen: Ik rijd op dit moment met de softtop, die naar
mijn idee lang niet genoeg aansluit op de ruiten (vooral
op de zijkant van de ruiten), ligt dit aan mijn softtop, of
aan mijn ruit stand. En is dit probleem te verhelpen door
een nieuwe softtop te monteren. Ook ben ik van plan het
hele jaar door met deze auto te rijden (woon/werk), heeft
iemand hier ervaring mee en eventueel tips.
Re: Zou je de Spit niet eerst perfect in orde maken. Dus
echt in orde. Dan kan ik je vertellen dat onze Spit heel
Europa gezien heeft in al de jaren dat wij hem hadden.
Dat hij op deze trips over Alpen, de Spaanse motagnes,
ons alleen maar heeft verrast met een kapotte accu die
we nog tegen een lagere prijs als in Nederland in
Frankrijk omgewisseld hebben. 
Re: Ik weet dat veel mensen het afraden, maar toch rijd
ik al 7 jaar dagelijks met mijn Spitfire! De eerste 3 jaar
niet dagelijks, maar de laatste 4 jaar toch zeker! Ik ben
er 3 jaar lang dagelijks van Brabant naar Rotterdam mee
gereden en dat is zeer goed te doen! Heb af en toe wel
eens pech gehad, maar ik ben ervan overtuigd, dat ik
minder problemen heb, dan wanneer ik hem af en toe
eens van stalling haal. Ik vind het een echte aanrader. Ik
geniet in ieder geval elke dag als ik van en naar mijn
werk rijd en dat vind ik belangrijk! Een echte aanrader
dus!
Re: Ook ik rijd al 8 jaar bijna elke dag met mijn Spit 1500
naar mijn werk, een afstand van ongeveer 8 km en op de
terugweg maak ik bij mooi weer een omweggetje door de
duinen. Dit is echt genieten en thuisgekomen ben ik de
stress van het werk weer vergeten. Als er gepekeld is,
gebruik ik de auto niet, of spoel hem af als ik thuis kom.
Ik heb geen garage en Spitty staat dus het hele jaar
buiten. Wel heb ik een hoes bij Hallfords gekocht (klein-
ste uitvoering), die ik elke avond over de Spit doe. De
auto is dan s’morgens veel minder vochtig (geen con-
dens?) dan de andere auto’s in de straat. Ik let heel
goed op oneffenheden/bobbels in de lak (roest onder
lak?) en repareer het direct. Een keer in de 2 a 3 maan-
den zet ik de auto op de brug in een doe het zelf garage
en inspekteer de onderkant en werk slechte plekken bij
met RX 5 en dergelijke. Al die jaren heb ik maar één
keer pech gehad, gebroken contactpunten. Daarvan nu
reserve in auto.
Re: Ik heb een nieuwe softtop, maar het aansluitprob-
leem is hierdoor niet opgelost. Om de ruiten beter te

laten aansluiten heb ik aan de binnenkant schuimrubber
strips van paar cm dik tussen de kap en de beugels van
de kap geschoven. Als je de kap opent, moet je ze wel
even weghalen. 
Re: Mijn advies, geniet zoveel mogelijk van de spit door
er zoveel mogelijk mee te rijden. Bovendien rijden er in
de winter weinig klassiekers, dus val je dan helemaal op.

Lange mensen
Wij willen een Spitfire aanschaffen. Ik wist dat ze niet
groot zijn, maar nu we dit weekend er in proef hebben
gereden blijkt het voor mijn lengte (1,95 m.) toch wel erg
klein. Kun je daar wat aan doen met eventueel een aan-
passing aan de stoel (c.q. slede). Want er zit toch nog
wat onbenutte ruimte achter de stoelen. 
Re: De Spitfire is inderdaad niet ontworpen met het oog
op lange mensen. 
Met mijn 1,97m kan ik me toch aardig redden in een
Spitfire. Mijn eerste Spitfire had van die lekker doorgeza-
kte stoelen en dat dat aanmerkelijk scheelt, merkte ik bij
het vernieuwen van de stoelbekleding en kussens. Een
aantal trucjes werkt altijd: De stoel zover mogelijk naar
achter schuiven, maar ook de rugleuning wat achterover
laten hellen. Ik heb een tijd lang met een kleiner stuurtje
gereden. Dat had een diameter van 12 inch en was
afkomstig uit een mini. Het scheelde aanmerkelijk in de
ruimte bij mijn rechterknie, maar het sturen ging wel erg
zwaar. Wat ook kan helpen is het verwijderen van de
middenconsole. Je linkerbeen kan je enigszins strekken
met je voet links het koppelingspedaal. Het rechterbeen
ligt toch altijd wat gebogen.
Re: Ik ben ook zo’n 1,94m, maar heb erg lange benen
(lengtemaat 38). De grap is dat die benen niet het prob-
leem zijn. Zeker niet met een (kleiner) sportstuur.
Instappen en dergelijke vergt wat behendigheid. Ook
lange tochten zijn een cru voor de benen: ik heb voorin
de stoel extra vulling gedaan om mijn benen meer onder-
steuning te geven (tip: stoelen niet helemaal opnieuw
vullen, alleen voorin!). Dit alles valt prima te overleven,
gewoon op tijd de beentjes strekken (op een terras met
een maltje). Waar ik wel problemen mee heb is de hoof-
druimte. Ik raak het topje. Ik leg de stoel zowat plat om
erin te passen, wat een erg relaxte rijhouding veroorza-
akt. De stoelrails verder naar achteren monteren lijkt mij
geen optie, omdat je met je hoofd tegen de achterruit
komt (die ik overigens openrits om ruimte te creeren).
Ach, hoe vaak rijd je nu met de kap dicht?!

Technisch advies 
Ik heb al 10 jaar een MK III en heb elk jaar een kleine
beurt laten uitvoeren. Aangezien ik echter weinig technis-
che kennis heb, weet ik absoluut niet of de motor goed is
afgesteld en loopt zoals hij zou moeten lopen. Zijn er
mensen die in de buurt wonen en me daarbij kunnen
helpen? Eens rijden met de Spit en luisteren, wellicht



vallen er snel zaken op die niet goed zijn. Nog iets: als je
in de auto zit dan ruik je de motor veel meer dan enkele
jaren geleden, kan dit op een mankement duiden? 
Re: Misschien is je reuk verbeterd. Okee, dat was flauw.
Kun je misschien omschrijven wat je ruikt. Olie, benzine,
uitlaatgas? 
Re: Het lijkt me dat ik olie ruik, het is in ieder geval geen
benzine en geen uitlaatgas.
Re: Ruik je gewone olie of verbrande olie? Kan je onder
de auto olievlekken zien? Zijn dat verse vlekken, maw,
lekt hij tijdens stilstand, of alleen onder het rijden, als er
oliedruk is. Cardanolie stinkt ook geweldig. Misschien is
het dat. Is er bij de kleine beurt olie gemorst en zit dat op
het cardan? Ik hoop dat je gauw vaststelt, dat er eigenlijk
buiten de normale oliedrupjes die bij een Spit horen,
niets aan de hand is.

G e r e e d s c h a p

Gereedschap 
Op zoek naar een dopsleutelset, (engelse maat natu-
urlijk), wat mag een redelijke set kosten en waar kan ik
kijken of bestellen. 
Re: Op de grote dagen zoals DNTD, ISW en onderde-
lendag in Houten staan verkopers zat met die doppen. Ik
heb voor 10 - 15 euro een rijtje doppen gekocht. Prima
spul. De ratel en andere ijzers zitten in de normale
doppenset. Verder hebben de meeste Triumph spullen-
verkopers die sets wel in de verkoop. Bijvoorbeeld bij
www.marke-ertel.de in Viersen kost een Werkzeuge &
Knarrenkasten 85 euro maar dan nieuw.
Re: Kijk op de komende beurzen es rustig rond; Classic
Motorshow Bremen, Britisch Car en Lifestyle beurs,
Rosmalen. Techno Classica Essen. Ook werken de
meeste handelaren in Nederland met postorderservice
(oa. Henk Mulder, Nico Baas, RSI etc). Zie ook de
meetingagenda op deze site.
Re: In Autotron Rosmalen is jaarlijks de Oldtimerbeurs.
Daar zijn vast vele handelaren die gereedschap voor
engelse auto’s verkopen. www.autotronevenementen.nl
Re: Is er bij jou in de buurt geen legerdumpshop?
Meestal hebben ze daar wel een bak met engelse
doppen liggen die ze aan de straatstenen niet kwijtkun-
nen. Die kosten meestal 2 keer niks, wel even zelf de
goede uitsorteren. Hopelijk heb je hier wat aan.

Garagekrik en assteunen 
Ik ben me aan het orienteren op de aanschaf van een
garagekrik en assteunen. 
Re: Assteunen zijn bijna allemaal goed, TUV gekeurd
met de juiste belastingsindicaties. Ik heb een zware
garage-krik en een ‘halfords’ krik. Beide doen het goed.
Echter de zware krik past met moeite onder de Spit en
de halfords variant komt niet hoog genoeg. Waar ik zeker

veel plezier van heb zijn de oprijbrugjes. 
Re: Koop gewoon een goeie 3 tons garagekrik bij
www.rustbuster.nl of weet ik veel wie, op een beurs en
een paar goeie 3 tons’s assteunen. Als het maar TUV
gekeurd is.
Re: Houd er rekening mee, dat een ‘kleine’ krik maar een
korte arm heeft. Dus; hij komt niet zo hoog en -toch wel
een factor-, als je hem niet op een gladde ondergrond
gebruikt (stoeptegels), ‘haalt’ hij de auto naar zich toe!
(door de -relatief- kleine cirkel die de korte arm beschri-
jft).
Re: Een autohandel bij me in de buurt is aangesloten bij
een inkoopcombinatie: www.toolshop.nl. Wat blijkt: ze
verkopen dezelfde spullen als ‘Rustbuster’, tegen
dezelfde prijzen en ze zitten in heel Nederland (60 ves-
tigingen). Voor velen is dat makkelijker dan naar
Veenendaal rijden.
Re: Alles is eigenlijk mogelijk. Ik heb ook bij Rustbuster
die grote blauwe krik gekocht. Ik was daar op de intro-
ductiecursus MIG lassen. (aan te bevelen). Voor het sim-
pele werk heb ik bij de ALDI voor 13 euro dat alom bek-
ende rode garage krikje gekocht (kost bij anderen tussen
25 en 30 euro). Werkt prima. Verder bij de Gamma ass-
teunen van een duits merk STIHL. Deze blijken wel wat
te laag achteraf. Verder heeft Cranenbroek in Schijndel
nog wel eens echte aanbiedingen. Ze verkopen ook
echte troep. Dus goed uitkijken. Kun je dat mooi com-
bineren door tegelijk even bij Ruud Sipkema aan te
gaan. Je ziet het; even vragen en rondkijken helpt.

O n d e r h o u d

Is er veel onderhoud aan een Spitfire
Ik ben geinteresseerd in een Spitfire, die ikzelf mogelijk
gedeeltelijk wil gaan restaureren. Nu lees ik overal, dat je
er vaak niet zoveel in kunt rijden, door het vele onder-
houd. Graag zou ik de Spitfire veel gaan gebruiken en
ook in de winter. Is dit mogelijk, of is het een onmogelijke
opgave, om hem zover te herstellen, zodat dit wel gaat.
Wat zou er daarvoor allemaal gedaan moeten worden?
Re: Eigelijk is het heel simpel. Het is een oude auto en
als je er een aanschaft moet je geluk hebben! Je weet
nooit wat er mee gebeurd is! Een beetje afdingen kan
wel, maar, als je een goede Spit treft, kun je gewoon -net
zoals ik doe- met 20 tot 50 uur sleutelen per jaar er
10.000 km mee rijden zonder problemen. Ik heb geen
ervaring met de winter, maar dat moet denk ik ook
gewoon kunnen. Een hardtopje en de verwarming in
orde maken geen probleem. Maar je weet nooit of hij de
volgende ochtend start!
Re: Meestal geen probleem en het is heerlijk om er in te
rijden. Ik heb zelf diverse klassieke auto’s gehad,
waaronder de altijd om hun betrouwbaarheid geprezen
auto’s als Volvo en Volkswagen. Maar wat betreft



betrouwbaarheid doen Triumph’s hier beslist niet voor
onder. In mijn geval was het tegendeel zelfs waar. Het
blijven echter wel oude auto’s en daar moet je rekening
mee houden. Wil je gewoon zonder gedoe veel kilome-
ters per jaar rijden, schaf dan een moderne auto aan.
Zoek je een auto die gelijk ook nog een leuke hobby is,
waarmee je gezellig in contact kunt komen met andere
liefhebbers en die regelmatig garant staat voor leuke
reacties, dan is een klassieker voor jou de auto.
Re: Welke klassieker voor jou de juiste is moet je mij niet
vragen. Ik ben niet bepaald objectief, ik kijk door een
dikke Triumph bril. Wat de kosten betreft moet je besef-
fen dat het een hobby is en hobby’s kosten geld. Dat
hoeft echter helemaal niet zo veel te zijn. Ik rij al 8 jaar
dagelijks zowel in de zomer als in de winter, met mijn
Spit naar mijn werk (ongeveer 15 km per dag). Slechts
een keer pech, gebroken contactpunten. Wel controleer
ik wekelijks op roestvorming en ik heb het een en ander
vervangen, zoals radiator, startmotor, waterpomp en dif-
ferentieel. Maar dat is allemaal zelf goed te doen.
Kortom, ik heb nog nooit zo goedkoop gereden als met
mijn Spit.
Re: Een oude wagen heeft inderdaad meer onderhoud
nodig, dan een moderne. Maar zo overdreven is dit niet
hoor. Even alles doorsmeren, ontsteking nazien, olie ver-
vangen en eens goed nazien (best onder brug). Voor de
zekerheid heb ik steeds contactpunten, olie en gereed-
schap mee in de koffer. Als je je Spit betrouwbaar wilt
maken, kan je misschien alles van de ontsteking preven-
tief eens vervangen. Elektronische ontsteking heeft ook
geen onderhoud nodig. Ook kruiskoppelingen en
ophanging eens goed nazien. Dat zijn allemaal zaken die
wel verslijten. Verder is er echt weinig dat je in de steek
zal laten. Verder kun je over het algemeen stellen dat je
bij een Spit wel waar voor je geld krijgt: vaak zijn
Spitfires goed gerestaureerd en zijn ze veel betrouw-
baarder dan de vroegere exemplaren. Koop het beste
exemplaar dat je betalen kunt en reserveer nog eens
50% van het bedrag voor kosten. Dan kan het alleen
maar meevallen. Verder is een Spit niet goedkoper in het
dagelijks gebruik. Wat je aan afschrijving bij een (niet te
dure) moderne auto kwijt bent, moet je jaarlijks
reserveren voor onderhoud en vervanging. Tenminste,
als je ‘m dagelijks gaat gebruiken.

Engels / Nederlandse auto-woorden
Ik ben Engels en wil de juiste Nederlandse woorden
leren voor alle dingetjes voor de auto. Ik weet maar, bou-
gies (spark plugs) en dorpels (sills). Heeft iemand een
lijst van de meeste belangerijke woorden en hun Engelse
vertaling?
Re: Op internet is een programma te downloaden, dat
heet Babylon. Als je dit programma steeds laat meelopen
op je pc, dan hoef je alleen het Engelse woord maar aan
te klikken en dan geeft hij direct de Nederlandse vertal-

ing. Werkt echt perfect.
Re: Er is een woordenboek in de handel, dat met plaat-
jes en benamingen in 5 talen de onderdelen en uit-
drukkingen weergeeft. Dit is uitgegeven door de firma
Kluwer. Ik ben in het (gelukkige) bezit van een autotech-
nisch woordenboek Engels-Nederlands / Nederlands-
Engels. Ooit besteld (1973) als present-exemplaar, toen
mijn vader nog voor de klas stond. Wellicht wordt er nog
een dergelijk boek gedrukt voor de automonteur in spe.
Het ISBN nummer van dit boek is 90 405 5529 X.
Weliicht is het te vinden op een boekenmarkt, of bij een
tweedehandsboekhandelaar.
Re: Ik bedenk me net, dat er bij mijn werkplaatshandoek
van Haynes een technsisch woordenboekje zat (Engels -
Nederlands), ook van Haynes. Misschien kun je dit boek-
je ook los bestellen. Kijk op http://www.asnbooks.nl
onder het kopje “autotechniek algemeen” en je vindt vol-
doende woordenboeken. Ze kosten ca. 22 Euro en zijn
online te bestellen.

Algemene technische kennis
Langzamerhand begin ik als leek steeds meer klusjes
aan de Spit zelf uit te voeren. Daarbij laat ik me leiden
door de werkplaatshandleiding en de owners workshop
manual van Kenneth Ball (autobooks). Toch mis ik vaak
de elementaire kennis over de werking van de verschil-
lende onderdelen van de motor en andere onderdelen
van de Spit. Is er misschien een algemeen handboek dat
uitleg geeft over de werking van de diverse
(motor)onderdelen van een auto zoals de Spit?
Re: Boek over motortechniek: Steinbuch deel 1, 2 en 3
t.w.: 1 motoren, 2 chassis en onderstellen, 3 electriciteit.
Re: De ANWB heeft ooit eens “het beste autoboek” uit-
gegeven. Ik heb een exemplaar uit de jaren ’70. Het
boek gaat op een zeer eenvoudige manier in op de tech-
niek van de auto. Dit alles met zeer veel foto’s en
tekeningen. Helemaal grappig is het feit dat de voorbeeld
auto in het boek een Triumph Vitesse is. Heel veel din-
gen kan je zo vergelijken met je eigen auto. Ik weet niet
of het boek nog steeds in de handel is, anders is het
vast wel te vinden in tweedehands boekwinkels.

Olyslager vraagbaak Spitfire
Ze zijn nog steeds te koop voor moderne auto’s, maar
weet iemand of er ooit een Vraagbaak (van Olyslager en
later Olving) voor de Spitfire uit is gegeven? Zeg maar
de NL. uitvoering van het ‘Haynes’ Manual. Zo ja, wat is
het ISBN-nummer, dan zoekt het wat makkelijker om een
exemplaar op de kop te tikken.
Re: Een heel aardige mevrouw bij Kluwer heeft voor me
gezocht. Ze vertelde dat de uitgaven naar een dochter-
maatschappij (?) van Kluwer zijn overgebracht: Ten
Hagen & Stam in Den Haag. Daar hebben ze geen his-
torische gegevens of een archief met oude exemplaren
van wat ze ooit hebben uitgebracht. Dit lijkt dus het einde



van de zoektocht. Aan de andere kant: Internet-antiquari-
aten bieden wel Vraagbaken van allerlei oude Austins
enz. aan, dus misschien bestaat er toch wel iets.

Boordgereedschap
Heeft iemand een lijstje, waarin staat wat je mee moet
nemen aan gereedschap en onderdelen om de meeste
reparaties zelf uit te kunnen voeren. Als je bijvoorbeeld
op vakantie gaat. Je hebt dan weinig ruimte over om je
complete gereedschap mee te nemen.
Re: De Spit is wat sleutelen betreft vrij ‘basic’. Ik neem
de volgende dingen meestal mee: steekring set, doppen
set, rubber en metalen hamer, schroevendraaiers, schu-
urpapier (voor contacten), voelermaat, voltmetertje, ijzer-
draad, isolatie plakband, lijm en spanningsdraad.
Bougies, contactpuntjes, zekeringen en lampjes.
Zaklamp (zo een die je op je hoofd kan zetten, verkrijg-
baar bij de camping winkel). Sleutelboek en telefoon-
nummers voor advies en onderdelen. Sleepkabel en
startkabels. Verder is natuurlijk alles te koop ter plaatse
... . Ook handig om bij je te hebben zijn bv rubbers waar
je uitlaatdemper aan hangt, eventueel zelf te maken van
de wangen van een oude autoband, een kruiskoppeling,
een V-snaar, een bovenste waterslang, een koppakking,
als die eraan gaat door de relatief zware vakantiebelast-
ing, hoeft er bij de garage waar je je Spit naartoe brengt
niet een besteld te worden, een rotor, een bougiekabel
(de langste) en eventueel een verdeelkap. Zorg voor een
engelse ringsleutelset en een combinatietangetje, die
met een puntbek zijn het handigst. Een litertje olie,
koelvloeistof en een flesje remolie. Natuurlijk heb je voor
vertrek gekeken of je remblokjes nog niet versleten zijn.
Voorlopig schiet me nu even niets meer te binnen, ik zal
het je niet aandoen alles op te noemen wat ik allemaal
meesleep.
Re: Naar aanleiding van dit item als aanvulling wat over-
denkingen op het gebied van de beschikbare ruimte in
een Spit. Ongeveer 6 jaar geleden stond er in ‘The
Spitfire’ een artikel over een clublid dat bij een tenten-
makerij o.i.d. twee canvaszakken had laten maken die
precies in de wielkasten onder de motorkap, boven de
voorwielen pasten. In die tas stopte hij allerlei handige
en onmisbare spullen voor een Spit-vakantie. Ik weet niet
of zijn project is aangeslagen of dat het navolging heeft
gekregen. Wie weet meer?
Re: Het volgende: ik zie nogal wat Spitjes met
bagagerekken rondrijden. Helaas vaak verkeerd gemon-
teerd! De opstaande rand van een bagagerek moet NIET
in de richting van de achterlichten wijzen, maar WEL in
de richting van de bestuurder en bijrijder. Bij (frontale)
botsingen gaan de koffers op het rek een eigen leven lei-
den en willen dan zelfstandig verder reizen. In de richting
van de bestuurder. Vandaar die opstaande rand.
Als laatste: als je lef hebt, laat je je reservewiel thuis en
neem je een bus met bandenreparatiemiddel mee(...).

Toch is de achterliggende gedachte niet zo gek. Hele
dure automerken rusten hun auto’s standaard uit met dat
reparatiemiddel. Ze vertrouwen daar volledig op. Let wel,
het gaat hier om auto’s met exotisch schoeisel in bizarre
maten. Die koop je meestal niet zo maar bij de KwikFit
(of hoe dat heet in het buitenland). Als je dat afzet tegen
het dertien-in-een-dozijn-schoeisel onder onze Spits, kun
je rustig vertrouwen op z’n spuitbus(...).
Re: Afhankelijk van het vertrouwen in je auto, zo weinig
mogelijk meenemen omdat de bagageruimte nou ook
niet echt overbemeten is ... . Maar, onder de motorkap is
ook nog wel wat vrije ruimte. Normaal gesproken heb ik
alleen wat klein handgereedschap bij me en uiteraard
een goed humeur, wegenwacht en ANWB kaart, cred-
itkaart en voldoende tijd; dit zijn volgens mij de belan-
grijkste zaken, misschien ook nog een beetje afhankelijk
van waar je naar toe gaat (Oostblok? West Europa?
Engeland?)
Om je nog even een hart onder de riem te steken. Ik ben
vorig jaar met de Spit op vacatie geweest, 5000 km door
Zweden en Denemarken. Het enige dat ik heb gehad, is
een aanlopend stofschild van mijn schijfrem en voor de
rest niets. Had mijn reservewiel thuisgelaten en met een
busje reparatie op pad. Zorg wel dat hij altijd in de buurt
is. Inderdaad Engelse sleutels is handig (dop en moer).
Re: Ik kan beamen dat je met een Spit goed voor 3,5
week kan kamperen. Ik heb een gemodificeerde imperi-
aal voor op mijn kofferdeksel, waar ik een waterdichte
Ortlieb buffel op vast sjor. Hierin ging alle kleding. Mijn
5*2.10m tent ging in de kofferbak, samen met kookstel
en gereedschap, stoelen, kookgerij en wat voor zooi dan
maar ook. Moet eerlijk zeggen dat ik toen nog geen
nieuwe achterveer had en dat er vrij weinig aan vering
overbleef, maar ja. Je moet wat, als je wilt. Ik kan je
vertellen, op vakantie met een Spit is alle ontberingen
waard. Met een heerlijk zonnetje ‘cruisen’ door nog
mooiere weggetjes, ik ga er bijna van huilen, zo mooi.
Zelfs mijn vriendin is enthousiaster teruggekomen over
de Spit dan over de reis. Maar houdt altijd rekening met
het “pech vogeltje” of wat dat dan ook mag zijn.
Re: Deze discussie over de stand van het rekje is natu-
urlijk onzin. De beugel zit er op om de koffer op de plaats
te houden als je aan het beladen bent. Als hij beladen is,
zal hij bij een flinke aanrijding loskomen van de klep
(spanners) of losscheuren van de bouten, waardoor je
het rekje zo wie zo in de nek krijgt. De koffer is dan
zachter voor je nek dan de beugel.

Onder de auto werken
Ik heb geen brug in mijn garage. Ook geen smeerput. Nu
krik ik steeds de auto op en zet blokken onder het frame,
tussen de wielen. Dan kruip ik er een beetje onderdoor.
Volgens mij moeten er makkelijker manieren zijn.
Re: Op de onderstaande site vind je een erg handige
oplossing. Met een beetje handigheid kan je hem zo



bouwen. Ook handig voor in de winter om wat meer
opslag ruimte te creeeren;
http://members.lycos.nl/Houtbrug/
Re: Dat is nog eens een handige tip! Ik ga er meteen
mee aan de slag.
Je kan (volgens mij bij Halfords en/of Brezan) ook twee
metalen blauwe oprij-dingen kopen. Geen idee wat ze
kosten maar volgens mij niet meer dan 25 euro. Schuif
ze voor je wielen en rijdt je Spit omhoog. Je kan ze in
elkaar schuiven, dus neemt niet veel ruimte in.
Re: Een garagekrik is trouwens ook ideaal. Te koop bij
o.a. Kijkshop (18 euro). Gebruik wel assteunen voordat
je er onder ligt. Verder heb ik ooit twee oprijplaten
gekocht bij een legerdump zaak. (helaas tijdens een
vakantie ergens moeten achterlaten). Maar daar is natu-
urlijk makkelijk iets van te maken (wellicht te combineren
met de ideeen van die gozer met die ‘houten brug’).
Kijk ook eens op http://www.restorationramps.co.uk/
Volgens mij zijn die ook ‘relatief’ makkelijk zelf te maken
[wel moeilijker als de houten natuurlijk].

Dolle boutjes
In de carterpan van mijn Spit zitten twee dolgedraaide
5/16" UNC boutjes. Geen probleem, gewoon een paar
‘helicoils’ inzetten. Mijn “dealer”, ‘Angloparts’, verkoopt ze
echter niet. Wie weet een betere oplossing dan M8 ‘heli-
coils’ of M10 boutjes gebruiken.
Re: Een mogelijke oplossing is, om een passend draad-
busje te maken. Kijk welke diameter je het best kan
plaatsen, bijv. M8, M10, 3/8 o.i.d. Boor het beschadigde
gat op, tap er de juiste schroefdraad in. Neem een niet te
harde bout, bijv. kwaliteit 7.6 of 8.8 en boor hier (bij
voorkeur op een draaibank) een gat in en tap daar weer
5/16 in, dit is beter als een Helicoil, wordt veel toegepast
in de machinebouw. Dit soort busjes is ook te koop eve-
nals ‘Helicoils’ in Engelse maten, maar ik weet niet of de
juiste maat dan voorhanden is, je kan het eens proberen
bij ‘Haheti’ bevestigingsmaterialen in Eindhoven.
Re: ‘Helicoils’ werken prima, ik heb deze oplosssing zelf
ook gebruikt. Ik geloof dat ik toen geen Engelse maat
kon krijgen en dus eerst opgetapt heb naar metrisch en
toen een metrisch ‘helicoil’ met metrisch boutje.
Re: Ik heb na heel lang zoeken op internet een
Nederlandse leverancier gevonden van ‘helicoils’. Het is:
‘pro street holland’, amaliastraat 3, 3522 as utrecht. tel:
030 2805040.

Draadtappen en -snijden
Als ik tappen en snijmoeren wil gebruiken voor mijn Spit,
wat zijn dan de meest voorkomende maten en hoe wordt
dit type draad genoemd?
Re: Er zijn twee soorten schroefdraad gebruikt in de
Spitfire. UNF (unieschroefdraad fijn) ca. 95% van alle
gebruikte draad. UNC (unieschroefdraad grof) o.a. in
spruitstukken. De meest gebruikte maten zijn: 1/4 inch

(ongeveer 6,4 mm), 5/16 inch (ongeveer 8,0 mm), 3/8
inch (ongeveer 10 mm), 7/16 inch (ongeveer 11,5mm),
1/2 inch (ongeveer 12,7 mm). Als richtlijn kun je een
omrekening maken die ongeveer de maat in mm.
aangeeft, reken de maat om naar /16 en vermenigvuldig
dit met 1,6 mm. (als voorbeeld 5/16 = 5 x 1,6 = 8,0 mm. -
1/4 = 4/16 dus 4 x 1,6 = 6,4 mm.
Re: Dit is een helder verhaal. Kun je mogelijk de sleutel-
wijdte’s erbij zetten. Graag ook in millimeters. Dat is dan
gemakkelijk om je gereedschap te kopen.
Re: De gegeven rekenmethode is mij te ingewikkeld; 1
inch is 25,4 mm; dus 5/16e is 5/16 x 25,4 mm (7,94). De
sleutelwijdtes waar je om vraagt zijn totaal oninteressant!
Voor een paar euro koop je bij de bekende handelaren al
een ring/steeksleutelsetje in de Engelse maten; je hoeft
dan niet om te rekenen, hebt altijd passend gereedschap
en draait dus geen moeren en boutkoppen ‘over de kop’.
Gebruik om bovenstaande reden ook nooit de zgn.
‘Engelse’ sleutel of ‘Bahco’;  moet dat incidenteel toch,
plaats deze dan zo, dat je altijd naar het ‘bewegende’
deel van deze sleutel draait! Voor een ama-
teursleutelaaar zijn ring/steeksleutels 3/8, 7/16, 1/2, en
9/16 al voldoende om een Spit voor 75% te slopen.
(koop wel van alle sleutels 2 stuks!). Ook een setje
imbussleutels in de Engelse maat is aan te raden. Totale
(geschatte) kosten ?10,- a ?20,-. Sleutel je regelmatiger,
dan is een dopsleutelset erg makkelijk (va. ca ?100,-).
Re: Ik heb een kleine doppenset en steek/ring set van
Metrich gekocht. Zeer goede kwaliteits sets. Voor de
regelmatige sleutelaar aanrader. Bijkomend voordeel:
Zowel metrisch als inch. Door de speciale vorm, pakt de
dop op de vlakken van de moer en niet op de hoeken.
Hierdoor minder kans op beschadigen.

Metalen clips
Veel aan onze Spit is vastgeschroefd of geklikt. Hiervoor
worden schuif-clipjes gebruikt met schroefdraaid (dash-
board, knipperlichten, afdekplaten). Het klikken (deurpan-
elen, sierstrips etc) gebeurt met metalen beugeltjes. 
In beide gevallen wordt snel de lak beschadigd en
ontstaat er roest. De sierstrips wil ik gaan vastkitten,
maar weet iemand of voor de andere situaties er een
alternatief bestaat (plastic beugeltjes o.i.d.).
Re: Niet echt een alternatief, maar als je er een beetje
vet tussen doet, voorkom je beschadiging van de lak en
heb je een anti-roestlaag gevormd.
Re: Ik heb mijn sierstrippen op de achterkant, die bij mij
van rvs zijn, allemaal vastgezet met siliconekit en het zit
prima vast. Bovendien kan er nooit meer vocht bijkomen
en ik zie ook niet in, waarom die dingen er ooit nog af
zouden moeten.

Standaard bevestigingsmateriaal
Hoe heet de standaard (UNF, UNC, BSF, HEX, enz.) van
de boutjes en moeren waarmee mijn 1500 in elkaar zit



geschroefd? Of is er sprake van een mix?
Re: Voornamelijk UNC en UNF. Voor zover ik weet is er
sprake van een mix. Als je op blz. 71/72 van de Moss
Catalogus kijkt, zie je een hoofdstuk ‘Hardware &
Consumables’. Daar staan alle soorten en maten van
alles wat een Spit bij elkaar houdt. Toen ik mijn Spit pas
had, wist ik het verschil tussen al die verschillende
soorten niet. Nu wel... , de F in UNF staat voor ‘fine’ en
de C in UNC staat voor ‘course’ (grof). Nou, dat heb ik
geweten. Ik verving de bak van mijn Spit voor een bak
met overdrive en bevestigde de staart van de overdrive
aan het nieuwe (daarvoor noodzakelijke) brugdeel tussen
de chassisbalken. De bout waarmee ik de bak vastzette
was wel goed van diameter, maar ging wat stroef... . Na
enig geknoei bleek, dat ik een UNC-bout in een UNF-gat
probeerde te draaien. Omdat het huis van de overdrive
van een nogal zacht metaal is gemaakt, lukte het eerst
ook nog wel. Einde, schroefdraad in het gat dus.
Uiteindelijk nieuwe draad moeten tappen. En weet je wat
zo’n tap kost, als je die los wilt kopen!? Dankzij Henk
Mulder, die me de tap heeft geleend, (waarvoor nog
steeds mijn dank!) heb ik alles kunnen herstellen. 
Moraal van dit verhaal: let goed op of je met UNC- of
UNF-materiaal werkt; de diameter is gelijk, de gevolgen
niet. De Moss-catalogus is daarin bijvoorbeeld heel
helder! Voor veel onderdelen van een Spit staat met
welke bout je het aan je auto moet knopen.

Engelse maat doppen
Welke maat engelse doppen heb je “standaard” nodig
om aan een Spit te sleutelen. Bij de plaatselijke automa-
terialenzaak heb ik nl 3/8 1/2 en 5/8 dop voor 2,75 per
stuk gekocht (de rest zou op te vangen zijn met normale
maten). Het is een redelijk goede kwaliteit. Wat heb ik
nog meer nodig?
Re: Minimaal, als standaard, heb je nodig: 7/16, 3/8, 1/2
en 9/16, eventueel nog aangevuld met 5/5 en 11/16.
Koop in elk geval een dubbele set steeksleutels (en
eventueel ook nog een set ringsleutels). De dubbele set
heb je nodig om b.v. een 1/2" moer op een 1/2" bout
goed los (of vast) te kunnen krijgen. Laat je nooit verlei-
den door iemand die zegt dat het met de metrische
maten voor de rest wel gaat; eenmaal vermoerd heb je
veel grotere problemen! (bij deze “handelaar” zou ik nooit
weer komen!)
Re: Een setje steeksleutels in engelse maten kost bijna
niks en dus een dubbel setje tweemaal bijna niks
(10tjeswerk bij de ons bekende handelaren). Kijk eens bij
Ruud. http://www.rsi-carparts.nl/menujs.html Heeft voor
niet al te veel geld Engelse sleutels.

Onderdelen via internet uit Engeland
Is er al iemand die onderdelen besteld heeft via internet
bij Rimmerbros Engeland? Is dit te vertrouwen, of heb je
hierbij negatieve punten?

Re: Mijn ervaring: wel compleet, maar duur en lange
wachttijd door verzending van standaard mail, met hoge
kosten.
Re: Ik heb intussen bijna een complete auto via deze
route besteld en gekregen. Op enkele uitzonderingen na,
die vervolgens omgaand werden hersteld, ben ik redelijk
tevreden met de geleverde diensten en materialen. De
levertijd kan inderdaad wat langer duren, per post voor
kleine partijen +/- 10 dagen, grotere partijen met UPS of
soortgelijke diensten, 5 dagen. Offertes heb ik doorgaans
per email binnen een dag retour, een enkele keer binnen
48 uur.
Re: Ik weet niet waar je woont, maar ik heb, om er ervar-
ing mee op te doen, een paar keer RimmerBros
onderdelen besteld bij ‘The Mouse Village’ in Huissen.
Na twee weken reed ik dan naar Huissen en daar lagen
de onderdelen klaar. Geen dure verzendkosten enz. Rib
Smits (eigenaar), heeft ook een RB gids met daarin
tekeningen, foto’s en bestelnummers. De prijzen kun je
bij RB internet ook zo vinden, in ponden en in Euro’s. 
Ik ben tevreden.
Re: Ik heb hele goede ervaringen met ‘Moss’ in
Engeland. Als ik op maandag bestelde, dan werd het vri-
jdag thuis afgeleverd. Met het goedkoopste transport,
dus geen bijzondere snelheid. Betalen met creditkaart. Ik
heb geen klachten. Het werkt perfect.
Re: Waarom zou je in Engeland willen bestellen, terwijl je
alle onderdelen ook via Nederlandse leveranciers kunt
krijgen? En ook nog in 24 uurs service. De prijs?
Re: Ik heb voor 2 x 900 euro’s de voorbije maand
besteld bij ‘Rimmer Bros’ in de UK. De reden is dat de
prijzen tot 40 % goedkoper zijn dan in België. Dit op alle
onderdelen! De verzendkosten waren voor elke
bestelling met UPS +/- 8% van de waarde van de zend-
ing, reken je winst of minder uitgave maar na. Je kan
ook bij ‘Rimmer’ gratis een kleurencatalogus + prijslijst
bekomen. Eind vorig jaar deden zij een actie met op de
bestaande prijzen +/- 20 % korting.

Vloeistoffen
Sinds een maand een Spitfire 1500 uit 1980. Geweldig!
Nu zijn we bezig om dat wat nodig is te vernieuwen en
aan te passen. Zo ook alle vloeistoffen. Welke kwaliteit is
het beste, of moet gebruikt worden voor remmen, olie
etc. etc.
Re: Motorolie: volgens specificatie 20 W 50 gebruiken.
Nog beter is Castrol RS 10W60. Het is wel duur, maar je
motor slijt nagenoeg niet meer. (verkrijgbaar bij de betere
automaterialenzaak). Versnellingsbakolie: EP 85-95 ver-
snellingsbakolie: let op! GL4 specificatie; GL5 specificatie
kan het inwendige van de bak (en het differentieel) aan-
tasten. Bij een overdrive bak ook geen ‘friction reducer’
gebruiken. Bij een gewone bak kan dat wel. Rem- en
koppelingsvloeistof: standaard is DOT 4 remvloeistof.
Siliconen (DOT 5) neemt geen vocht op, hoeft dus niet



periodiek vervangen te worden en tast de lak niet aan.
Het is echter alleen zinvol als je het gehele systeem
schoonmaakt (en dus alle remcylinders uit elkaar haalt).
Het is ook duurder: 1 liter Automec siliconen remvloeisof
kost 28 Euro (bij mij). De trunnions, voor, moeten met
versnellingsbakolie gesmeerd worden, de lagers bij de
achterwielen met smeervet.
Re: Is de motorolie op minerale of synthetische basis?
Wat bedoel je met ‘friction reducer’? (is dat zink). Welk
merk olie, raad je dan aan. Wat voor de versnellingsbak
+ diff.
Re: Ik heb even een vraagje over de te gebruiken ben-
zine voor de Spit. Ik ben sinds twee dagen de trotse
eigenaar van een Spit 1500 uit 1977 en ben alle
mogelijke informatie aan het verzamelen. Nu hoor ik van
verschillende mensen, dat ik loodvrije benzine kan
tanken. Maar weer anderen zeggen, dat ik altijd een
loodvervanger moet gebruiken.
Re: Als de cylinderkop niet is aangepast, moet je lood-
houdende benzine gebruiken of een loodvervanger. Als
je het niet weet, dan toch maar doen voor de zekerheid.
Hoewel je ook de gok kunt wagen. Als je na betrekkelijk
weinig kilometers de kleppen alweer moet stellen, dan is
de cylinderkop niet aangepast. Als het probleemloos
gaat, dan was hij aangepast voor loodvrij. Als de klep-
speling te groot wordt, doordat de klepzittingen
weggesleten zijn, laat je de kop reviseren en dan meteen
aanpassen voor loodvrij.
Re: Is je blok gereviseerd? Dan is hij vrijwel altijd voor
loodvrij geschikt gemaakt. Bij twijfel: met loodvervanger
tanken. Who cares? Die Spitjes zijn zoooooooo zuinig!
(En straks krijgen we dat kwartje ook nog terug ... .)
Maar in principe moet je wel heel veel kilometers maken
met een niet-loodvrije kop, wil het een probleem zijn, als
je dan toch loodvrije benzine tankt. Ik ken ook mensen
die een niet-gereviseerde 1500 hebben, met meer dan
100.000 kilometer. Die weten dus zeker, dat een blokre-
visie er een keer aan zit te komen; die tanken daarom
gewoon loodvrij, want dat blok zal er toch een keer uit
moeten. En daarna kun je heerlijk met een verjongd blok
de weg op.
Re: Ik weet niet zeker of de motor volledig is gere-
viseerd. Er is wel iets aan gedaan, maar wat, is me op
dit moment nog onbekend. De auto heeft een paar jaar
stil gestaan en de vorige eigenaar is veel te vroeg
overleden. Ik ga zeker in het begin met een loodver-
vanger rijden.

Aantrekkoppel
Wie weet de rekenformule van kgf m naar newtonmeter.
Re: Omrekeningsfactoren voor momentsleutels 
1 cmKg = 13.883 in-oz
1 cmKg = 0.08677 in-lb
1 mKg = 7.233 ft-lb
1 Kpcm = 1 cmKg

1 cmKg = 0.098 Nm
1 dNm = 0.0553 in-oz
1 Nm = 8.8507 in-lb
1 Nm = 0.73756 ft-lb
1 Kpm = 1 mKg
1 mKg = 9.80665 Nm.
De waarde kgfm is hetzelfde als kgm of mkp. Hieruit
volgt, dat 1 kgm is 9,81 nm. Voor de precise mensen
9,81, maar in de praktijk dus, gedeeld door 10.

B e r g i n g

Garagetent
Ik ben via het web op zoek naar een bedrijf dat een
‘garage-tent’ verkoopt. 
Dan kan mijn Spit toch buiten binnen staan.
Re: Een echte garagetent kun je kopen bij Imparts. Hij
kost echter ca. f2500,- (dus ongeveer 1200 euro).
Re: Er is ook een ‘Carcoon’ te koop voor buiten. Wat die
precies kost en waar hij te koop is weet ik niet. Wellicht
is een echte tent nog niet eens zo’n slecht idee. Zo’n tent
is in iedergeval beter dan buitenstaan in regen en wind,
toch blijft een goed geventileerde droge vaste garage het
“Welhalla” voor de Spit liefhebber. Voor de restaurateurs
ondere ons is een “dubbele garage” de uitkomst. Helaas
is dit voor een zeer kleine minderheid werkelijkheid.
Re: Vocht is je grootste vijand, vocht sluit je in een tent
niet buiten. Onder een carport, waar de wind goed door
kan waaien staat je auto op de beste plek. Ga maar
eens rijden in de regen en zet je auto in de garage, de
volgende dag zullen er nog waterdruppels op je auto zit-
ten (tenzij de garage verwarmd is natuurlijk). We weten
allemaal van het kamperen, dat tenten in de regel slecht
ventileren en vocht zodoende vasthouden. Wil je je Spit
goed neerzetten, zet hem dan op een droge, goed
geventileerde plaats (= carport) en je hebt nog jaren
plezier van je auto.
Re: Misschien dan toch zelf knutselen met geimpreg-
neerd doek en stevige buizen. Ik wil het voordeel van de
carport en een garage combineren. Dus ook droog en
windvrij knutselen (en misschien een beetje warm door
een kacheltje).

Winterklaar
Mijn Spit is op dit moment goedgekeurd en er is weinig
mis mee (kleine dingetjes). Hoe kan ik hem het beste
door de winter brengen (hij staat binnen).
Re: De beste manier om de Spit de winter door te laten
komen is: Er toch regelmatig mee te rijden, maar dan wel
met droog weer en met een droog wegdek. Als dat niet
mogelijk is, je benzinetank helemaal voltanken
(roestvorming) en je banden harder oppompen, maar
beter is nog de auto op blokken te zetten. Goed in de
wax zetten en een paar druppeltjes olie in elke



bougieopening druppelen.
En vergeet vooral niet om je accu op druppellading te
zetten, want anders heb je kans dat hij in het voorjaar
niet al te veel meer doet. Een accu die lange tijd ont-
laden is geweest, wordt nooit meer de oude.
Re: Wat je zeker moet doen: vorige opmerkingen uitvo-
eren, alle reservoirs vullen (dan kan er geen vocht
inkomen), alle gewrichten goed smeren, batterij afkoppe-
len en in een warmere omgeving zetten, soft-top
uitrekken (monteren), handrem loszetten (kan vast
komen te zitten).

Winterstalling
Wat kan ik voor de winterstalling het best doen meit de
kap? En de benzinetank?
Re: Zet de softtop niet vast met de haken aan de
voorkant. Klap ‘m alleen dicht. Als je de kap voor langere
tijd vastzet, druk je het rubber aan de voorkant van de
kap ook langdurig plat. Het gaat dan sneller stuk en het
kan daar dan ook eerder gaan lekken. Dan over de ben-
zine in de tank. Rijd de tank eerst behoorlijk ver leeg,
tank ‘m dan helemaal vol met verse benzine. Controleer
tijdens de stallingsperiode van-tijd-tot-tijd de inhoud van
de tank. Benzine verdampt, ook als het in de tank zit.
Dus: eventueel tussendoor een beetje bijvullen. Als je de
auto niet op blokken zet, pomp de banden dan extra op
ivm. het vervormen. Zo nu en dan de auto even verrollen
(en niet precies op dezelfde plaats terugzetten) voorkomt
ook platte banden. Dat je auto in een onverwarmde
garage staat hoeft geen probleem te zijn. Ventilatie en
vochtbestrijding zijn belangrijker. Als het goed doorwaait
in de garage, is dat beter voor de auto dan een verwar-
mde en volledig afgesloten ruimte. Een stukje rijden op
een koude, droge en zoutvrije winterdag is helemaal niet
zo slecht voor een Spit. Als ‘ie maar lekker warm wordt
en droog blijft. Dan kan je Spit weer ‘veilig‘ naar de
garage.

Muizen onder motorkap 
Tijdens de koude maanden is de cabrio in een boeren-
schuur gestald. Muizen kunnen zich in het motorcompar-
timent nestelen en zich tegoed doen aan bekabeling.
Weet iemand een remedie om deze knaagdiertjes uit het
vooronder te weren? 
Re: Bij www.conrad.nl een postorderbedrijf voor electron-
icaonderdelen hebben ze een Marterverschrikker (kost
14 euro), maar daarvan weet ik niet of die ook geschikt
is tegen muizen. Verder hebben ze een soort electron-
isch hondenfluitje dat zulke hoge tonen verspreidt dat
muizen ook wegblijven. Ultrasoongenerator bestelnum-
mer 13 02 43-44  (12 euro). Luidspreker hiervoor bestel-
nummer 13 02 56-44  (6 euro). Ik heb deze gegevens uit
de Conrad gids van 2003 blz 728. Het stroomverbruik is
minder dan 50mA per uur. Hoe lang de accu dat vol-
houdt, zonder bijlading? Laat eens horen als je resultaat

hebt.
Re: Volgens mij zijn muizen ongevaarlijk voor je bedrad-
ing. Ze zullen alleen maar de tanden in je dashboard
zetten (tenminste een houten MK IV of 1500 board).
Marters vormen eerder een bedreiging voor je bedrading.
Het is zowieso handig om je auto tijdens de winterperi-
ode spanningsloos te maken. Op de onderdelenbeurs
zijn hiervoor verschillende accuschakelaars tekoop. Ik
vind het zelf wel een veilig gevoel, zeker als je het elec-
trisch schema bekijkt en concludeert dat de verlichtings-
draden (via de lichtschakelaar) ongezekerd doorlopen tot
in de motorkap.
Re: Muizen knagen net zo hard aan je bedrading als
marters. Ik spreek uit ervaring. Mijn Spit staat in een
schuur op een boerderij. Had regelmatig last van
aangevreten bedrading. Inderdaad, bij Conrad een
Marter beveiliging gekocht, geinstalleerd en daarna geen
last meer gehad van door geknaagde bedrading. Om je
auto spanningsloos te maken, kan je ook de accuklem-
men loshalen. Heeft hetzelfde effect en is denk ik goed-
koper dan een  accuschakelaar(?). Maar dan nog, is er
het probleem van knaagdieren. Je kan het alarm ook met
een trafo via het 240V net schakelen. Heb je de accu
niet nodig.
Re: Katjes kopen! Of een groot plastiek zeil kopen, de
auto erover rijden en dan dicht snoeren zoals een
knapzak. Dan maak je twee buisjes in je ballon en laat
aan de ene kant argon of stikstof inblazen (inert gas van
een lastoestel) en de andere laat je de lucht eruit.
Hiermee voorkom je condensatie en stik je de overge-
bleven muizen. Doen! Nadien de pijpjes afsluiten met
tape natuurlijk.

Klaarmaken winterslaap
Mijn Spit gaat voor de eerste keer naar de winterstalling,
samen met de caravan. (droog, overdekt, geventileerd,
maar onverwarmd). Ik wil de accu eruit halen en op een
druppellader zetten en de banden iets harder oppompen.
Zijn er tips wat nog meer te doen om een Spit de winter
door te krijgen?
Re: Benzinetank aftanken (ontstaat er geen roest in de
tank). Softtop omhoogzetten (beter voor de kap).
Bougies eruithalen en een klein beetje olie in de cylinder
laten lopen. Bougie erin en 1 keer de startmotor kort
laten aanslaan (zonder start natuurlijk). Behoud van de
cylinderwand en zuigerveren. Zorg voor voldoende
antivries in het koelsysteem. Auto in de versnelling zetten
en niet op de handrem (voorkomt vastzitten). Bijwerken
lakschade (ook onderzijde). Zorg voor goede ventilatie
(is veel belangrijker dan verwarming). Raampjes naar
beneden draaien. Auto schorsen uit de houderschapsbe-
lasting (wanneer nodig), maar wel verzekerd laten (!). Is
de auto gedekt tijdens de winterstalling en waartegen?
Re: De meningen verschillen: Tank vol. In een lege tank
kan condens ontstaan die tot roestschade leidt. En



verder: Ververs je motorolie. Oude olie zit vol schadelijke
stoffen die de kans krijgen langdurig in te werken op de
motoronderdelen. Zet de auto op bokken om de banden
en het onderstel te ontlasten. Pomp je banden wat hard-
er op (10%). Zo hoef je ook de auto niet in de versnelling
te laten staan. Alle doorsmeernippels met de spuit
bezoeken. Als je op bezoek bij de Spit gaat, eens per 2
weken of per maand: Een aantal malen de koppeling
intrappen; een aantal malen de rem rustig intrappen, de
handrem een aantal keren aantrekken en losen, de wie-
len een slinger geven enz. Aangezien ik in de winter wat
klussen aan de auto doe, berg ik hem niet zo op. Als het
in de winter een keer mooi helder en droog en pekelvrij
weer is dan laat ik hem even uit. Dat vindt hij, en ik ook,
heerlijk. Het is ook beter om de auto niet al te lang stil te
laten staan voor de rubbers e.d.. Zoek een smoes en ga
eens lekker rijden in de winter.
Re: Zo zie je, iedereen gaat anders om met zijn auto.
M.b.t. tot de vullingsgraad van de brandstof tank, werd er
voor jaren terug onderzocht of het nu beter is om niet de
tanks te vullen. Als men de benzinetank vol laat, zal de
kwaliteit van de brandstof sterk achteruit gaan.
Re: Inderdaad neemt de kwaliteit van de brandstof af
naarmate hij langer in de tank zit. Ook zit er een groot
verschil (additieven) tussen de benzine die in de winter
verkrijgbaar is en de benzine in de zomer. Toch heb ik de
ervaring, dat wanneer je je Spitfire rond november stalt
en in maart/april weer pakt voor een lentedag er absoluut
geen problemen ontstaan. Gewoon, heel simpel; maan-
delijks een ritje maken op een mooie pekelvrije dag van
minimaal 100 km.
Goed voor zowel jou als je Spit.
Re: Er staan, theoretisch gezien, goede adviezen bij. De
twee beste die ik tot nu toe heb gelezen zijn: Schorsen
auto, maar verzekering door laten gaan. Er van uit-
gaande dat er een originele vinyl softtop opzit, kap dus
gewoon opzetten. Andes heb je kans dat de kap niet
meer past. Ondanks dat het kunststof is, kan het
krimpen. Zodra het koud wordt, gaat mijn Spit naar bin-
nen. Wanneer het gaat ijzelen of glad wordt door
sneeuw, komt hij weer naar buiten, want een motor wordt
dan wat instabiel. Even ter verduidelijking. Hoe dikwijls
rijd je met een volle tank en hoe lang staat je Spit in de
zomer met kwart of een half gevulde tank. Hoe dikwijls
staat je Spit aan een stuk stil, zonder dat je de olie
ververst? Dit was een mooie zomer. Ik zelf heb veel
gereden. Ik rijd alleen wanneer het te warm is voor op de
motorfiets. Vorig jaar en dat daarvoor, heb ik misschien
totaal 1000 km gereden. Gewoon de Spit in de garage
gezet. Geventileerd. Niet verwarmd. Ben nu bezig om de
motor uit elkaar te halen om dat ik stationair met de
choke het zaakje op 2000 rpm moest laten lopen om
oliedruk te houden. Behoudens dat op sommige lager-
schalen zelfs het koper(nodig als ondergrond voor het
wimetaal) verdwenen is en je het blankestaal ziet, geen

slijtage ontdekt door verzurende olie of andere neersla-
gen. Wat wel belangrijk is, maar dat heeft niets met je
stalling te maken, is dat je het koelwatersysteem regel-
matig schoonmaakt en voor dat je de winterstalling
ingaat je remsysteem laat reinigen en opvult met nieuwe
remvloeistof. Wanneer je dan weer in het voorjaar gaat
rijden, moet volgens de theorie de remvloeistof weer
vernieuwd. Remvloeistof is, in tegenstelling tot het
spraakgebruik, geen remolie, heeft hier ook niets meet te
maken, is hygroscopisch. Dit betekent dat het water
aantrekt en dus oxideert. Maar dat is ook heel erg theo-
retisch.
M.a.w. wanneer je je Spit naast je caravan stalt, ervoor
zorgt dat, wanneer je een vynil kap hebt deze opstaat en
je accu, hetzij op de druppellader zet of een paar keer
ontlaadt en oplaadt, je verder niets hoeft te doen. Het is
heel veel theorie, maar de praktijk bewijst dat het eigen-
lijk niet nodig is. Niet op de handrem zetten, want die
kan vastroesten. Zo ook je schijfremmen en dat is geen
theorie. Wat de remmen betreft, zorg dat bij trommelrem-
men de schoenen niet tegen de trommel liggen en dat de
blokjes van je schijfremmen niet tegen de schijven aan-
liggen. Kan je voorkomen, door er plaatjes Lexan of
ander dunne kunststof tussen de schijven en de rem-
blokken aan te brengen. De rest van de remschijven
conserveren tegen roest. Stel, dat voor je weer gaat rij-
den, er een apk nodig is en er zit roest op de remschijf,
wordt je Spit afgekeurd. Een beunhaas of een rommelaar
meeldt je Spit tegen 17:00 uur aan en keurt hem goed
want dan komt er toch geen steekproef meer. Dit is een
lang verhaal, maar ik hoop dat je het verschil tussen the-
orie en praktijk duidelijk geworden is.

K e u z e  m a k e n

Aanschaf MK I, II of III
Sinds enige tijd ben ik op zoek naar een Spitfire, na een
keer mijn vrouw meegenomen te hebben, is haar keuze
gevallen op een MK I of II, ik daarentegen vind de MK III
ook bijzonder. Wie kan ons helpen aan de duidelijke type
verschillen.
Re: De type-verschillen worden uitgebreid beschreven in
‘A Guide To Originality’, dat te koop is via de clubshop.
(Als je nog geen lid van de TSC bent, is dat gelijk nog
een goede reden om lid te worden). Verder kun je op
zoek gaan naar exemplaren van de Engelse bladen
‘Triumph World’ en ‘Practical Classic’, waar ook vaak
Spitfire-soorten beschreven staan.
Technisch zijn er een aantal verschillen (1100 en 1300
motor). En uiteraard ook de carroserie, de MkI heeft een
zichtbare grille. Een voordeel van deze oudere modellen
is ook, dat, als je een Amerikaanse import koopt, je geen
last hebt van de milieu-verbeteringen (die vaak ten koste
van de capaciteit gaan). Kopen is zoeken (en vaak de



grootste pret), er zijn heel veel verschillen in kwaliteit en
prijs.
Kijk www.2ehands.nl, of www.marktplaats.nl, of hier op
het forum of
http://www.clubs.nl/community/navigation.asp?club=Triu
mph+Spitfire+Club.
Re: Goede keus! De MK I, II en III zijn veruit de meest
oorspronkelijke Spitfires en geven ook het meest echte
klassiekergevoel, door de gebruikte materialen en de
Spartaanse zit. De MK IV en V zijn comfortabeler en
hebben een modernere ophanging, maar worden door
de kenner als minder klassiek ervaren. Een MK III is nog
goed te vinden, maar MK I’s en II’s zijn redelijk schaars
en worden tegen soms absurde bedragen aangeboden.
Verschillen zitten hem met name in het uiterlijk (bij de
MK III hangt de bumper hoger, een kwestie van smaak of
je het mooier vindt, of niet).
Spitjes worden te koop aangeboden via ‘The Spitfire’
(ons clubblad), via www.triumph.nl (de site van ons nicht-
je de Club Triumph Holland). Ook via
www.marktplaats.nl, www.autotrader.nl en www.auto-
track.nl zie ik regelmatig Spitjes te koop staan. Ik zou het
eerst eens particulier proberen, een handelaar biedt je
namelijk net zo min enige zekerheid omtrent herkomst of
kwaliteit van de auto. Garantie wordt zelden aangebo-
den, óf je betaalt er dik voor. Een heel enkele keer biedt
een gewone autohandelaar of merkdealer een Spitje
aan, dat ze hebben ingeruild. Dan is er wel een goede
deal te sluiten, want zo’n auto hebben ze alleen
ingekocht om de nieuwe auto te kunnen verkopen en
willen ze eigenlijk helemaal niet hebben.
Re: Ik kan je aanraden om niet meteen te gaan kijken,
want de kans is groot dat je op slag verliefd raakt en
meteen een aankoop doet. Eerst goed rondkijken dus en
(vooral) lid worden van de Triumph Spitfire Club, zodat
iemand van de Technische Advies Commissie je met
raad en daad bij kan staan.
En dan nu de allerbeste tip: bezoek in september het
Internationaal Spitfire Weekend! Dan zie je er namelijk
letterlijk zo’n tweehonderd bij elkaar en kun je heel veel
te weten komen; iedereen is graag bereid om daar tekst
en uitleg te geven. Er worden dan trouwens ook enkele
auto’s te koop aangeboden.

Aanschaf Spit MK I
Ik zit te denken aan een Spit MK I; maar ken de auto
(behalve het uiterlijk natuurlijk) niet: wat kan je verwacht-
en van een spit MK I in goede staat? Hoe bevalt het
(open) rijden? Zijn langere dagtochten goed te doen? Is
de motor (< 1200cc) voldoende? Is zoek dus ‘gebruikers‘
informatie. Wie kan me meer vertellen?
Re: Ik ben een van de personen die met mij MK I naar
UK en Schotland zijn geweest, gaat uitermate goed.
Hangt inderdaad af welke stoelen er in zitten. Heb zelf
MK I stoelen maar met MK II frame, beter comfor dan

origineel stoelverenpakket MK I. Is op lange afstanden
zeer goed uit te houden, heb ook MK IV maar persoonlijk
weinig verschil. Op snelwegen is max. 120 km/u. in over-
drive stand (overdrive is wel aan te bevelen).
Heuvelachtige omgeving minder krachtig. Motorgeluid is
werelds. Softtopframe moet inderdaad opgeborgen wor-
den in kofferruimte, met kleine aanpassing is dit wel
neerklapbaar te maken. Specifieke onderdelen zijn zeer
schaars maar nog wel aan te komen (uitwisseling
onderdelen clubleden, uit UK, of van latere modellen te
gebruiken). Kortom indien voorkeur oudere spit is inder-
daad de MK3 een luxere MK I / II.
Re: De MK I is de meest kale Spitfire. Hij heeft eenvoudi-
ge stoelen, maar ik ken mensen die ermee naar
Engeland zijn gereden. Het open rijden is voor de MK I
niet anders dan voor de andere typen: geweldig dus. Het
1147CC motortje is wat zwak, maar kan met name op de
80 km wegen prima mee. Op de snelweg komt hij wat te
kort. Je kunt die motor natuurlijk wat opvoeren, of ver-
vangen door een 1300 CC. Past zonder aanpassingen.
Verder heeft de MK I een losse kap, waardoor het ope-
nen ervan wat langer duurt. Als het gaat om het model,
de performance, het gemak en de verkrijgbaarheid van
onderdelen, is het niet voor niets dat de MK III het meest
populair is.

MK III variaties
Het is me gebleken dat er enkele varianten zijn van het
type MK III. Ik heb er een van ’67 waar twee afzonder-
lijke achteruitrijlichten opzitten en de richtingaanwijzers /
paarkeerlichten voor zitten op een verhoogd stukje, wat
ik aangeduid heb gevonden als ‘Nose repair panel’ Ik
heb andere MK III’s gezien met een enkele
achteruitrij;amp boven de nummerplaat en met de
eerdergenoemde lampjes rechtstreeks op de ‘body’. Het
schijnt dat ze later uitstulpingen in de ‘body’ maakten om
de lampen uit-stekend te monteren. Zijn er nu ook MK
III’s die twee achteruiteijlampen hebben en de direct
gemonteerde lichtjes voor?
Re: Voor zover ik weet hadden de  vroegste MK III’s de
fzonderlijk achteruitrijlichten tot 1969.

Re: Vroege MK III’s gebruikten nog de neus van
de MK II, waarbij ‘sokjes’ werden geplaatst over de oor-
spronkelijke gaten voor de richtingaaanwijzers / parkeer-
lichten, die in het nieuwe model bedoeld waren meer uit-
stekend geplaatst te worden.

Onderscheid 1147 / 1296 cc
Zijn er, anders dan het duidelijke verschil, dat de vroege
1147 motoren twee inlaatpoorten hadden en later vier,
zoals bij de 1296 en 1500 cc, nog andere uiterlijke ken-
merken om te zien of er een 1147 cc in een auto ligt?
En wat is het onderscheid tussen een 1296 en 1500 cc.
Zitten er gietnummers op het blok en is daar een lijstje
van te geven? Ik weet dat er individuele nummers op het



pasvlak van het blok zijn ingeslagen, maar, wanneer het
blok geslepen is, kan zo’n nummer onleesbaar geworden
zijn.
En de uitwisselbaarheid van cylinderkoppen? Kun je
twee-poort en vier-poort koppen wisselen en op vroege
en late blokken?
Re: De 1147 cc. Er is een carterventilatie pijpje, wat
uitkomt vlakbij de aftapplug voor koelvloeistof, voorop het
blok onder de spruitstukken. Het blok is ook fysiek lager.
De klepstoters lopen door buizen van het blok naar de
kop aan de verdelerkant van het blok. De kopbouten
hebben een kleinere diameter. De 1147 had een metalen
ventilator en een kleiner waterpomphuis.
De 1500 cc. De kop is dikker. Er zit een poelie voorop
met een grotere diameter (zoals bij de late 1296), de
koppakking heeft een rand aan de achterkant van de kop
(uitsparing in het blok), zoals bij de late 1296. De 1500
heeft een ‘single rail’ versnellingsbak, die ook bij de late
1296 voor kan komen. Na 1974 zijn er geen 1296 meer
gemaakt voor Spitfire’s, maar wel nog voor Dolomite’s.
Motornummers zijn gemakkelijk afleesbaar. G of Y was
948 cc, GA, GD, FC betrof de 1147 cc, GE, GF, RD, RF
waren 1296 cc motoren met krukas met kleine diameter
lagers, GK, FH betrof 1296 cc met grote krukaslagers,
FM, WB, YC, FP dat waren 1500 cc motoren.
Exportnummers waren, afhankelijk van bestemming ver-
schillend als de specificatie afweek.
Het is niet mogelijk een 1147 blok te combineren met
een latere kop, omdat de kopbouten en waar ze staan
verschillen. De kop van een 1500 past op een 1296 en
andersom, maar, de verbrandingskamers hebben een
verschillende inhoud, in verbad met het slagvolume, om
aan de gewenste compressieverhouding te komen. Een
1296 kop op een 1500 blok levert 6:1 CR. Bovendien
hebben de drijfstangen een verschillende lengte. De
vroege 1296 blokken hadden dichtingsproblemen met de
kop; latere modellen en de 1500 kregen een pakking met
randen om de uitsparing in de cylinderboring te vullen,
met een achterrand.

K e n t e k e n s  e n  w a g e n n u m m e r s

Kenteken
Ik bezit een 1500 sinds juli 98. Gekocht via de handel.
Op de voorruit zit een sticker van de TSC. Het kenteken
is afgegeven in 89 en is TT-21-JK, bij de laatste APK is
op de nieuwe kentekenplaat een 1 toegevoegd.
Vermoedelijk een ingevoerde o.i.d. Oorspronkelijk zou hij
van ’77 zijn, dus nog wegenbelasting betalen. Bladerend
op de site v.d. Internationale Triumph club, kom ik een
registratietabel tegen van 1500 modellen en kom daar
mijn no tegen FH86712L, met als eigenaar een TSC lid
(zonder naam) uit Holland en als bouwjaar ’76. Ik ben
dat niet, dus heeft iemand voor mij hem geregistreerd.

Hoe kan ik de RDW nu laten weten dat ik een auto uit
’76 bezit en dus wegenbelastingvrij ben. Of geldt voor de
RDW de afgifte van de herkeuring in ’89?
Re: Blauwe kentekenplaten. Iedere auto met een eerste
toelating voor 1-1-1973, vanuit het buitenland ingevoerd
in Nederland, krijgt een oldtimer kenteken. Dit houdt in 2
letters(AH), -2 cijfers, - 2 cijfers. Nieuw: Vanaf 1-1-2001
krijgen auto‘s uit de periode1-1-1973 t/m 31-12-1977 ook
een speciaal kenteken. 2 cijfers, -2 letters(YA), -2 cijfers.
Hierdoor is het mogelijk om blauwe kenteken platen te
bestellen. Auto’s waarbij in deze periode het kenteken
vervangen is en officieel nu gele platen hebben, kunnen
ook voor deze kentekens in aanmerking komen. Men kan
dan met blauwe platen rijden. Opletten is hierbij noodza-
kelijk. Wanneer je een YA kenteken hebt en er zijn toch
gele platen besteld en afgestempeld in je kenteken
(GAIK stempel) ben je verplicht met gele kentekenplaten
te rijden. Heb je een verkeerd kenteken voor het bouw-
jaar en je weet het originele kenteken nog, zijn er ook
legio mogelijkheden. Bel voor meer info de RDW onder
nummer 0900-0739. En de blauwe platen kun je gewoon
bestellen bij je plaatselijke garage.
Re: Jouw auto komt ook in aanmerking voor de blauwe
klassieker kentekenplaten.
Re: Mogelijk kun je meer info vinden op de internationale
spitfire database: http://home1.gte.net/spitlist/index.html
Re: Mijn Spit heeft FH 89763L en is van 7 april ’77 (origi-
neel Nederlands). De jouwe is iets ouder. Het is ook zin-
vol het ‘Heritage’ document op te vragen, want daarop
staat aangegeven waar en wanneer hij voor het eerst is
verkocht. Meestal staat ook op het kentekenbewijs wat
het oorspronkelijk bouwjaar van de auto is. Ik heb een in
1981 ingevoerde MK IV ’73. Dit staat ook op het ken-
teken en stemt overeen met het ‘Heritage’ certificaat. Als
hij oorspronkelijk in Nederland is verkocht, kun je wellicht
het originele kenteken terugkrijgen via de RDW.
Re: Om met het laatste te beginnen: dat weten ze in
Veendam precies. Verder kun je het te weten komen bij
vestigingen van de RDW. Een oplossing om te weten te
komen van welk bouwjaar je auto is (als dat tenminste
een rol speelt bij de RDW), is het aanvragen van een
‘British Heritage Certificate’. Een document waaruit blijkt
wanneer je auto is gebouwd. Of de RDW dat dan ook
accepteert ... ?
Kijk voor informatie op www.mgcars.org.uk (inderdaad,
dat andere merk heeft dat goed voor elkaar) en/of kijk op
www.heritage.org.uk  Dat is de officiele site, maar ze zijn
die aan het reorganiseren, zodat niet alle buttons het
doen. 
Re: Ik weet inmiddels iets meer, na gebeld te hebben
met de RDW. Op deel 1 staat inderdaad het geac-
cepteerde bouwjaar dat bij een niet Nederlandse auto
aangetoond moet worden bij invoer. In mijn geval dus
’77. Als ik onomstotelijk kan aantonen dat bjouwjaar ’76
aan de orde is, moet ik een verzoekschrift tot wijziging



indienen bij de RDW. Als dat wordt gehonoreerd, moet
ontheffing van belasting worden aangevraagd bij de
belastingdienst in Apeldoorn. Dat moet ik zo wie zo doen
om ontheffing te krijgen volgend jaar (geldt dus voor
iedereen die de 25 jr passeert met zijn auto). Op deel 1
staat de code 01 vermoedelijk, aanduidend dat hij is
ingevoerd omdat zoals iemand meldde er 00 staat bij
een Nederlands exemplaar. Deze 1 is het vermoedelijk,
die in mijn kenteken staat, iets bovenin, na de twee let-
terkombinaties.
Re: De RDW neemt als bouwjaar de eerste toelating van
het voertuig. Dat is dus de afgiftedatum van het kenteken
in welk land dan ook. Het kan dus zijn, dat je voertuig
van ’76 is, maar lang in de showroom of op het
opslagveld heeft gestaan en pas in ’77 of ’78 op ken-
teken is gekomen. In dat geval geldt de datum in ’77 of
’78. Overigens begrijp ik uit je verhaal niet goed wat je
bedoeld met dat er een 1 in je kenteken is bijgekomen.
Re: Op je kenteken deel 1 staat een code; volgens mijn
taxateur staat hier het bouwjaar van je Spit als hij gein-
porteerd is. Staat er 00 dan is hij orgineel Nederlands.

Nummerplaten
Mijn Spit is van ’79 en heeft nu van die foeilelijke gele
nummerplaten. Kan ik die vervangen door de oude
blauwe met witte nummerplaten? Of ben ik, gezien de
leeftijd van mijn auto, verplicht met de gele door te rijden.
Re: Helaas moet je met die foeilelijke blijven rijden: je
auto is te jong. Het precieze overgangsmoment weet ik
niet (meer), maar het was halverwege de jaren ’70.
Re: Op de site van de RDW staat vermeld wanneer je
met blauwe platen mag rijden. Volgens mij is 1978 de
grens. Overigens kan je het risico wel nemen en gewoon
rijden en de gele platen in de kofferbak leggen voor de
APK of voor het geval je aangehouden wordt. Hier staat
het presies:
http//www.rdw.nl/ned/02_diensten/01_kenteken/start.asp
?pagina=http://www.rdw.nl/ned/02_diensten/01_ken-
teken/ned0201_0016.htm 
Re: Ik had laatst RDW aan de telefoon en die zeiden dat
het bouwjaar niet uitmaakt, maar het jaar van invoer in
Nederland. Mijn Spit is van ’73 en komt uit Engeland,
omdat ie dit jaar gekeurd wordt, krijg ik gele platen, ook
al is ie oud. 
Re: Helaas. Vandaag ben ik voor een controlekeuring,
eerste keer afgekeurd vanwege -net aan- te slappe han-
drem en versleten wiellager, weer naar de RDW
geweest. Mijn auto is nu goedgekeurd. 
Na 3,5 uur wachten kon ik bij de douane binnenlopen
ivm aangifte invoer auto, dus BPM. Aangezien de auto
ouder is dan 25 jaar (is van ’73) hoef ik geen BPM te
betalen. Ook kreeg ik te horen dat ik gewoon een blauw
kenteken mag aanvragen, geen probleem en voor deze
5 minuten heb ik 3,5 uur gewacht. Maar goed, vrijdag of
maandag krijg ik mijn kentekenpapieren binnen en wordt

het toeren, toeren, toeren.
Re: Mijn ervaring van april dit jaar is de volgende: Ik heb
in februari 2002 een auto (TR 250) gekocht in Belgie,
deze auto is in 1997 in Belgie ingevoerd vanuit de USA
en heeft ook in Belgie op kenteken gestaan. De auto is
van bouwjaar 1968 en de RDW hanteert dan bij afgifte
van een kenteken de regels zoals op de eerderge-
noemde RDW site staan. Dus tot bouwjaar 1978 een
blauwe kentekenplaat, er wordt zelfs ook een oud num-
mer toegekend, welke gereserveerd zijn voor Oldtimers.
Re: Mijn ervaring is van januari dit jaar. Ingevoerde MK
IV uit Duitsland uit ’74. Na overleg met de RDW (dit alles
staat duidelijk vermeld op hun site) voor de invoerkeuring
geweest. Aparte oldtimer serie aangevraagd en gekre-
gen, dus de mooie donkerblauwe platen laten maken.
Ouder dan 25 jaar, dus geen probleem. De overgang van
blauwe naar gele platen licht op 1 januari 1978. Als
ezelsbruggetje voor de mannen met blauwe pet kan je
ook gebruik maken van de cijfer / letter combinatie. Dus
cijfer-letter-cijfer mag nog in blauw. Het ezelsbruggetje
klopt niet helemaal, want deze serie liep door tot mei
1978. Toch zal het allemaal wel meevallen met controles
en volgens mij kan je blauwe platen (eventueel met
opgelegde letters) nog gewoon laten maken. Het (wet-
telijk verplichte) keurmerk mag echter niet ontbreken.
Alleen even de gele platen voor de APK monteren.

Belgische import
Wat staat me te wachten als ik een auto (Triumph natu-
urlijk) wil invoeren vanuit Belgie. De auto is rijdend en
goedgekeurd door de Belgische instantie en gezien de
staat van de auto verwacht ik hier voor de APK ook geen
echte problemen. Hoe kan ik te werk gaan. Wat en waar
moet ik laten keuren, wat kost dit? Wat voor invoerkosten
kan ik verder verwachten, welk bedrag is bepalend voor
de hoogte van de invoerkosten? Waar moet ik nog meer
rekening mee houden?
Re: Kijk eens op www.vwe.nl, daar kan je de kosten
berekenen en de procedure staat er ook op.  Verder heb
je een RDW keuring nodig die normaal gesproken
ongeveer gelijk is aan een APK keuring. Alleen, de
uitkomst is zeer afhankelijk van de RDW keurmeester.

Eigen import
Sinds enige tijd begint mijn Testosteron te koken als ik
een Spitfire zie. Ik wil dus een Spitfire aanschaffen. Op
het moment ben ik woonachtig in Engeland (nog 3
maanden) en loop ik een stel Spitfire-verkopers achter-
na. Ik zit er immers aan te denken een Triumph Spitfire
naar Nederland te importeren. 
Mijn grote vraag is: Welke nadelen/voordelen zijn hier
aan verbonden (Right-hand drive...). Waar haal ik meer
info vandaan, of is het verstandiger in Nederland een
Spit te kopen?
Re: De Spitfire is zo gebouwd, dat je eventueel het stuur



kan verplaatsen van rechts naar links. Dit gaat natuurlijk
niet op een namiddag (stuur inrichting, dashboard en
pedalen). Maar volgens mij krijg je hem bij de RDW ook
met rechts stuur goedgekeurd, maar dat is wel wennen
tijdens het rijden. (maar dat hoef ik je denk ik niet te
vertellen). Ik zou alleen een Spitfire kopen in Engeland
als hij heel aantrekkelijk geprijsd is. Het is zowieso wel
de moeite waard om onderdelen mee te nemen. Nieuw
of gebruikt zijn ze daar natuurlijk wat aantrekkelijker
geprijsd.

Spitfire invoeren
Ik ben bezig om in de UK er een te kopen. Hoe staat het
met de invoer daarvan, wat moet je doen, waar en hoe.
Kun je met Engelse platen als eigenaar in NL rijden, in
ieder geval van ferry naar huis? Wie heeft dit al eens
eerder gedaan en heeft inlichtingen en tips?
Re: Kijk eens op www.rdw.nl Je kan in iedergeval niet
met Engelse platen naar nederland rijden. Ik geloof wel
dat er zoiets als een dag- of tijdelijk kenteken bestaat,
maar ook dat weten ze bij RDW. Succes
Re: Eendagskenteken bestaat!; (tenminste bestond
medio ‘98) speciaal voor keuringen bij de RDW; verzek-
ering is vaak telefonisch mogelijk bij je eigen verzekering
voor 1 of enkele dagen.  Vergeet niet ingeval van restau-
ratie en/of tijdelijk buiten bedrijf een verzekering af te
sluiten tegen brand en diefstal en let op, als de auto bij
derden staat, hoe het met de WA (ingeval van brand b.v.)
staat! P.S.: probeer de contacten naar de RDW zoveel
mogelijk per mail of fax te doen, telefonisch is het een en
al doorverbinden, wachten, opnieuw doorverbinden, om
dan bij iemand terecht te komen die nergens van weet
en die je dan weeeer zal doorverbinden. Hetzelfde ver-
haal begint dan opnieuw, of de verbinding wordt ergens
onderweg per ongeluk (?) verbroken. Vraag altijd namen
van personen die ‘uitspraken‘ hebben gedaan waar je
wat mee kunt (kans is echter vrij klein) en vraag hun of je
hun antwoord per fax en/of mail mag bevestigen (of doe
dit botweg!) om hier eventueel later naar te kunnen ver-
wijzen of op terug te kunnen komen.
Re: Let op. Er is een eendagskenteken voor het laten
keuren door de RDW. Dit heeft niets te maken met de
papieren die je nodig hebt voor de invoer. Hoe dat loopt
weet ik niet. Misschien kan iemand reageren die al eens
een auto heft ingevoerd.

APK & chassisnummer
Mijn auto is niet goedgekeurd, o.m. door de plaats van
het chassisnummer. Deze zit volgens het kentekenbewijs
op de rechter chassisbalk. Het is een opgelast plaatje,
althans zo ziet dit er uit. De keurmeester heeft hier
bezwaar tegen.
Re: Als het goed is, zit het nummer inderdaad op de
rechter chassisbalk, ongeveer onder de achterste carbu-
rateur. Het moet een ingeslagen nummer zijn. Maar, hoe

lang heb je je Spit al? Heb je in het verleden geen last
gehad? Zoek een adres waar ze Spitfires gewend zijn.
Dat wil niet zeggen dat ze met de regels een loopje
nemen natuurlijk!

Geen gordels
Ongeacht of de gordels er in horen, of dat ze er uit
mogen. Zelfs bij een licht aanrijding ben je niet in staat
om in je stoel te blijven. Bekijk de ruimte onder je stuur
eens als plaats waar je terecht komt bij een aanrijding.
Je stuur ook, niet te vergeten. Dan de moeite die men
moet doen om je weer uit die ruimte vandaan te krijgen.
Ik denk dat je al schade genoeg hebt na een aanrijding
terwijl je in de gordels zit. Als je lang plezier van de Spit
wilt hebben dan monteer je gewoon een set goede
gordels. Een rolstoel past namelijk niet in een Spit. Mijn
spit is van 1978 en heeft een ontheffing op het kenteken-
bewijs staan. Voor de keuring heb ik ze gedemonteerd
want ze rolden wat slecht op en dat is kans op afkeur.
Geen probleem tijdens de keuring dat ze er niet in zaten.
Na de keuring weer gemonteerd. Wie weet er het echt
het fijne van? Het is misschien wel interessant om inder-
daad te weten te komen wat wel en niet verplicht is qua
veiligheidsgordel, maar het lijkt me niet dat ‘niet verplicht’
o.i.d. gelijkgesteld wordt met ‘niet nodig!’
Re: Nou, daar gaat’ie dan... Als er niets over ontheffing
op je kentekenbewijs staat, moet je gewoon gordels
hebben. Als je Spit APK wordt gekeurd, zal de
keurmeester de staat van de gordels checken: slijt-
plekken, sluiting en bij rolgordels de blokkeerinriching.
Heb je ze niet (en staat er niets op het kentekenbewijs),
dan zal hij je auto afkeuren als hij zijn werk volgens de
regels doet. De gemiddelde agent in Nederland weet
eigenlijk niet zoveel van uitzonderingen op kentekenbe-
wijzen. Die gaat er gemakshalve van uit dat iedere inzit-
tende van een auto een gordel om moet hebben. Je kunt
dus aangehouden worden en een boete krijgen. Alleen
als je met je kentekenbewijs met ontheffingsverklaring
kunt zwaaien, kom je goed weg. Eigenlijk lijkt het me
allemaal wel logisch. Artikel 5.2.47 van het Voertuig
reglement geeft aan;
lid 3. -Personenauto’s die na 1-1-1971doch voor 1-1-
1990 in gebruik zijn genomen moeten zijn voorzien van
autogordels voor de zitplaats van de bestuurder en de
naast deze plaats aanwezige zitplaatsen, voor zover
deze aan een portier grenzen. Dit is een duidelijk ver-
haal, waar een keurmeester APK ook niet omheen kan.
Mogelijke uitzondering zou kunnen zijn dat er een aan-
tekening op het kentekenbewijs is gesteld dat betrokken
voertuig niet voorzien hoeft te zijn van bevestigingspun-
ten voor de autogordel. Dit v.w.b. de inrichtingseisen.
Uitzondering draagplicht; Art 59 lid 1 RVV 1990.
Draagplicht niet voor kinderen onder de 12 jaar (ander
voorschrift). Mensen met een lengte van minder dan 150
cm. Voor de rest zijn er nog regels gesteld aan de goede



werking van de gordel (oprolmechanisme) en mogen ze
niet beschadigd zijn! Ik denk dat de meeste
Hermandders dit wel weten.

I d e n t i t e i t

Geen papieren
Ik kan bij een kennis een Austin A35 van 1959 ophalen,
echter, hier zitten geen papieren, invoerdocumenten
o.i.d. bij. De auto is 8 jaar geleden uit GB gehaald en
sindsdien heeft men o.a. de carrosserie gerestaureerd.
De auto is destijds niet ingevoerd en de papieren zijn
ondertussen door verhuizingen e.d. onvindbaar. Welke
(officiële) weg dien ik te bewandelen, om het voertuig
ingevoerd en gekeurd te krijgen. Wie van jullie heeft al
eens met dit bijltje gehakt. Ik kan me nl. Voorstellen, dat
na 43 jaar de papieren best zoek kunnen raken, dus ik
zal niet de eerste zijn en het zal niet onmogelijk zijn om
dit voertuig toch op kenteken te krijgen.
Re: Het beste kun je kontakt opnemen met de RDW.
Want daar kom je uiteindelijk toch terecht, of ga naar de
website van de RDW : http://www.rdw.nl

Geen chassisnummer ingeslagen 
In mijn Spitfire ’64 zit geen chassisnummer in geslagen,
maar hij moet nog rdw gekeurd worden i.v.m. het verkrij-
gen van een Nederlands kenteken. Is dit een probleem? 
Re: Als je de officieele weg wilt volgen, moet je bij de
RDW een aanvraag doen om hier het chassisnummer in
te laten slaan. Dit kan een maand duren voor je aan de
beurt bent en kost ruim 60 euro. Er bestaan letter- (en
cijfer-) sets waar je zelf een chassisnummer mee in kan
slaan. Een keurder kan niet zien door wie dit gebeurd is
en kan er zodoende geen bezwaar tegen maken. Kan je
bij een garagebedrijf een letterset vinden, dan zou je
goedkoper uit kunnen zijn. Neem wel goed de plaats
zoals op het kentekenbewijs vermeld staat in acht, waar
het nummer ingeslagen moet worden, zodat dit
overeenkomt. 
Re: Waarschijnlijk is jouw Spitfire geen origineel
Nederlandse auto. Absoluut geen probleem hoor.
Hieronder vind je een stukje van mijn website (www.tri-
umphklassiek.tk  hoofdstuk identificatie). Tussen het
body-, chassis- en commissienummer zit een relatie.
Tijdens de productie zijn in eerste instantie de body en
het chassis van elkaar gescheiden. Om tijdens de pro-
ductie beide onderdelen logistiek identificeerbaar te
maken, hebben ze beide een apart nummer. Het chas-
sisnummer, zoals dat in de fabriek gebruikt werd, bevindt
zich op de LINKER chassisbalk voor het schutbord vanaf
de bestuurder gezien. Dit nummer is ingeslagen op een
opgelast metalen plaatje. Door roestwerking is dit plaatje
meestal verdwenen. Het bodynummer is ingeslagen op
een aluminiumplaatje welke gepopnageld is op de linker-

voorzijde van de body. Doordat de body pas na het
toekennen van dit nummer gespoten is, is het plaatje in
de kleur van de body meegespoten. Pas op het moment
dat de body op het chassis gemonteerd werd, stond de
combinatie van body en chassis vast. Op dat moment
werd het ‘commission’ nummer bepaald en vermeld op
het identificatie plaatje, samen met de kleur en trim code.
Dit identificatieplaatje bevindt zich boven het bodynum-
mer. Voor de Nederlandse markt is de Spitfire voorzien
van een apart chassisnummer, welke niet overeenkomt
met het chassisnummer van de fabriek. Het chassisnum-
mer van de fabriek bevindt zich immers op een opgelast
plaatje en daar raken de medewerkers  van RDW
meteen van in paniek. Dit gedrag heeft te maken met de
fraudegevoeligheid van opgelaste plaatjes. Om deze
reden is er in de RECHTER chassisbalk een apart chas-
sisnummer ingeslagen. Dit nummer komt overeen met
het ‘commission’nummer en staat ook vermeld op de
kentekenpapieren van de auto. 
Re: Zou juist vreemd zijn als er wel een instond! Dus,
aanvullend op het verhaal: het ingeslagen chassisnum-
mer op de bekende plek is een Nederlandse maatregel.
Het zou daarom juist vreemd zijn als uw ingevoerde Spit
daar een ingeslagen nummer zou hebben! Gewoon de
invoerdocumenten en/of de originele registratiepapieren
van de vorige eigenaar meenemen tijdens de keuring. Bij
originele, in Nederland op kenteken gezette Spitjes, is
het commisson nr, het plaatje rechts op de body) tevens
het (voor de RDW) chassisnummer. Bij het britisch motor
industrie heritage kun je overigens een officieel produc-
tie-certificaat aanvragen. Hier staan nummers op die je
kunt controleren, zoals het nummer van het motorblok,
body, chassis, sleutels, frame (? neem aan van softtop),
maar ook de originele kleuren. Laat even weten of uw
chassisnummer ook zo wordt herleid, of dat het een
nieuw nummer wordt (VIN-nummer ipv oude commission
nummer, meen ik). 
Re: Ik was al bijna begonnen met het inslaan van een
chassisnummer. Als ik het dus goed heb begrepen, hoef
ik me hier niet druk over te maken. Het zal dus door de
RDW worden ingeslagen (kost alleen geld dus). Ik had al
een Heritage certificaat aangevraagd en ook al binnen
gehad. Hierop staat vermeld, mijn chassisnummer,
motornummer en carroserienummer en deze kloppen
allemaal. Deze zal ik ook bij de RDW laten zien en dan
hoop ik maar dat alles goed komt.
Re: Ik heb zojuist mijn Californische Spit door het RDW
laten keuren en die was voorzien van een chassisnum-
mer op de bekende plaats. Dit was uiteraard niet vol-
doende omdat het zich niet ‘op een vast voertuigdeel’
bevond. Nu heb ik een vervolguitnodiging bij het RDW
aanstaande woensdag waar mijn Spit voor het vrienden-
prijsje van E 62,50 voorzien wordt van een nieuw chas-
sis nr. Dat was overigens ook, voorlopig, het enig afkeur-
punt.



Aanpassen chassisnummer op kenteken 
Ik heb een Triumph TR7 ’80 met een kenteken. En een
Triumph TR7 body ’82 uit Florida, zonder kenteken. Ik wil
nu het volgende en vraag me af of mag/kan? Nu wil ik
alles uit mijn TR7 ’80 overzetten in de body van de TR7
’82. Als ik dit gedaan heb, kan ik dan een verandering op
mijn kenteken krijgen met het chassisnummer van de
nieuwe body  Dit moet gebeuren omdat ik de auto
anders nooit meer door de APK krijg. 
Re: Voor zover ik weet moet je het chassisnummer van
de 80-er over laten slaan in de 82-er door de RDW. Of
de 82-er laten keuren voor een ander kenteken. Het
veranderen van een chassisnummer op het kentekenbe-
wijs is volgens mij niet mogelijk. 
Re: Als er bij de auto uit 1982 geen papieren zijn, is het
moeilijk om deze op kenteken te krijgen. Wat je dan kunt
doen, is het chassisnummer van je oude auto over te
slaan in de nieuwe auto, je eigen kentekenplaten
eropzetten en vervolgens gewoon weer keuren. Dit is
niet ‘omkatten’, zoals de meesten zeggen, maar gebruik-
maken van een donor. Ik ken een voorbeeld van twee
landrovers, een met een nederlands kenteken, met
papieren en een met een duits kenteken, zonder
papieren. Van deze twee autos is er een gemaakt en
deze is zonder problemen weer aangeboden bij een APK
station en weer gewoon goedgekeurd. Met de Spitfires
wordt dit ook vaker gedaan, omdat tijdens restauratie
vaak blijkt dat of chassis of carrosserie vaak te slecht zijn
om te herstellen en daar gewoon een andere op wordt
geplaatst en ook hier weer de oude nummers in worden
geslagen of de type plaatjes weer op worden gemon-
teerd. 
Re: Een TR7 heeft een zelfdragende carroserie (toch?);
dus je kunt de carroserie niet overzetten, zoals bij een
Spit of Landrover. Nummers omslaan mag (officieel)
alleen door de RDW worden gedaan.
Re: Let op; nummers overslaan, mag officieel niet. Dat
mag alleen de RDW. Verder kijken ze bij de APK alleen
of het nummer overeenkomt met de papieren. Er wordt
geen oordeel geveld of het allemaal officieel is uitgevo-
erd. Dat wordt wel gedaan bij controles op de weg.
Belangrijkste reden is dan, om gestolen auto’s terug te
vinden.  Maar ja, wanneer overkomt je dit. Ik zou dus het
nummer gewoon erin laten slaan bij een garage.
Re: Maar een Spit carrosserie op een ander chassis
bouwen, mag officeel ook niet. Dus, waarom een hoop
ellende op je nek halen? 
Re: De Spit waarin ik rij, is naar mijn weten eentje, opge-
bouwd uit 2 of 3 “donoren”, dit incl. de body.  Officieel
mag inderdaad alleen de RDW de nummers slaan.
Contact met de RDW zal duidelijkheid geven. 
Re: De fabriek toen heeft helemaal geen “chassisnum-
mer” of beter gezegd, ‘commission number’ in de chassis
geslagen. Alleen dat plaatje aan de body voor de link-

erdeur is door de fabriek gedaan, leuk, want het is
afneembaar en dat werkt niet-wettige praktijken in de
hand. De fabriek heeft tot mijn weten nooit nummers in
de chassis of body geslagen, maar altijd op een plaat die
met rivets is vastgezet. Alle nummers in chassis gesla-
gen, zijn (officieel) door de RDW gedaan, toen de auto
voor het eerst was voorzien van een kenteken.
Re: Het is dus een typische RDW-vraag, waar ze blijk-
baar niet moeilijk over doen (opnieuw inslaan kan).
Volgens mij, mag je wel een Spit uit donoronderdelen
opbouwen, als het chassisnummer maar klopt met het
kentekenbewijs (op deze manier kan bijv. een Burton of
een Lomax een oud kenteken hebben). Het wordt een
ander punt -verzekeringstechnisch vooral- als je essen-
tiele dingen aan je Spit hebt veranderd, zoals bijv. een
‘quick rack steering’ o.i.d., dingen die niet op de Spit
zaten, ten tijde van de typegoedkeuring. Een Spit heeft
wel degelijk een echt chassisnummer. De plek moet
overeenkomen met wat er aangegeven staat op het ken-
tekenbewijs. Maar, misschien zijn er wel verschillen in
verschillende types! Een 1500 heeft absoluut een chas-
sisnummer ingeslagen gekregen op het chassis (+/-
onder de achterste carb op de chassisbalk). Hoe of wat
er met oudere types aan de hand is, weet ik niet. Maar
dat van het plaatje komt me niet vreemd voor; mijn TR3
heeft inderdaad ook alleen gepopnagelde plaatjes (voor
het chassisnr. en het bodynr.) En nieuwe, blanco plaatjes
zijn zo te koop. Trouwens, alle handelaren met een cata-
logus geven aan dat je aan de hand van het plaatje de
auto moet kunnen identificeren en niet aan het chassisnr.
op de balk. 
Re: Bij een TR7 is het  VIN nummer door de fabriek in
de rechter regengoot geslagen. Maar er zit inderdaad
ook een plaatje met oa deze gegevens op de auto, die
maar met twee popnagels vast zit. Hier staat ook de
kleur en de trim kleur op. Maar ik wilde juist graag het
VIN nummer van de body behouden omdat er in Solihull
maar een jaar TR7’s gemaakt zijn en ze dus redelijk
zeldzaam zijn.

Motornummers
1. Ik heb veel advertenties voor ‘1500TC’ gezien. Wat is
de bedoeling van ‘TC’? 2. Motornummers: Uit welke auto
komt de motoren met nummer ‘DS ...’ en ‘DM ...’. Ze zijn
zeker niet uit een Triumph denk ik, - misschien een
Midget? Als een auto heeft een van deze gemonteerd -
is het een probleem?
Re: TC staat voor Twin Carburator. Deze Spits zijn uit-
gerust met dubbele SU’s. De Amerikaanse uitvoering
hebben soms een enkele (Stromberg) caburateur.
Re: Ik kan alvast je eeste vraag beantwoorden. TC
betekent niet anders dan twin carb’s. twee carburateurs
dus. Dit is naar mijn weten dan altijd een Europese ver-
sie, aangezien in Amerika, vanwege strenge emissienor-
men, er maar een carburateur op de auto gezet was.



Een TC is het meest interessant, omdat deze vanaf fab-
riek meer vermogen heeft dan z’n US-zusje. 
Motornummers moeten wel eenvoudig op het net zijn op
te zoeken.
Re: Over dat vermogen: Ik lees in het ene boek 71 pk,
andere melden 86 en zelfs 91 pk voor een standaard
Spitfire 1500TC. Iemand ‘t juiste antwoord?
Re: Meer informatie - de nummers DS and DM komen
van een Triumph Toledo 1500 voor US. Weet iemand of
dit een groot probleem is? Ik weet niet of het eigenlijk
dezelfde motor is, met verschillende nummers, of dat er
een echt verschil is.
Re: Ik kom in mijn documentatie tegen, dat de Toledo
1500 TC in ’71 een vermogen had van 66,5 DINpk, in ’72
70DINpk. De specificaties van beide types zijn verder
gelijk. Dan was er ook nog een standard versie met 1
carb met 62 cq 66 DINpk. Ondanks dat het een Triumph
1500 motor is, zijn dit al 4 verschillende versies. Het
enige verschil dat ik op papier kan vinden, is dat de car-
burateurs allemaal verschillend van type zijn. De specifi-
caties zijn op het oog gelijk aan de motor uit de Spit
1500.
Ik denk dat het motornummer het enige wezenlijke ver-
schil is.

Plek chassisnummer
Waar staat het raamnummer (chasisnummer) ‘overal’
vermeld? Ik vind het enkel terug op het kleine identifi-
catieplaatje onder de motorkap en op de motor (is niet
hetzelfde, want dit is een wisselmoter). Staat het ergens
op het chassis zelf vermeld, of ergens is de wagen?
Re: Voor zover ik weet, staat het op het chassis in het
motorcompartiment op de rechterpoot van het chassis
ingeslagen. Waarschijnlijk onder een dikke laag troep als
het tegen zit. Om het zeker te weten, moet je even op
het kenteken deel 1 kijken; daarop staat aangegeven
waar het ingeslagen is. Op de Europese auto’s is het
chassisnummer, gelijk aan het commissienummer, inges-
lagen in het chassis, ergens onder de motorkap. Ik heb
geen originele Europese versie, dus ik weet niet precies
waar hij dan van fabriekswege ingeslagen is. Het com-
missienummer zit op een plaatje, dat je aantreft op het
linkerpaneel achter de motorkapsluiting, aan de linkerzi-
jde van de auto. De US auto’s hebben dat nummer ook
op een plaatje, links achter de voorruit. Is het nummer
niet van fabriekswege ingeslagen, dan dient dat alsnog
onder toezicht van de douane te gebeuren en men schri-
jft dan voor, dat het vooraan op de linkerblak van het
chassis moet. Het nummer op de motor correspondeert
niet met dat nummer. Je moet een ‘Heritage’ certificaat
opvragen, om te zien wat het originele motornummer is
van die betreffende auto. Als je iemand kent met een
auto van gelijk bouwjaar, met originele motor, dan kan je
wel ongeveer zien of het nummer nog een beetje kan
kloppen.

Re: Bij mijn Spit is het nummer ingeslagen op de rechter
chassisbalk, ter hoogte van de achterste carburateur.
Zover ik weet, hebben alleen origineel Nederlandse
Spitfire’s (en aanverwanten) het chassisnummer ook
daadwerkelijk ingeslagen in het chassis. Het staat dan
op de dwarsbalk achter je rechtervoorwiel. Alle Triumphs
uit overige landen hebben alleen het typeplaatje op de
body staan. Let dus op met invoeren van een Spit uit het
buitenland. Zorg ervoor dat het chassisnummer in het
chassis aanwezig is alvorens men aan de RDW keuring
begint. Geen chassisnummer is afkeur! Bij het RDW kun-
nen ze (uiteraard tegen vergoeding) het chassisnummer
aanbrengen. Dit moet wel vantevoren (voor de keuring)
aangevraagd worden.
Re: Bij mijn Spit (Belgisch) is het chassisnummer inges-
lagen centraal onder de rechtse voetmat, vermoedelijk is
deze later ingeslagen. Even een bijkomend vraagje?
Weet er iemand of je zelf dit nummer mag aanbrengen
en is dit geldig voor de keuring.
Re: Wat niet weet wat niet deert. Ook een officiele
instantie kan niet zien of je dit zelf ingeslagen hebt, of
hebt laten doen. Een netjes ingeslagen nummer, wat
overeen komt met het nummer op het kentekenbewijs,
moet dus goed zijn. De betere garages schijnen zo’n
nummer en letterset te hebben, die je wellicht mag
gebruiken.
Re: De inslag van het nummer kan bij de RDW tegelijk
met een kentekenkeuring worden uitgevoerd, heb ik in
maart 2003 laten doen. Deze zogenaamde VIN (voertuig
Identificatie Nummer)inslag, + de keuring kostte mij ?
55,-.  De inslag duurt 5 minuten en is dan ook legaal.
Alle info hierover is te vinden op www.rdw.nl
Re: Nooit zelf inslaan! Daar kun je echt gezeik mee krij-
gen! Gewoon een VIN inslag bij de RDW aanvragen. Met
een amateuristisch ingeslagen nummer laadt je de ver-
denking op je dat je een auto ‘omgekat’ hebt.

Chassisnummer
Gewoon even een afspraak maken met de RDW. De
RDW neemt een vooronderzoek af. Hierbij krijg je een
formulier wat je kunt overhandigen zodra je je auto aan-
bied voor de APK-keuring bij de RDW. Zijn slaan dan
alsnog het chassisnummer voor je in. Voordeel je kunt
gewoon je auto helemaal afbouwen.
Re: de gemakkelijkste weg is om je auto 2 maanden
voor je APK afloop te laten keuren en de keurmeester
hierover uitsluitsel te laten geven. (vraag hierom, of miss-
chien op voorhand al) Waarom maximaal twee maand
vooraf? Omdat je dan bij goedkeuring de nieuwe datum
krijgt van je vorige keuringdatum + 1 jaar; zelf laat ik m‘n
auto altijd twee maand vooraf keuren; bij eventuele
afkeuring heb ik dan nog ruimschoots de ruimte om eea
aan te (laten) passen; bij goedkeuring heb ik 14 mnd
APK;
Re: Absoluut niet! Mijn advies: blijf van het chassisnum-



mer af, ga het niet verduidelijken of iets dergelijks. Zodra
de RDW, of wie dan ook van de officiele instellingen,
fraude vermoeden, krijg je een onderzoek aan je broek,
wat tot inschakeling van politie en/of justitie kan leiden.
Indien je van mening bent dat het chassisnr niet goed
leeesbaar meer is, verzamel dan zoveel mogelijk materi-
aal waaruit je kan bewijzen dat het chassis nr bij de
wagen hoort, foto‘s, identificatie-plaatje, aankoopbewi-
jzen etc, en richt je tot de RDW met het verzoek om het
chassisnr opnieuw in te slaan. Hier zijn wel kosten aan
verbonden, maar kan je een hoop ellende besparen.
Re: Dat lijkt mij niet, elke APK meester ruikt hier
(onterecht in dit geval) onraad. Gewoon laten keuren,
mochten er opmerkingen komen dan kan je altijd nog
proberen om het zink van het choperen te verwijderen.
Re: In Nederland moet het nummer ingeslagen zijn in het
chassis. Dat mag niet op een los en dus te verwijderen
plaatje zijn. Ik zou in dit geval zeggen steek je licht eens
op bij de RDW hoe te handelen.

Chassisnummer
Op dit moment restaureer ik mijn uit de USA geimpor-
teerde MK II. Ik ben in het bezit van de orginele ken-
tekenpapieren en importdocument van de douane. Alles
nummers kloppen, echter op het chassis kan ik geen
nummer vinden. Kan dit problemen geven bij de ken-
teken registratie.
Re: In de Amerikaanse versies is geen nummer in het
chassis ingeslagen. Dat moet, onder toezicht van de
RDW hier nog gebeuren. Hiervoor wordt het nummer
gebruikt van het commissienummer, zie het plaatje
achter het voorraam en het kleine plaatje links op het
voorscherm. Bij mij hebben ze echter het nummer niet
compleet ingeslagen waaardoor het nummer op chassis
en kenteken afwijkt van het commissienummer. Het num-
mer wordt gebruikelijk ingeslagen links op de chassisbalk
ter hoogte van de radiateur.
Re: het chassisnummer moet op het originele kenteken-
bewijs staan en daarna moet het chassisnummer onder
RDW toezicht worden ingeslagen en dient de auto onder
douanetoezicht gewogen te worden (certificaat van weg-
ing); het schijnt echter zo te zijn dat je nu zelf het
nuumer mag inslaan, maar om problemen te voorkomen
trek dit toch voor de zekerheid nog maar even na bij
RDW, waarbij ik je nu al kan garanderen dat je hiervoor
minimaal een halve dag van het kastje naar de muur
voor moet uittrekken.
Re: Over kritische keurmeesters gesproken, vandaag
naast mijn Spit, ook die van een ander ter keuring
aangeboden, wel, ook deze kwam terug met een aantal
zaken, maar dus ook het chassisnummer, deze begint
officieel met: 1 FD ..., dat staat dus ook in het chassis en
op het plaatje links onder de motorkap, maar.... op het
kenteken staat: I FD .. Dat is fijn, maar niet goed, vol-
gens de keurmeester, de romeinse I wordt niet geac-

cepteerd, dus dan het chassis maar aanpakken, want
voor je een nieuw deel I hebt ... .

Chassisnummer
Ik heb een Nederlandse Spitfire 1500 ’77 zonder chas-
sisnummer. Volgens het kentenbewijs moet dit op de
rechter chassisbalk staan, maar wat is de exacte plek. 
Re: Het nummer moet naast het blok staan, ongeveer
recht onder de vlotterkamer van de achterste carbura-
teur, tegen de binnenrand van de chassis balk. Het
betreft een ingeslagen nummer. Vaak is het inslaan niet
zo diep en netjes (scheef) gebeurd. Door vuil, roest en
wellicht ‘behandeling’ in het verleden (stralen, schuren,
spuiten, etc.) wordt het er niet leesbaarder van. Probeer
genoemde plek goed schoon te maken met koperborstel
en vervolgens met thinner. Indien er echt geen nummer
daar te vinden is (genoemde plek helemaal blank
gemaakt en deze blijkt mooi vlak), dan raad ik je aan het
nummer in je kentekenbewijs er gewoon zelf in te (laten)
slaan. 
Het mag natuurlijk niet (officieel moet je naar de RDW),
maar vaak zijn de originele nummers zo slecht ingesla-
gen dat niemand achteraf kan zien dat het er later
ingetikt is (niet te netjes doen: valt op...). 
Re: Kies eieren voor je geld! Klooi niet zelf! Er zijn
behoorlijke regels, die behoorlijk gehandhaafd worden.
Ga gewoon naar de RDW om het inslaan van het num-
mer te vragen. 

Chassisnummer
Ik heb een gelijke situatie aan de hand, maar volgens de
RDW mag het chassisnummer alleen door hun worden
ingeslagen, bij mijn auto gebeurt dit tegelijk met de RDW
kentekenkeuring, volgende week. Ik zou dit niet zonder
meer zelf doen, men weet daar precies welke auto, uit
welk land wel of geen chassinr. had. Informatie is ook te
vinden op: www.rdw.nl

Chassisnummer en motornummer
Wie kan mij helpen aan de juiste gegevens. Ik ben in het
bezit van een MK IV ’71 en op kenteken gezet in 1972.
Volgens papieren, Nederlandse auto. Nu zijn er twee din-
gen die ik nog niet thuis kan brengen namelijk:
1) motornummer is DH554 HE. Volgens mijn gegevens
moet het motornummer altijd met FH beginnen. 2) het
chassisnummer staat niet op de juiste plek. Ook is het
niet het goede chassisnummer. Het chassisnummer staat
aan de bestuurderszijde op de plek waar het volgens mij
juist aan de bijrijderzijde had moeten zitten. nr.: FC
198690. Wie kan mij uit de brand helpen met het antwo-
ord op deze vragen.
Re: Dat chassisnummer dat je noemt, staat waarschijnlijk
op een los plaatje op je chassis. Dit is inderdaad het
chassisnummer, maar niet het auto-identificatienummer
dat op je kenteken staat. Je moet dit vergelijken met



motornummer, baknummer, diffnummer, en soms zelfs
een carrosserienummer. Als het goed is, staat in de
motorruimte, achter de sluiting aan bestuurderszijde ook
een plaatje, met diverse nummers, waaronder het “vehi-
cle identificationnumber”; dit moet kloppen met je ken-
tekenbewijs. Dit nummer moet natuurlijk ook zijn ingesla-
genstaan op de plaats die op het kenteken staat. Zoek
maar eens goed en schuur eventueel de boel kaal. Het
zal blijken dat het nummer er toch staat. (als er tenmin-
ste niet gerommeld is met de auto). Een auto waarbij dit
niet klopt, mag namelijk nooit door een APK keuring
komen
Re: Met mijn 1500 motor had ik laatst hetzelfde prob-
leem, een verkeerd motornummer. Marco Pieterse heeft
mij toen aan de juiste gegevens geholpen. Later heb ik
bij de Franse Spitfire Club een lijst met veel gegevens
over heel veel types gevonden. Als je daar gaat kijken,
zul je zien dat jouw motornummer beginnend met DH
van een Dolomite 1300 is. Gebouwd van ’76 t/m ’80. Dus
surf naar http://spitfire.amicale.com/indexe.htm. en je
kunt het zelf nagaan. 

Identificatieplaatje ‘body’
Op de zijkant van de Spit zitten twee identificatie plaat-
jes. Op het grote plaatje staat het commissionnumber,
kleur- en trimcode. Het tweede plaatje is het bodynum-
mer. Voor zover ik heb kunnen nagaan is dit laatste num-
mer tijdens de ‘body’ assemblage gemonteerd, het grote
plaatje wordt pas gemonteerd wanneer de ‘body’ op het
chassis gemonteerd is en er een auto is ontstaan. Nu zie
ik op veel (historische) foto’s dat het bodynummer plaatje
in de kleur van de ‘body’ is meegespoten. Ik kan mij
inderdaad voorstellen dat er in een vroegtijdig stadium
van de body-assemblage een serienummer wordt
toegekend en opgezet. Hierdoor zal dit tijdens het
spuiten van de ‘body’ (laatste handeling voor chassis-
montage?) gewoon worden meegespoten.
Re: Ik weet niet het antwoord, maar bij mijn MK III is het
plaatje met het bodynummer ook in de kleur gespoten.
Bij deelname aan concours (ISW 2002) en DNTD 2003
in klasse I (meest origineel), is hier door de jury goed
naar gekeken, maar is er geen opmerking of aantekening
gemaakt, dat het niet origineel zou zijn. Dit bevestigt
echter nog niks, maar je vraag heeft me wel nieuwsgierig
gemaakt, dus wachten op iemand die het echt weet.
Re: Ik heb een US Spit waaarvan het commissienummer
ook is meegespoten met de carosserie. Het typeplaatje
zit bij mij niet boven het commissienummer maar in de
deuropening. De gaatjes op de Europese plaats zijn wel
voorgeponst. Dat plaatje (aluminium) is dus later aange-
bracht.

Geen kentekenbewijs, geen chassisnummer
Waarschijnlijk moeten we de RDW om een identiteitson-
derzoek vragen. Er staat geen nummer in het chassis

ingeslagen. Het kenteken van de wagen is gestolen
indertijd. Mijn vraag is nu, of het motornummer en het
versnellingsbaknummer en het differentieelnummer
overeen moeten stemmen met het VIN nummer wat op
het plaatje links voor op de koets staat. Het domme is,
dat het kentekenbewijs ooit gestolen is. Het kenteken
wat in het proces verbaal van de politie aangaande de
diefstal staat, rapporteert de RDW als onbekend, maar
men komt wel met een datum op de proppen waarop de
auto door hun geregistreerd is. Dat is enkele jaren later
dan het bouwjaar. Het zou inderdaad over een import
wagen gaan. Idee is, dat met het vragen van een
inslagnummer, wat tegenwoordig door de RDW gedaan
wordt, een identiteitsonderzoek plaatsvindt, waarmee de
keuringseisen vast komen te staan. Ik veronderstel dat
als VIN en motornummer, versnellingsbak nummer en
differentieel nummer overeenkomen het moeilijker is de
identiteit in twijfel te trekken.
Re: Het is niet zo simpel dat alle nummers van je auto
van origine dezelfde zijn. Je hebt een auto waar al een
VIN nummer in staat. Ik weet niet hoe het daarmee met
de andere nummers gesteld is. De nummers die bij je
voertuig horen, zijn op te vragen via een ‘heritage’ certifi-
caat.
Re: Toen mijn Spit gekeurd werd bij de RDW, was er ook
geen nummer in het chassis te vinden. Deze bleek later
aan de passagierszijde onder de mat voor de balk te zit-
ten in de vloer. (Belgisch?). Dit mocht niet van de RDW
en ze hebben bij mij dat nummer onleesbaar gemaakt en
alsnog in het chassis rechtsvoor ingeslagen. Deze balk
was echter zo hard, dat er een heel vaag nummer
overbleef. Dus resultaat: Vaag nummer in de rechter
chassisbalk en onleesbaar nummer in de vloer
rechtsvoor. Maar hij werd wel goedgekeurd!

Ombouwen op ander chassis 
Kan ik mijn Spitfire 1500 ’79 ombouwen op gelijk welk
ander chassis van dat type? Moet ik bij de aanschaf van
een ander chassis rekening houden met het jaartal? Kan
ik hem probleemloos en zonder enige aanpassing
ombouwen op een Amerikaans/Californisch chassis?
Zitten de verlengingsbalkjes aan de achterzijde dan niet
in de weg? Ik heb in enkele onderdelencatalogi gezien
dat er een onderscheid wordt gemaakt voor USA-chassis
van 1979-1980 en andere jaartallen. Kan ik voor een
europese Spitfire beide types gebruiken? Ook als er een
sportieve RVS uitlaat met 4 pijpen onder zit? 
Re: Ik ben wel benieuwd waarom je dat zou willen doen.
Als je chassis slecht is, kun je het in de meeste gevallen
wel repareren. Daar is ook veel voor te zeggen. De
bovenkant moet er toch van af als je een ander chassis
koopt. Als je chassis niet krom is, kun je rustig aan het
lassen slaan en het heel goed conserveren. Let goed op
als je een chassis koopt. Er bestaat -en dat weet je natu-
urlijk- een relatie tussen het chassis, het ch.nummer en



een kenteken, al dan niet een NL-kenteken. In sommige
gevallen zul je zelfs een nieuw kenteken aan moeten
vragen! Er bestaat sinds midden 2004 een nieuwe
(ONGUNSTIGE!) regeling voor het op kenteken zetten
van auto’s (chassis in dit geval dus). Laat je goed voor-
lichten op dit forum of bij de RDW voordat je je laat ver-
leiden tot de aankoop van een ‘vreemd’ chassis! 
Re: Het beste kan je eerst de boel demonteren en dan
de algehele staat van het chassis beoordelen. Een 2e
hands chassis kost tussen de E350 en E500. Kost het
laswerk meer (schanierbakken a/d voorkant is erg lastig)
of zal het na het lassen nog steeds niet naar tevreden-
heid zijn, dan zou ik op zoek gaan naar een goed
tweedehands. Chassisnummer is inderdaad lastig, maar
er zijn verschillende manieren om dit toch weer in orde te
krijgen. Amerikaanse chassis hebben inderdaad extra
verstevigingen voor botsveiligheid. Die kan je eraf sli-
jpen. Nadeel is dat je natuurlijk geen “origineel” europees
chassis meer hebt. Wel zijn de meeste amerikaanse
chassis heerlijk roestvrij. Met een beetje zoekwerk vind
je ook nog wel een bruikbaar Europees chassis. Gewoon
laten zandstralen en zwaar in de primer en lak zetten.
Binnenkant vol met wax spuiten en je bent klaar. Iemand
tipte terecht erop dat het chassis wel recht moet zijn. Dit
geldt overigens ook voor je huidig chassis. Anders heb je
straks een “kromme” body op een nieuw “recht” chassis.
Kleine onregelmatigheden kan je trouwens opvangen
met de originele rubbers en alu schijven tussen de body
en chassis. Verschillende handelaren hebben wel wat
chassis op voorraad. 
Re: Heb ik het wel, dat jij in Belgie woont? Wellicht is de
regelgeving daar iets anders ten aanzien van kentekens
en chassisnummers dan bij ons in Nederland. Wil je je
originele kenteken behouden, dan zou je een chassis
zonder ingeslagen nummer moeten zoeken. Kun je
alsnog een nummer inslaan; laten inslaan. De RDW slaat
officieel nummers in in chassis waarin kennelijk geen
nummer ingeslagen is. Daarbij wordt een onderzoek
gedaan naar de authenticiteit van het gewenste nummer
bij de aangeboden koets. Zo’ n onderzoek en inslag
gaan dan gepaard met een keuring. Betekent dat de
auto dan ook helemaal keuringsklaar moet zijn. Geen
wonder dat er mensen zijn die er voor kiezen om zelf
maar het gewenste nummer in te slaan.  
Re: Ik woon inderdaad in Belgie en de regelgeving is hier
blijkbaar wat anders dan in Nederland. Zo is het uitges-
loten dat er op bepaalde plaatsen aan een chassis mag
gelast worden, tenzij door de fabrikant en met attest. Dit
is een vrij dure oplossing, volgens wat ik als informatie
heb. Ik ken inmiddels de methode om op een legale
manier een chassisnummer te laten omslaan, zodat ik
daarmee geen last kan hebben op de autokeuring. Dat
dient nl door de importeur te gebeuren (in Belgie is dat
Rover). Mijn oorspronkelijk vraag was dan ook in feite
eerder technisch bedoeld, m.a.w. PAST elk 1500-chassis

voor mijn auto uit 1979? Komen alle gaten, steunen e.d.
overeen, ook als het bijvoorbeel een US-chassis is? 
Re: De gaten voor de bodymontage passen gewoon.
Eventueel de sprieten aan de achterzijde van het USA
chassis afslijpen. De extra shock absorber aan de voorzi-
jde moet je volgens mij ook verwijderen ivm montage
chrome bumper. Conclusie, met wat slijpwewerk is het
chassis bruikbaar.

Herkomst Spitfire 
Als nieuwe eigenaar van een MK IV ben ik op zoek naar
de roots van mijn troetelkindje. Het chassisnummer is
FH30441, het zou dan geen USA auto zijn, maar er zit
wel een mijlenteller in en op de benzinemeter staat
“unleaded gasoline only” en dat wijst weer wel op USA.
Het motornummer is DM7717HEASS, voorzover ik het
kan vinden zou dit een Toledo 1500 zijn, niet origineel
dus. 
Re: Probeer hier eens: http://www.teglerizer.com/triumph-
stuff/spit_and_gt6_specs.htm of hier: http://www.triumph-
spitfire.com/enginenumbers.html of hier: http://www.tri-
umphspitfire.com/History.html Veel plezier. 
Re: Bedankt voor de reactie, maar die sites had ik al
gevonden. Ook met die informatie kom ik er niet hele-
maal uit. 
Re: Er zijn natuurlijk nog veel meer detailverschillen
tussen een US auto en een europese. Het lijkt er op dat
het een europese auto is waarin een aantal US onderde-
len verwerkt is vanwege verkrijgbaarheid? of kosten? Bij
een restauratie 10 a 20 jaar geleden was het niet zo
eenvoudig als nu om aan de goede onderdelen te
komen. 
Re: Waarom niet een heritage certificaat aanvragen
http://www.heritage.org.uk/archive/certificate/default.htm 
Daar heb je tenminste de oorspronkelijke gegevens te
pakken.

A Guide to originality 
Heb je het boek van John Thomason al? Deze beste
man heeft onze Spit en de evolutie ervan in beeld
gebracht. Er worden 100 A4 pagina’s besteed aan de
Spitfire, waarvan de helft aan de vroege typen (MK I -
III). Daarnaast nog zo’n 50 pagina’s aan alle GT6-en.
Alle details zijn in beeld gebracht (500 duidelijke zw/w
foto’s) met een kort begeleidend schrijven, technische
gegevens per model, enkele kleurenfoto’s en kleuren-
schema’s. 

Productie gegevens Triumph 
Wie kan mij het adres (mail) geven om de productie
gegevens van een triumph op te vragen in Engeland.
Re: Hierbij de internet link van de Heritage in Engeland. 
http://www.heritage-motor-centre.co.uk/archive/certifi-
cate/default.htm 
Re: Ik heb een geboortebewijs van mijn Spit opgevraagd



bij de Heritage en kreeg inderdaad na 2 of 3 weken een
keurig certificaat met daarop de exacte produktie en
afleverdatum van mijn auto. Hieruit bleek overigens dat
mijn rode linksgestuurde MK IV zijn leven begonnen is
als een witte rechtsgestuurde, afgeleverd in Eastbourne.
Kost trouwens 28 GBP, dat certificaat.
Re: Ik heb zonet alle gegevens ingevuld en per mail ver-
stuurd en nu maar wachten. Overigens, kost het geen 28
pond meer, maar 48 pond.
Re: Nou, ik zit net te kijken maar het is nog steeds 28
pond of 45 euro.
Re: Jij hebt gelijk, dit staat op de home page, maar ga
het formulier maar invullen en vink dan aan ‘body num-
ber’ en ‘engine number’ en het wordt dan 48 pond. 
Re: Maar die vakjes moet je niet aanvinken als je het
chassisnummer weet, alleen maar als je uitsluitend een
motornummer of bodynummer hebt en geen chassis-
nummer, dan hebben ze extra zoekwerk. Op het certifi-
caat wat ik heb staan keurig het motornummer en
bodynummer waar de auto mee afgeleverd is. 

1500 & 1500 TC 
Kan iemand mij vertellen wat precies het verschil is
tussen een Spitfire 1500 & een Spitfire 1500 TC? 
Re: TC staat voor ‘twin carburettor’ (2 caburateurs). De
Amerikaanse uitvoering van de 1500 heeft in de laatste
jaren slechts 1 (Stromberg) carb gehad. Europeese vari-
anten hebben altijd 2 SU’s gehad.

Leeft hij nog 
Ik heb in 1978 een nieuwe Spitfire 1500, kleur inca yel-
low, gekocht. Na twee fijne jaren rijplezier ingeruild voor
een nieuwe Triumph TR7 convertible. Wie weet of de
Spitfire kenteken 96-XE-42 nog bestaat.  
Re: Ja hij (zij) leeft nog, kijk zelf maar op www.rdw.nl
daar kun je voertuiggegevens opvragen. Zij heeft nu een
groene kleur en is sedert 28 mei 2002 in handen van de
huidige eigenaar. De APK loopt af op 11 april 2006. 

Spitfire Le Mans GT body 
Op WWW.CCEE.NL zie ik een polyerster Le Mans Body
te koop staan. Heeft iemand ervaring met deze (of een
dergelijke) body? Is de ombouw van mijn Spitfire met
zo’n body legaal? 
Re: Het doet mij sterk denken aan de discovery serie “A
car is born” waar een Cobra kitcar wordt gebouwd. Een
chassis met polyester body. Voor ervaring moet je Marco
gewoon even bellen (CCEE) of naar het ISW gaan. Hij
staat hier meestal ook met een stand. Ik vrees wel dat je
een typegoedkeuring nodig hebt, maar ook dat kan
Marco je vertellen.
Re: Het heeft enige tijd geduurd, maar na uitgebreid
overleg met de RDW is het volgende naar voren
gekomen: Indien een Nederlandse auto wordt omge-
bouwd met de kunststof carrosserie, zijn er geen proble-

men met het kenteken. Het origineel chassis wordt als
de dragende constructie van de auto gezien en die blijft
behouden. Daarom blijft het met betrekking tot het ken-
teken dezelfde auto. Wel is het raadzaam het kenteken
te laten aanpassen met betrekking tot kleur, uitvoering
(coupe i.p.v. cabrio) en gewicht. Ook is het raadzaam de
verzekering in te lichten met betrekking tot de ombouw.
Indien een Engelse auto wordt omgebouwd, is het geen
probleem deze in Engeland officieel op kenteken te krij-
gen. Ook een ombouw naar links gestuurd is voor het
Engels kenteken geen probleem. Deze officieel Engelse
auto, kan daarna probleemloos geimporteerd worden. Dit
op basis van een Europese overeenkomst. Iedere auto
uit ieder EU land moet ook in de overige landen toegelat-
en worden. Dus kortom: het kan en het mag.

Identiteitsprobleem
Heb enige tijd geleden een bouwpakket (meerjaren proj-
ect) gekocht. Heb de auto zo goed als het kan gedemon-
teerd. Het enige aan papierwerk wat erbij zit, is een
inklaringsbewijs (frans). Het chassis heeft het volgende
nummer: FC 266985. De motor heeft het volgende num-
mer: FM31902HE. Via de site heb ik deze no. opgezocht
en kom zelf tot de conclusie dat de motor een 1492 cc is.
Uit het chassis no kom ik niet. Volgens de verkoper moet
het een auto uit 1975 betreffen, maar dan klopt het num-
mer niet van het chassis. De koplampranden zijn
trouwens ook gekleurd (meegespoten, typisch 1500).
Wie kan me helpen? Op de body is het nummer verdwe-
nen.
Re: Vreemd, de chassisnummers van de MK I en II
beginnen met FC, maar hebben 5 cijfers. Ook als het het
commissienummer zou zijn, dan kan dat niet kloppen.
Waar staat het nummer? Kijk eerst eens of de plaats
klopt, waar de nummers moeten staan. Het zou namelijk
ook een nummer kunnen zijn dat later vanwege invoer
ingeslagen is.
Re: De motor is een 1500 cc, uit een Amerikaanse auto
met High compression (H) E= engine uit 1975. De plaats
is, op de chassisbalk aan de zijde van de bestuurder. Ik
heb eens gekeken op een aantal websites, de motor is
verklaarbaar, alleen het chassis niet. FM 31902 HE: FM
wil zeggen, 1500 of 1500 USA. HE staat voor High com-
pression en Engine. FC266985: FC wordt gebruikt voor
de Spitfire 4 en mk2, echter wordt er daar maar gewerkt
met 5 cijfers i.p.v. de door jou genoemde 6.
Re: Het motornummer is je volgens mij nu wel duidelijk.
Het nummer van het chassis is volgens mij niet het num-
mer wat verwerkt wordt in de diverse documenten. Het
nummer wat je noemt, is dat op een plaatje ingeslagen
en staat deze aan de bestuurderskant? Zo ja, is het vol-
gens mij een “fabricage” nummer.
Het commissienummer moet ook aan de bijrijderszijde
staan. Wanneer je beschikt over de juiste papieren, kun
je zien welk nummer je zoekt. Dit is ook te controleren



op diverse internetsites.
Re: Als het motor no. begint met FM (amerikaanse uitvo-
ering), dan moet het chissis no. zijn FK266985 En is het
een MK IV uit 1972. In 1972 is gebouwd Fh FK 25001 tot
45740. Met 1500 motor, versnellingsbak FK, diff FH 3.89,
staat als het goed is op de ingaande flens van het differ-
entieel.

Identiteit
Ik heb een GT6 MK III gekocht van een kennis. Die heeft
hem laten invoeren vanuit Amerika. Na wat zoeken, ben
ik er achtergekomen dat mijn chassis het volgdende
nummer heeft FC 224548 (is volgens mij van een Spit
MK I) en mijn carrosserie een origineel GT6 MK III num-
mer: KF20142u. (kan dit problemen opleveren). Heb ik
de RDW gebeld, wat die ervan zeiden en vroeg, of ze
niet het nummer van de carrosserie als nieuwe VIN num-
mer konden slaan in het chassis, dat doen ze dus niet.
(Je mag niet zomaar een nummer inslaan, dan bestaat
de kans dat er twee auto’s rond rijden (op heel de
wereld) met het zelfde chassis nummer en een ander
carrosserienummer, of zo iets, hij snapt het op een
bepaald moment zelf ook niet meer helemaal.) (ik ook
eigenlijk niet). Ik weet het ook niet helemaal meer, het is
best wel shit eigenlijk. Ben nog lang niet klaar met mijn
restauratie, maar, ik vind dit wel erg belangrijk.
(Bijvoobeeld: kom ik straks bij het RDW aan en zeggen
ze dat ik eerst maar eens moet gaan uitzoeken hoe het
met al die nummers zit, kan ik nog niet rijden als ik klaar
met de restauratie, dus daarom maar gelijk op onder-
zoek). Die man van de RDW zei; als ik jou was, zou ik bij
het: ‘british motor industry heritage trust’ je gegevens
opvragen.
http://www.mgcars.org.uk/namgar/bmiht/bmiht.htm
(onderaan zit een *.PDF file)
Lijkt mij een goed idee, alleen ik weet niet precies hoe dit
formulier werkt, heeft hier iemand al ervaaring mee?
Dit stuurde een Amerikaan naar mij toe: The only num-
ber that The States care about, is the Commission
Number. This is the number on the Commission Plate
that is attached to the driver’s side under the bonnet or
inside the driver’s side door. All GT6’s had a body num-
ber that was different from the Commission number.
Nobody cares what the chassis number is. If a car is
rebuilt from parts of many cars, the new car is identified
by the number on the Commission plate attached to the
main body.
Heeft hij een beetje gelijk?
Re: Ik heb twee jaar geleden een Austin Healey Sprite
MK I ingevoerd vanuit de VS. De RDW is alleen geïnter-
esseerd in het chassisnummer en niet het bodynummer.
Ondanks dat de Sprite niet op een apart chassis staat,
heeft hij toch ook een apart chassis- en bodynummer.
Het chassisnummer stond op een metalen plaatje, welke
met schroefjes(!) bevestigd zat aan de carrosserie. Ik

moest van de RDW naar de douane om het chassisnum-
mer in te laten graveren, daar dit niet op een los plaatje
mag staan. Dat ging allemaal zo eenvoudig, dat het mij
niets zou verbazen als jouw GT6 gewoon op kenteken
gezet kan worden a.d.h.v. het huidige chassisnummer.
Maak voor die tijd bij de RDW vooral niemand wakker!
Wat staat er eigenlijk op de export- en invoerpapieren
vermeld als chassisnummer. Doorgaans wordt gewoon
dit nummer overgenomen. Ik zou zeker geen ander num-
mer gaan gebruiken, dan het nummer op deze papieren.
Straks gebruik je het originele nummer bij jouw body en
is die auto ooit als gestolen opgegeven, Dan ben je
behoorlijk de klos lijkt mij.
Re: Volgens mij is alleen het chassisnummer van belang.
Onze auto’s zijn bouwdozen en regelmatig wordt een
andere ‘body’ op een chassis geplaatst (Niet alleen Spit
‘body’ op Spit chassis, maaar ook Spitfire body op GT-6
chassis met GT-6 motor). Ik zou mij er maar niet teveel
zorgen over maken, zolang het chassisnummer maar
goed leesbaar is.
Re: Het enige nummer wat telt is het nummer op je invo-
erdocumenten! Daarom moet je altijd zorgen dat je een
auto met papieren koopt, anders kun je in grote proble-
men komen. Ik kom toch nog wat vreemde zaken tegen.
Engelse en Amerikaanse Spits en GT6-en hebben geen
ingeslagen chassisnummer. Als er een nummer ingesla-
gen is, dan is dat later gebeurd en gezien je verhaal,
moet dat dan hier in Nederland gebeurd zijn. Hoe is men
toen aan dat nummer gekomen? Bovendien heeft een
MK I de letters FC en daarachter maximaal 5 cijfers en
niet 6 zoals bij jou. 
Re: De RDW heeft bij de import van mijn Spit het com-
missienummer ingeslagen op de chassisbalk links voor.
Ze hebben echter een cijfer overgeslagen, waardoor het
nummer op het kenteken verschilt van het com-
missienummer. Blijkbaar steekt dat ook niet zo nauw. Als
de importpapieren het commissienummer geven, dan
zou ik proberen het chassisnummer te verdonkerema-
nen. Dat zal echter niet meevallen. Het wordt niet voor
niets ingeslagen. Je moet het er uitslijpen anders is het
altijd weer te achterhalen. Als het dus op de plek zit waar
ze het nieuwe nummer ook willen inslaan, bijvoorbeeld
op de chassisbalk links of rechts voor, dan heb je een
probleem. Als daar een nieuw ingelast stuk zit, zullen ze
mogelijk uitgaan van een verdacht, van diefstal afkomstig
chassis.
Re: Ik heb alle discussies omtrend dit onderwerp
gelezen. Wat je kunt doen, is het originele chassisnum-
mer opsproren en door de RDW in laten slaan, op voor-
waarde dat het huidige chassisnummer nergens geno-
teerd staat op de invoerdocumenten! Via ‘british heritage
trust’ kun je aan de hand van het bodynummer het chas-
sisnummer opsporen. Dat is wat in Nederland telt! De
kans dat er ergens een chassis rondrijdt met hetzelfde
nummer is nihil, want als je GT ooit op een ander chas-



sis gezet is, kan dat alleen omdat het oude rot/schade
had. Bij diefstal in de ‘States’ zouden ze daar immers
een “nieuw” bodynummer adopteren, omdat dat daar het
enige is wat telt. 
Met het certificaat kun je altijd aantonen dat je de cor-
recte nummers hebt. Het gaat je wel wat kosten: voor het
opsporen van gegevens zonder chassisnummer vragen
ze 10 pond extra (dus 45 euro plus 15 euro totaal). Print
het formulier, vul de adresgegevens in en alleen het
bodynummer. Dit is het enige nummer wat in je papieren
en op de auto staat, dus daar ga je even van uit. (Vul
dus ook geen motornummer in, deze kan ook vervangen
zijn!) Vul je creditcardnummer in, geldigheidsdatum en
handtekening: na een week of vier ligt het certificaat en
je verlossing op de mat! P.s.: “issued to” betekent zoiets
als “cetrificaat is van/is geadresserd aan”, hier kun je dus
je naam neerzetten, of net als ik, vriendelijk verzoeken
het blank te laten (mocht de GT ooit van eigenaar wisse-
len ...).
Nu komt de grap. Mocht in dat cetificaat weer iets staan
wat niet overeenkomt met de papieren, hebben ze daar
bij de RDW weer sch**t aan. Zo blijkt mijn Spit in 1976
gebouwd. Op de papieren staat 1977. O.k., dat kan: hij
kan immers in 1977 pas verkocht en op kenteken gezet
zijn. Maar, omdat ie ook is ingevoerd, staat er bij
opmerkingen “bouwjaar 1977”. Dat kan in mijn ogen dus
weer niet, maar daar willen ze niets aan veranderen,
ondanks dat de bouwdatum op de dag bekend is...
Re: Er wordt mijns inziens onterecht afgegeven op de
RDW. Mijn ervaring is juist dat men telefonisch uiterst
behulpzaam is met het vinden van een oplossing voor de
met onze auto’s toch wel eens onduidelijke historie. Ook
al is er hier geen sprake van een oneerlijke auto, dan
nog lijkt het me een goede zaak dat de RDW probeert te
voorkomen dat auto’s met een onzuivere historie weer
op kenteken worden gezet, daar profiteren wij immers
allemaal van! So wie so, geldt voor de RDW uitsluitend
het chassis van de auto (zie ook de discussie over de
Spitfire met 6 cylinder). Dus dat kan hier ook het prob-
leem worden: een GT6 opbouw met een Spitfire chassis
en papieren kan nooit goedgekeurd worden, omdat de
typegoedkeuring teveel afwijkt. Dus als het ‘Heritage
Trust’ de papieren opstuurt op basis van het échte chas-
sisnummer, hebben we ineens een Spitfire met GT6
opbouw en -techniek en dat is nou net niet de bedoeling
... .
Gelukkig komt ons aspirant-lid er vroegtijdig achter. Een
oplossing kan namelijk zijn om een compleet Nederlands
GT6-chassis te kopen met de juiste papieren. Of een
compleet GT6-wrak met NL papieren; meteen goed voor
reserve-onderdelen. Die zijn namelijk nog best te vinden.
De Amerikaanse opbouw kan dan gewoon worden
gebruikt als deze goed genoeg is. De RDW hoeft dan
alleen nog een administratieve handeling te verrichten.
De auto hoeft immers niet meer ingevoerd te worden, het

chassis is dat al jaren geleden overkomen, dus gebeurt
de keuring bij een gewone APK-garage; zodra de auto
weer de weg op gaat.
Check voor de koop wel even of het kentekenbewijs nog
bekend is bij de RDW. Dat kan telefonisch, gewoon door
het nummer door te geven, je krijgt dan meteen uitsluit-
sel. (Zo goed is dus de service van de RDW, geen moeil-
ijke formulieren in drievoud). In de meeste gevallen zal
het kenteken “herladen” moeten worden, omdat de RDW
bij de overgang van wegenbelasting naar houderschaps-
belasting naar een ander registratiesysteem is gegaan
en kentekens die toen niet op de weg waren, zijn toen
niet meegegaan.
Succes! En laat ons weten hoe het is afgelopen.
Re: Voor de mensen die geen creditcard hebben, is er
volgens mij ook de mogelijkheid om de gegevens op te
vragen via Imparts in Arnhem. Ik heb er zelf nog geen
ervaring mee, maar volgens mij worden eerst je
gegevens opgespoord en als deze gevonden zijn, wor-
den de kosten in rekening gebracht. Het internet adres is
“http://www.imparts.nl/index1.html” op deze pagina staat
een verkorte uitleg.

Chassisnummer 1500
Ik ben bezig met het opknappen van een Belgische Spit
1500 ’75. Het chassisnummer op het plaatje aan de
zijkant van de ‘body’ komt overeen met dat op het
Belgische kentekenbewijs. Op de chassisbalk (links) zit
echter een strip gelast met een ander nummer (FC en
dan 6 cijfers). Klopt dit, of betekent dit dat dit niet het
orginele chassis is? Wat moet ik doen om hem door de
kenteken keuring te krijgen?
Re: Het nummer op het plaatje op de ‘body’ zal het chas-
sisnummer zijn. Uitsluitend origineel Nederlandse
Triumphs hebben dit nummer ook nog eens ingeslagen
op het chassis. (rv op de dwarsbalk). Elke auto op
Nederlands kenteken zal moeten voorzien zijn van een
chassisnummer in het chassis. Zo ook jouw Spit. Je
moet hiervoor een afspraak maken bij de RDW (apart
van de keuring!). Zo voorkom je dat je auto wordt
afgekeurd op het ontbreken van een chassisnummer,
zoals mij is gebeurt met mijn Engelse GT6. Het gelaste
stripje op jouw auto is mij verder onbekend.
Re: Volgens mijn -Nederlandse- kentekenbewijs zit het
chassisnummer op de rechter balk onder/achter de
motor. Dus aan de kant van de carbs. naar beneden
kijken, in de richting schuin achter het wiel. Het is een
nummer dat direct is ingeslagen op de balk. De strip die
jij bedoelt, heb ik ook. Dat is een nummer dat inderdaad
met FC begint (bij mij). Dat nummer is heel eenvoudig
weg te schuren met een stukje schuurpapier. Dit, in
tegenstelling tot het echte chassisnummer. Volgens het
boek “A guide to originality” (blz. 105) werd in nov. 1974
begonnen met nr. FH 75001 en in januari 1976 met FH
80000. Daartussen zou jouw Spit moeten zitten. Al type-



nd schiet mij iets te binnen over Spits die in onderdelen
naar het vaste land van Europa zijn vervoerd, om daar in
elkaar te worden gezet voor Britse militairen die in
Duitsland lagen. Dus: Britse auto`s met het stuur links.
Er staat mij ook iets bij over afwijkende chassisnummers. 
Misschien weet een ander clublid hier meer over. Dus,
kijk eerst rechts of de nummers kloppen. Zo ja, dan is je
vraag over de keuring geen probleem. Zo niet, dan moet
je eerst hopen op het antwoord van een ander clublid,
omdat ik met de RDW geen ervaring heb.
Re: Van douane kreeg ik dit telefoonnummer van de
RDW in de regio waar ik woon, 0900-0739. Mogelijk kun
je via dit nr meer aan de weet komen. De douane heeft
veel taken overgedaan aan de RDW.
Re: Gebruikelijk is dat je er dan ook een verklaring bij
hebt. Heb zelf ook een ex-Belg en daar zat het bij.
Keuring was geen enkel probleem door de verklaring die
erbij zat.
Re: Ik heb zo‘n CKD auto. In Belgie geassembleerd en in
Belgie geleverd. Het chassisnummer van die auto zit in
het vloerdeel bij de voeten van de bijrijder (dus onder de
bekleding). Ik weet niet of dat er origineel in stond, of dat
het er bij de import naar Nederland is ingezet. Het staat
er erg slordig. Het nummer op dat plaatje zou ik niet
wegschuren, dat is namelijk het chassisnummer van het
chassis (niet te verwarren met auto-identificatienummer
dat ook meestal chassisnummer genoemd wordt). Zo zal
de auto ook een bodynummer, een motornummer, ver-
snellingsbaknummer en differentieelnummer hebben. Het
nummer van mijn auto is een normaal FH nummer, met
een 1 ervoor. Als het goed is zit er bij de linker sluiting
van de motorkap ook een plaatje met daarop het chas-
sisnummer en enkele andere nummers zoals de kleur.
Dit zal je ook een betje in de goede richting moeten
sturen. Op het Belgisch kentekenbewijs zou moeten
staan waar dat nummer te vinden is. 

Nu: bouwdata achterhalen
Ik probeer de bouwdatum van mijn Spit te achterhalen.
Hij is waarschijnlijk in België (ja, België!) gebouwd, waar-
door er geen gegevens bij British Motor Heritage bekend
zijn. Wie heeft een chassisnummer wat niet veel van die
van mij afwijkt en wèl een datum op het kenteken?
Chassisnr FH87939L. (Wat betekent die “L”?) 
P.S.: In “A guide to originality” staan hierover helaas
geen gegevens. Misschien ergens anders?
Re: Mijn Spit heeft FH 78095 L als chassisnr. en is in
Jan ’76 op kenteken gezet. Tijdens de restauratie kwam
ik een productiestempel tegen op de vulling van een zit-
ting: maart 1975. Jouw auto zal dan van eind 1975 of
begin ’76 zijn, schat ik.
Re: Zover ik weet zijn er in Belgie zg. ‘Knock Down
Version‘ uitvoeringen geassembleerd o.a. voor Britse mil-
itairen in West Duitsland. Dat dat zo gebeurde, had ook
te maken met importheffingen en vrijstellingen voor die

mensen.
In de catalogus van ‘Moss Int’. staat dat de Spit 1500 in
‘modeljaar’ `76 begon met FH 80001 en in ‘modeljaar’
`77 met FH 100020. Let op, een modeljaar is geen
kalenderjaar. ‘FH` betekent `All markets, save Sweden &
USA. `L` betekent `Left Hand Drive`.
Re: Er is een Website met alle opgegeven serie nrs:
Daar kun je nagaan wanneer jouw Spit gebouwd is. Ga
naar, http:/home1.gte.net/spitlist/index.html

Motornummer
Sinds kort heb ik een spit 1500 aangeschaft, die hele-
maal uitelkaar ligt. Het blijkt een Belgische Spit te
zijn,ingevoerd in NL in 1980, maar het vreemde vind ik
het motornummer, nl. DM562HE én het is een uitvoering
met 1 carburateur. Is in deze Spit een andere motor
(Amerikaanse) ingezet of is dit orgineel?
Re: De DM motor komt uit een Triumph 1500 RWD (rear
wheel drive). Welk model dat precies is heb ik nog niet
uitgevonden, maar hij wordt altijd tegelijk met de
Dolomite en Toledo genoemd. De enkelvoudige carbura-
teur komt wellicht ook uit die auto. De motor wijkt niet af
van de Spitfire motor. Wellicht is de ontsteking en carbu-
rateurafstelling iets minder sportief afgesteld. Kortom, het
kan geen kwaad. Ruil eventueel de carburateur voor een
dubbele SU, en zorg dat er een Lucas ontsteking op zit
en niemand zal het zien of merken.
Re: Ik kan het nummer niet direct thuisbrengen. Alle Spit
1500 motoren hebben een FM nummer, dus origineel is
het niet. Meest waarschijnlijk is het een gelijkwaardige
1500 motor uit een Dolomite of een MG Midget. Een
Dolomite zou een YC nummer moeten hebben, maar de
Dolomite 1300 motoren hebben  wel een DH nummer,
dat gaat dus wel de goede richting uit. Het is waarschijn-
lijk ook geen Amerikaan vanwege de HE extensie (hoge
compressie) Verder is de Amerikaan herkenbaar aan
extra gaten in de kop t.b.v. luchttoevoer. De carburateurs
(ik neem aan een enkelvoudige Stromberg) is wel afkom-
stig van een Amerikaan. Is het een enkelvoudige Weber
dan is het een (bekende) ombouw. Algemeen van de
Belgische Spits is dat ze in Belgie geassembleerd zijn,
met alle onderdelen die ze toevallig over hadden. In die
auto‘s zitten vaker combinaties die niet voldoen aan ‘a
guide to originality‘.

V e r z e k e r i n g

Welke verzekering 
Er zijn vele verzekeringen mogelijk voor de Spitfire.
Welke is het meest voor de hand liggend? WA alleen of
WA + beperkt Casco of WA volledig Casco? Een goede
verzekering blijkt pas goed te zijn op het moment dat er
moet worden betaalt. En natuurlijk moet je alleen die din-
gen verzekeren waarvan je het risico niet kunt dragen.



Maar toch?
Re: Het meest voor de hand liggend is een old-
timerverzekering met een taxatierapport. Bij dagelijkse
auto’s is de keuze voor WA enz. een meer relevante. De
dagwaarde van een klassieker is eigenlijk hihil, uitzon-
derlijke auto’s daargelaten (R.R., Bugatti bijv.). Vandaar
de taxatie. Eigenlijk is een taxatie heel gunstig. Bij een
dagelijkse auto zet na 12 maanden de verzekingstech-
nische waardedaling in; (vuistregel: 12+ maanden?
waardevermindering van 1 tot 2 % p.m.!). Bij een
klassieker geldt de getaxeerde waarde voor 24 of 36
maanden! Er is een belangrijk punt: de polisvoorwaarden
moeten uitdrukkelijk melden dat de verzekering geldt vol-
gens art. 275 van het Wetboek van Koophandel! In dat
artikel wordt de langdurige vaste waarde geregeld.
Anders begint direct na de taxatie de waardedaling
alweer. Er zijn nog wel een paar andere punten van aan-
dacht: de waarde van de auto vind je terug in de hoogte
van de premie. Sommige maatschappijen bieden extra
korting als je je dagelijkse auto ook bij ze verzekert.
Uiteraard regelt een oldtimerverzekering de WA-kant van
het verhaal ook wel. Maar het is toch zonde als je een
mooie Spit had en geen geld voor een nieuwe. Ik ben
het met je eens dat je pas weet hoe goed een verzeker-
ing is totdat ze uitbetalen. Als laatste -en ik weet niet of
het een ‘broodje-aap-verhaal’ is of niet: ik hoorde van
iemand die zijn MGB voor ? 45.000,-  (gulden dus) had
laten verzekeren. Hij reed ‘m plat en de tegenpartij bleek
schuldig. De verzekering van de tegenpartij deed erg
moeilijk over het uitbetalen van dat bedrag omdat ze het
bedrag van ? 45.000,- absurd hoog vonden. Dat gaf nog
een heel getouwtrek. Uiteindelijk kwam er een lager
bedrag uit, omdat ook de rechter (!) vond dat er voor
minder geld even goede auto’s te koop waren om het
wrak te vervangen. Dus ... 
Re: Bij dit verhaal kan ik me volledig aansluiten. In ‘The
Spitfire’ vind je een aantal verzekeraars die zich met
name toeleggen op klassiekers. Zij rekenen een vast
bedrag aan WA premie, afhankelijk van de leeftijd van je
Spit circa 50 euro. Daarnaast wordt een percentage van
de getaxeerde waarde in rekening gebracht voor het cas-
codeel van de verzekering, meestal 1 tot 2 procent. Bij
een realistische taxatiewaarde voor een mooie Spitfire
van zo’n 7500 euro komt de All Risks premie dus maxi-
maal op ongeveer 200 euro per jaar! En dat zonder no
claim risico’s en met gegarandeerde verzekerde waarde
conform het taxatierapport. Het lijkt me dat je daarvoor
geen risico’s zult willen lopen. 
Re: Ik heb slechts één ding toe te voegen aan de bijzon-
der verstandige vorige sprekers (...). Namelijk dat veel
klassiekerverzekeringen deelname aan toerritten met
een zeker competitieverband NIET dekken. Ik heb het
dan niet alleen over de Tulpenrally, zelfs onze eigen
Nachtrit kent een zeker competitieverband, waar niet
iedere verzekeraar gelukkig mee is. De truc van die lage

premie is immers dat je weinig met een klassieker rijdt
en bovendien extra voorzichtig, waardoor de risico’s
kleiner zijn. Maar bij rally’s e.d. is het tegenovergestelde
waar. Check dus goed in de polisvoorwaarden wat wel
en niet mag. 
Re: Zelf heb ik mijn Spitfire 1500 verzekerd bij Kuiper in
Heerenveen. Taxatierapport en het te rijden aantal kilo-
meters per jaar is bepalend voor de autoverzekering.
Belangrijk is inderdaad wat doet een verzekeraar bij
schade in het buitenland en tijdens meetings. Kuiper
zorgt voor retournering van de auto na ongeval in het
buitenland (ook bij total loss) en dekt schade veroorzaakt
tijdens meetings. Op de website van de FEHAC komt
ook de naam Kuiper voor in het verhaal over verzekerin-
gen, zie www.fehac.nl. Ik heb geen persoonlijke/zakelijke
binding met Kuiper.
Zelf heb ik mijn auto laten taxeren door ABAS B.V. te
Arnhem (tel. 026-4431022). Dit op advies van mijn
(klassieker)garage. Ik ben zeer tevreden over de
deskundige taxaring en het uitgebreide rapport voorzien
van 4 foto’s. 
Kijk ook eens op de site van Kuiper: www.kuiperverzek-
eringen.nl Duidelijke uitleg over de oldtimerverzekering
en kun je een vrijblijvende offerte aanvragen.
Re: Je kan ook kijken bij gio, zie de info in het klubblad.
Ik heb mijn Spit verzekerd bij deze maatschappij en op
hun site kan je ook vinden bij wie je kan laten taxeren.
Niet ieder taxatieburo wordt door alle verzekerings-
maatschappijen geaccepteerd. Ik heb via hun site mijn
Spit laten taxeren door Steijn taxaties uit Alphen a/d Rijn.
Dit is een landelijk bedrijf, ik betaalde 100 euro en kreeg
daarvoor een rapport in tweevoud met ieder 6 foto’s.
Re: De laatste jaren was op het ISW ook altijd een taxa-
teur aanwezig, die tegen gereduceerd tarief taxaties
uitvoerde. Laat de prijs van de taxatie echter niet de
doorslag geven. Let in elk geval op dat je laat taxeren
vlgs art. 275 wetboek van koophandel; 275 geeft een
vaste prijs voor 3 jaar. Vlgs art 274 WvK is er een
momentopname en bij schade na de taxatie moet er
onderhandeld gaan worden over de afschrijving. Ik heb
destijds met mijn verzekeraar (Kuiperverzekeringen.nl),
tijdelijk, tot de taxatie, voor een door mij aangegeven
bedrag kunnen verzekeren. Ik neem aan dat er ook dit
jaar tijdens het ISW weer een taxateur aanwezig zal zijn;
neem hiervoor desgewenst contact op met
isw@spitfire.nl. Mijn taxateur was ook Steijn uit Alphen
a/d Rijn; eerste maal bij mij thuis, tweede maal op ‘t ISW
2001. Steijn: 0172-421.544

De grote verzekeringsvraag 
Ik ben bijna klaar met restaureren, en nu komt de grote
verzekeringsvraag. Ik wil mijn auto als klassieker verzek-
eren en ik heb geen 2e auto. Nu is volgens mij Orion
Direct degene waar ik ‘m kan verzekeren. Dit gaat
ongeveer E 312 p/j kosten. Heeft iemand ervaring met



deze klassieker verzekering (of Orion uberhaupt) Of weet
iemand een betere verzekering. (waar je dus geen 2e
auto behoeft te hebben). 
Re: Neem eens contact op met GIO, daar kost een wa
verzekering maar E 47,- per jaar. Wil je hem ook all risks
verzekeren, moet je de wagen laten taxeren, dan komt er
-afhankelijk van het bouwjaar- ongeveer 1% van de tax-
atie bij de wa premie. Let er wel op, dat de meeste
verzekeraars dan wel een max aantal kilometers in de
voorwaarden zetten. Bij GIO is dit 7500 Km per jaar,
maar dit kan ook meer zijn.
Re: Ik zou m’n auto in elk geval laten taxeren, ook voor
een WA (+) verzekering; bij toegebrachte schade kun je
dan niet worden afgescheept met een dagwaarde van
nulkommaniks. Taxeren kan bij diverse bekende taxa-
teurs, waarvan sommige ook “aan huis” komen; kosten
ca E 100,- /auto. (bv Steijn Sportscars uit Alphen ad
Rijn). Als de taxatie wordt uitgevoerd vlgs art. 275 WvK,
dan is de taxatie drie jaar geldig en staat de waarde (bij
totaalverlies) drie jaar vast. De Fehac heeft een aantal
verzekeringsmaatschappijen “genomineerd”, omdat deze
goede voorwaarden hanteren (bv geen eerste auto ver-
plicht en geen leeftijdsdiscriminatie). Ik persoonlijk heb
mijn auto verzekerd bij Kuiper in Heerenveen
(www.kuiperverzekeringen.nl) en betaal E 170,-, All Risks
bij een taxatiewaarde E 10.000,-; maximaal 7500
km/jaar.  
Re: Ben je lid van de Triumph Spitfire Club? Krijg je het
clubblad? LEES HET DAN. Daarin staan een paar
verzekeraars. Vergelijk ze met elkaar. Maak je keuze. Let
op de kleine lettertjes. Hoe gaat het, als je in het buiten-
land met pech komt te staan? Dat voorbeeld hebben we
gehad met de Ardennenrit. All risks plus inzittenden voor
+/- 140 E. Wel opletten met het aantal km per jaar. 
Re: JA IK HEB HET GELEZEN... en het verhaal van de
FEHAC in de Triumph Tribune (ben tenslotte ook lid van
de triumph club).  Maar waar zo’n forum wel handig voor
is, is om eens te overleggen wie nou goede / slechte
ervaringen heeft met bepaalde verzekeringsmaatschap-
pijen. Daar was ik nogal benieuwd naar. Zo heb je dus
voor veel verzekeringen een 2e auto (dagelijkse) nodig,
maar die heb ik niet. Vooralsnog lijkt ‘Orion direct’ de
enige waar dat niet nodig is (alleen de 7500km dus). 
Re: Ik heb m’n Spit bij Wiggers verzekerd en mijn old-
timer Range Rover ook. Ik heb geen derde of zoge-
noemde dagelijks auto, was geen probleem bij Wiggers.
Ook van leeftijdsdiscriminatie hebben ze bij Wiggers
nooit gehoord. 

Welke verzekering
Wie kan een goede verzekeringsmaatschappij aanbeve-
len, iemand uit het spit-blad?
En hoe werkt dit? wat is taxatie volgens art... ?
Re: In ‘The Spitfire’ staan geen slechte verzekeringen. Ik
zit zelf bij ‘Classico’, maar heb gelukkig, naast het betal-

en van de premie, geen ervaringen op schade gebied.
De taxatie is nodig, omdat je bij oldtimers geen catalo-
guswaarde hebt om van uit te gaan, dus moet je wel tax-
eren en daar hebben ze een wetje voor gemaakt.
Re: Bij ‘Avero Achmea’ hebben ze een oldtimerverzeker-
ing van ongeveer E60,- per jaar en het grootste
voordeel, wat ik bij geen een andere verzekerings-
maatschapij heb kunnen vinden, is dat je geen eerste
auto nodig hebt. WA verzekering. Geen casco, dus ook
geen taxatie.
Naar alle waarschijnlijkheid zal op het komende ISW er
ook weer een taxateur aanwezig zijn, waar je je auto,
tegen een gereduceerd clubtarief, kunt laten taxeren.
Voor informatie omtrent taxatie op het ISW: neem con-
tact op met Ron en Petra Verlaan (hoofdorganisatie
ISW); ze zijn bereikbaar via isw@spitfire.nl
De afgelopen jaren was Steijn Sportcars taxaties uit
Alphen a/d Rijn de taxateur op het ISW. Deze kan de
taxatie ook bij jou thuis verrichten, maar op het ISW ben
je aanmerkelijk goedkoper uit.
Re: Bij Kuiper Verzekeringen in Heerenveen,
(www.kuiperverzekeringen.nl) heb ik destijds een voor-
lopige verzekering (naar eigen prijs) tot de taxatie kun-
nen regelen, om tot die tijd toch ‘All Risks’ te kunnen rij-
den. Kuiper verleent ook hulp bij pech! (volgens de
polis!, gelukkig heb ik hiermee nog geen ervaringen, ik
heb tot nu toe alle pechprobleempjes (?) zelf op kunnen
lossen).
Re: Altijd ‘all risks’ verzekeren! Ik spreek helaas uit ervar-
ing. Het eerste jaar heb ik mijn Spitje WA verzekerd. Er
is toen een grappenmaker van voor naar achteren via de
voorruit en softtop overheen gelopen. De verzekering
betaalde niets uit en kon ik alles uit eigen zak betalen.
Nu heb ik hem All risks verzekerd en ben geloof ik nog
geen E50,- per jaar meer kwijt. Okee een keer in de drie
jaar een taxatie, maar dat is geen probleem. Tip:
www.classicsonly.nl voor taxatie.
Re: Ik heb mij auto verzekerd via Kuiper Verzekeringen
in Heerenveen en mij auto is getaxeerd door Gratema
Classic Car Taxaties. Of mijn verzekering goedkoop is?
Wel, bij Avero (Achmea) was ik duurder uit voor mijn
Spit, ondanks het feit dat mijn werkgever collectieve
verzekeringscontracten met Achmea heeft afgesloten
voor haar werknemers. Shoppen loont dus. De hoogte
van de verzekeringspremie wordt bepaald door de twee
factoren: WA en Casco. Het eerste bedrag is vast (WA),
het tweede bedrag (Casco) is bijvoorbeeld 1% van de
getaxeerde waarde. Dit kan per verz.mij schelen. Dat ligt
aan hun voorwaarden enz. Als je na een jaar bijvoor-
beeld overstapt naar een nieuwe maatschappij, vragen
ze daar meestal een recent taxatierapport. Maximaal 6
maanden oud. 
Wanneer je contact opneemt met een verz.mij. uit
bijvoorbeeld het Spit-blad, krijg je een adres voor een
taxateur van ze. Overigens stond het op het



Internationale Spitfire Weekend ook wel eens een taxa-
teur. Een taxatie is drie jaar geldig. Dat is een duidelijk
voordeel boven het verzekeren van een moderne auto.
Mijn auto is afgelopen maand opnieuw getaxeerd en dat
kostte me 100 EUR. 
Die drie jaar geldigheid heeft te maken met art. 275
Wetb. van Koophandel. De verzekering wordt dan
opgesteld op grond van de getaxeerde vervang-
ingswaarde. Als je verbeteringen aan je auto pleegt, is
het dus raadzaam om de taxatie te heroverwegen. De
taxateur vertelde me, dat vooral plaatwerkrestauraties en
goed spuitwerk de waarde van de auto sterk (positief)
kunnen beinvloeden; de ‘markt’ is nog steeds op zoek
naar goede auto’s die er mooi uitzien en waar geen werk
aan is. Uiteraard bepaalt de getaxeerde waarde van je
auto de uiteindelijke premie die je betaalt.
Re: Ik weet één ding zeker en dat is, dat de KNAC en de
ANWB niet de goedkoopste zijn. Je moet lid zijn om van
de verzekeringen gebruik te kunnen maken en dat is
bijna al zo duur als de hele verzekering. Bovendien
beginnen de premies voor wa bij ? 58,-. Ik denk dat de
adverteerders in het spitfireblad bij de goedkoopste en
beste horen. Als je jaren aan je Spit gesleuteld hebt, dan
kan je toch niet voor een kleine som meer, alleen wa
nemen. Ik moet er niet aan denken tenminste. De taxa-
teur die ook op het ISW aanwezig was, is Steijn
Sportcars Taxaties. Zij zitten op Ondernemingsweg 13 in
Alphen a/d Rijn en als je daar naartoe gaat, kost taxatie
75 Euro. (Even bellen: 0172 - 421544 om zeker te weten
dat er ook een taxateur aanwezig is!) Als je ze bij je thuis
laat komen, kost het 90 Euro (er staat geen afstands-
beperking in). Voor ieder volgend voertuig (leuk voor wie
meer dan 1 Spit heeft, of behalve een Spit nog een
andere oldtimer) rekenen ze 68 Euro. Je krijgt 2 originele
taxatierapporten, inclusief foto’s, in een ‘luxe
bewaarmap’.

Verzekering
Ik ben op het moment het financiele plaatje aan het
maken voor het kopen van een Spit. Kan iemand mij
vertellen wat zo’n verzekering bij benadering kost? En
waar ik eventueel een goede verzekering kan afsluiten?
Re: Een WA, met zo’n 7500 km, kost je E50,- per jaar (er
vanuitgaande dat je auto 25 jaar of ouder is). Een casco
verzekering is afhankelijk van de taxatiewaarde (taxatie
is verplicht). Ik heb een Karmann Ghia in de casco voor
E275,- per jaar (waarde ongeveer E17.000,-).
Re: Ik heb onlangs een Spitfire uit 1979 gekocht en deze
na wat speurwerk verzekerd bij Kuiper verzekeringen in
Heerenveen (www.kuiperverzekeringen.nl). Uitgaande
van een getaxeerde waarde van ?7.000,- kost een all
risk verzekering mij per jaar ?132,50 (excl. ass., bel. en
poliskosten). Het eigen risico is ?150,- en er mag alleen
hobbymatig max. 5.000 km per jaar mee gereden wor-
den. Ook is zelfs hulpverlening in Nederland bij een

mechanische storing (tot ten hoogste ?125,-) meeverzek-
erd. Het enige nadeel wat ik tot nu toe heb kunnen ont-
dekken is dat je een kontrakt aangaat voor drie jaar.
Re: Ik heb de auto bij Herasto verzekerd (zie advertentie
in clubblad). Het is een Spit uit 1974, met een vaste
getaxeerde waarde van ?8250,-.
WA ?45,- + casco/all risk ?103,13 + poliskoeten etc
?12,23. Contract voor 12 maanden, eerste auto voor
dagelijks gebruik moet aanwezig zijn. Eigen risico ?136,-,
max 5000 km per jaar, hobby gebruik. Op hun website
kan je de premie uitrekenen www.Herasto.nl
Re: De ANWB heeft inmiddels ook een klassieker
verzekering. Op hun site kan je de premie online uitreke-
nen. WWW.ANWB.NL
Re: Zoals je uit bovenstaande reacties al merkt, zijn de
verzekerings (+ ook taxatiekosten, ca ?30,-/jaar) best te
overzien. De meeste kosten die een goede Spitfire
maakt, zijn de kosten van het rijden. Dus de benzine (en
soms ‘n beetje olie !?).
Re: De meeste klassiekerverzekeraars gaan uit van
5000 km/jaar;
ik betaal bij kuiperverzekeringen.nl ? 25,- per jaar extra,
voor 2500 km/jaar extra.

Verzekering incl softtop
Mijn verzekering, de axxa in Utrecht, heeft een ‘all risks’
dekking. Helaas heeft de softtop een eigen risico van
f1000,-. De premie is 1.5% van de taxatie waarde. Heeft
iemand anders een verzekering waarbij de kap niet min
of meer wordt uitgesloten? Verder zijn spullen in de auto
ook niet meeverzekerd, maar dat vindt ik niet erg, er ligt
toch niets waardevols in, de het meest waardevolle zit
om de binnenkant (de Spit zelf dus)
Re: ga gauw op zoek naar een nandere verzekering
want en softtop kost geen f1000,-, dus, gelul wat mij
betreft. Voor een goede dekking kan ik je Wernsen asur-
atiekantoor aanraden in ik meen Kortehoef 
Re: Zelf ben ik werkzaam als assurantieadviseur en er
zijn diverse verzekeraars die een spitfire met een tax-
atiewaarde van onder de f25.000,- als normaal object
verzekeren, zonder extra eigen risico‘s of uitsluiting van
softtop, als je bij je eigen tussenpersoon waar je overige
verzekeringen lopen overleg pleegt, dat je een goede
verzekering wilt zonder uitsluitingen, is er vast wel een te
vinden. Vaak zijn er ook mogelijkheden als tweede auto
bij dezelfde verzekeraar als je dagelijkse auto. Axa is
overigens best een verzekeraar waar wat te regelen valt,
mits je tussenpersoon maar voldoende zaken daar
onderbrengt, zie het maar als vriendjespolitiek, als een
tussenpersoon wat kan regelen bij een verzekeraar, valt
en staat dat gewoon met productie die daar wordt
gemaakt, het wordt wellicht ontkend, maar het is toch
echt zo. Als jij vandaag bij mij komt met een totaal te
verzekeren pakket, w.o. je Spitfire, weet ik zeker dat ik
iets heel moois voor je kan regelen en dat is bij je eigen



tussenpersoon niet anders.
Re: In het vorige item kwamen ze al even aan bod:
Kuiper in Heerenveen. Ik heb mijn auto via deze tussen-
persoon verzekerd. Geen gezeur over verhoogd eigen
risico voor de kap. Ik heb te maken met een normaal
eigen risico voor de hele auto. Verder vind ik ze heel
schappelijk: een aantal jaren geleden had ik meerdere
klassiekers, ze gaven korting voor meerdere auto‘s. Over
de afhandeling van schade weet ik niets: ik heb nog
geen schade gehad (Dit is de goden verzoeken), dus ik
weet niet hoe ze dat afhandelen.
Re: Ook ik ben bij Kuiper (‘All Risks’) verzekerd; als
toevoeging op de polis staat dat:schade aan de kap niet
voor vergoeding in aanmerking komt als deze schade is
ontstaan anders dan door een ongeval en dat diefstal uit
het voertuig niet voor vergoeding in aanmerking komt,
tenzij dit is gestolen uit een deugdelijk afgesloten koffer-
bak. Ik heb nog geen ervaring met Kuiper, anders dan
premie betalen (gelukkig); ik betaal f275,-/jaar bij een
taxatiewwarde van f20.000,- (art 275 WvK) 5000 km/jaar;
bouwjaar 1970.

Verzekeren tijdens schorsing
Heeft iemand ervaring met het verzekeren van een auto
in restauratie? Met name voor brand, storm en eventueel
diefstal. Eigenlijk alle verzekerings maatschappijen willen
een taxatie rapport, maar elke keer als je weer iets mon-
teert, wordt de waarde meer en om elke keer een nieuwe
taxatie te laten verrichten is ook een beetje onzin.
Re: Navraag bij mijn eigen verzekering leerde, dat de
auto ook gedemonteerd verzekerd is (AXA verzekering).
De sleutelruimte heb ik extra opgegeven bij mijn
inboedelverzekering, hoewel het hier een ander adres
betrof, kon dit kostenloos op de polis (Ohra verzekerin-
gen). Bij taxatie zit er meestal voldoende marge in het
bedrag om niet steeds een hertaxatie te plegen bij elke
modificatie. Verder ben je meestal toch verplicht om om
de drie jaar een hertaxatie te doen voor je autoverzeker-
ing.
Re: Ik heb destijds, tijdens de opbouw van mijn auto en
voor de RDW keuring, mijn auto gewoon kunnen verzek-
eren bij mijn verzekeraar (Unive) tegen brand en diefstal;
ik heb en had hier echter wel al een lopende opstal en
inboedelverzekering. De verzekering kostte mij destijds
slechts enkele tientjes/jaar op basis van de door mij
aangegeven waarde (f10.000,-).
Re: Let wel op bij laswerkzaamheden: als je dit zelf doet,
of een lasgediplomeerde kennis, in een ruimte anders
dan een lasbedrijf, kan bij brand onzorgvuldigheid en/of
ondeskundigheid verweten worden.

Verzekering tijdens schorsing
Heeft er iemand toevallig ervaring met het verzekeren
van een oldtimer in de restauratie fase. (wil hem eigenlijk
alleen tegen brand en diefstal verzekeren).

Ik heb dus al een paar verzekringsmaatschappijen
gebeld en ze vragen allemaal om een taxatierapport, ik
kan hem natuurlijk wel laten taxeren, maar dan kan ik na
een paar maanden weer laten taxeren, omdat de auto
dan weer meer waarde heeft.
Re: Ik heb destijds mijn auto inderdaad tegen brand en
diefstal verzekerd via mijn eigen verzekeringsmaatschap-
pij (Unive), waar ik ook mijn ‘luxe’ wagen, inboedel,
opstal etc. verzekerd heb. Dit was 10tjes werk op jaarba-
sis en zonder de verplichting om later de kassieker ook
bij hullie te verzekeren. De te verzekeren waarde kon ik
zelf aangeven en ik denk eerlijk gezegd dat de (niet rij-
dende) auto op dat moment onder de inboedel viel.
Let wel op dat je bij brand, tijdens of na laswerkzaamhe-
den, waarschijnlijk erg veel last kunt krijgen om een uitk-
ering los te krijgen, tenzij je zelf gekwalificeerd lasser
bent en een goed uitgeruste, proffesionele laswerkplaats
thuis hebt!
Re: Als aanvulling op dat laatste: sommige maatschappi-
jen doen daar inderdaad erg moeilijk over! Ook als je
professioneel lasser bent en/of spullen hebt. Dat is de
reden dat mijn overbuurman (=professioneel lasser)
buiten in zijn tuin, achter zijn huis heeft staan lassen aan
zijn Fiat 500. Hij had vooraf zijn polisvoorwaarden goed
bestudeerd en kwam tot de conclusie, dat hij beter buiten
kon gaan werken. Lees dus de voorwaarden en vraag
het eventueel aan je tussenpersoon.

Verzekering tijdens restauratie
Kan iemand mij vertellen hoe het zit met de verzekering
tijdens de restauratie. Op dit moment is mijn Spitfire
geschorst. En staat deze in een garage bij mijn ouders.
Ik heb hem dus niet verzekerd omdat hij nu inmiddels
geheel gedemonteerd is. Vraag is dan alleen ben ik nu
ook verplicht de auto te verzekeren?
Re: Ja, die moet verzekerd zijn. Iedere auto die op ken-
teken staat moet verzekerd zijn. Tenzij de polis van de
verzekering ook een schorsingsmogelijkheid biedt. 
Dit is meestal niet het geval. Af en toe doet de RDW een
administratieve controle om te zien of er kentekens zijn
waarbij er geen verzekering is. Dit levert een fikse boete
op.
Re: Ik weet eerlijk gezegd niet of bovenstaande klopt;
volgens mij moet een auto alleen verzekerd (minimaal
WA) verzekerd zijn als deze zich op de openbare weg
bevind; maar ik zou de auto zondermeer verzekeren
tegen brand, m.n. tijdens restauratie, tegen een vast-
gesteld bedrag bij totaal verlies. Dit kan normaal gespro-
ken bij elke autoverzekeraar; als je restauratie klaar is
kun je dan altijd nog op zoek gaan naar een goede
klassieker verzekeraar (b.v. Kuiper in Heerenveen)
Re: Ik heb nog even nagevraagd bij de RDW of het ver-
plicht is je auto WA te verzekeren als je hem geschorst
hebt, het antwoord was dus nee. Indien je auto
geschorst is ben je vrijgesteld van wegenbelasting, apk-



keuring en verplichting tot WA verzekering. Is je voertuig
niet geschorst staat op verlopen van apk een boete van
180,- en op niet verzekerd rondrijden (of zelfs laten
staan) een boete van 480,-. Maar als de auto is
geschorst hoef je je nergens zorgen over te maken.
Re: Je schreef dat je auto bij je ouders in de garage
staat. Het is wel aardig om na te gaan of de auto nu ook
‘inboedel‘ is. Anders gesteld: het kan zo zijn dat de auto
onder hun huisverz. valt. Anderzijds: is hun
inboedel/opstal verzekerd als jij aan het knutselen bent
met bijvoorbeeld brandbare stoffen o.i.d. Ik weet dit van
mijn overbuurman. Hij restaureert een Fiat 500, maar
kan daar niet aan lassen omdat de auto in een oude
boerenschuur staat met een rieten kap. Ten eerste
neemt hij het risico niet, ten tweede is er (bij nader
inzien) een uitsluitingsclausule van toepassing. Leuke
vraag overigens! 
Re: Er zijn twee situaties mogelijk: 1. Stel, door onhandig
knutselen ontstaat er schade aan de eigendommen van
je ouders (stel hun complete woning en inboedel brandt
af) 2. door een ‘ongeval’, brand b.v. ontstaat er, buiten
jouw schuld, schade aan je Spit. (stel door brand vanuit
de woning gaat jouw Spit er ook aan).
geval 1: valt dit onder jouw WA particulier? Ook bij fami-
lie in de eerste lijn?
geval 2: valt de Spit op dit moment onder de inboedel
van je ouders?
Onder je eigen uitgebreide inboedelverzekering ben je
voor maximaal f500,- buitenshuis verzekerd (dit weet ik
zeker omdat ik bij diefstal uit ‘de auto van de zaak’ een
keer zo`n akkefietje bij de hand heb gehad. Ik denk dat
het verstandig is om eens contact op te nemen met een
verzekeringsmaatschappij en ik ben erg benieuwd naar
de uitslag (mijn auto overwintert meestal in een garage
van m`n schoonouders, maar is ‘All risks’ verzekerd en
getaxeerd.
Zijn er onder de leden geen
verzekeringsagenten/deskundigen?
Re: Bel eens met een oldtimer verzekering ik heb in mijn
zoektocht naar een verzekeingsmaatschappij gezien dat
er speciale verzekeringen zijn voor dit soort gevallen b.v
op deze site http://www.herasto.com/oldtimer/ staat het
volgende: Kan ik mijn oldtimer /klassieker ook verzek-
eren tijdens restauratie of stalling? Ja, voor deze voertu-
igen hebben wij een speciale dekking, deze verzekert het
brand- en diefstalrisico tijdens (langdurige) stalling of
restauratie. Omzetten van een lopende verzekering naar
deze dekking tijdens de winterstalling is niet mogelijk.
Deze verzekering kost 0,6 % van de verzekerde waarde.
Minimum premie is f100,- (?54,50) per jaar. Het is
mogelijk om met de auto te rijden (WA-dekking) voor b.v.
een proefrit, keuring e.d. (informeer naar de mogelijkhe-
den).
Re: De auto inderdaad zoals het RDW aangeeft, geen
verplichting van verzekering heeft zolang het kenteken is

geschorst, ben je dus aan het restaureren en na 1 jaar
schorsing nog steeds niet toe aan rijden, zal je voor weer
een jaar de schorsing moeten verlengen, alleen dan blijf
je gevrijwaard van o.a. de verzekeringsplicht, LET WEL,
de auto mag dan ook niet langs de openbare weg staan,
er wordt nog al eens gezegd: ik schors de auto en hoef
dan geen verzekering te betalen maar ze laten deze wel
langs de weg staan FOUT, dat mag dus niet! Verder is
de auto alleen tegen brand/diefstal of eventueel nog uit-
gebreider, verzekerd als deze is getaxeerd, een old-
timerverzekering heeft namelijk de art. 275 clausule
waarbij er sprake moet zijn van een taxatie door erkend
bureau. Heb je deze taxatie niet, val je terug in dag-
waardevergoeding en geloof mij dat verzekeraars enorm
lastig kunnen zijn met een auto van bijvoorbeeld 30 jaar
oud, want toon de waarde van je uit elkaar liggende Spit
maar eens aan dus informeer dit goed bij je eigen
verzekeraar, want ze hanteren allemaal d‘r eigen voor-
waarden. Dan het punt restaureren en de daarbij
brandgevaarlijke toepassingen. Het adres van je ouders
is mag ik aannemen een particulier adres, oftewel er
wordt door de verzekeraar vanuit gegaan dat er geen
brandgevaarlijke zaken aanwezig zijn. Dus lassen aan
een auto is uit den boze, dit zal je moeten opgeven aan
de verzekeraar of dat een probleem is anders is er geen
dekking. Je eigen WA verzekering keert ook niet zonder
meer schade als gevolg daarvan uit. Als je last, weet je
dat er een gevaar bestaat dat er brand kan ontstaan, dit
is dus een eventueel te verwachten evenement. Als er
maar enigszins een te verwachten schade is, wordt deze
dus niet vergoed. Het is anders als je kan aantonen dat
je diploma‘s hebt als lasser of cursus hebt gevolgd zodat
je weet waar je mee bezig bent, dan nog zal je moeten
informeren of er dekking is op je aansprakelijkhei-
dsverzekering omdat het simpelweg geen standaard par-
ticuliere handeling is, er zijn maar weinig mensen die
kunnen lassen. Is het beroepsmatig een handeling of is
het je werk, dan zijn daar aansprakelijkheids-verzekerin-
gen voor je beroep voor te krijgen, maar voor je hobby
moet je toch terugvallen op je eigen A.V.P. (W.A.P.) Dit
geldt dus met name voor brandgevaarlijke toepassingen
of andere verrichtingen die risicoverhogend zijn. Als je
nog een vraag hebt, hoor ik het wel.
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A L L E R L E I

Van rechtsgestuurd naar linksgestuurd 
Kan iemand mij vertellen of dit mogelijk is betreffende
het chassis? De body is geen probleem. En als dit
mogelijk is, is dit dan een makkelijke ingreep? Plus hoe
gaat dit in zijn werk bij de keuring, moet de auto dan
opnieuw naar de RDW of is een APK voldoende?
Re: Met het chassis is dit geen probleem. Wel een ander
stuurhuis kopen. Kabelboom ook niet vergeten. Het is
een behoorlijke ingreep, die financieel meestal niet
uitkan. Je kan beter een NL Spit kopen, of een andere
body plaatsen.  
Re: Het gaat over een Locost Kitcar (lotus seven). Deze
is opgebouwd vanuit een Spitfire, maar dus wel een
andere body en wellicht ook een andere kabelboom. Ik
weet niet of dit het kostenaspect naar beneden brengt?
Zijn er dan nog meer andere onderdelen noodzakelijk?
Weet iemand anders hoe dit in zijn werk gaat bij een
eventuele keuring.

Kentekenbewijs RHD 
Indien een Spitfire rechtsgestuurd is, staat dit dan ver-
meld op het kentekenbewijs? 
Re: Ik heb even op m’n kenteken gekeken en er wordt
niets over links of rechts gestuurd gezegd.
Re: Via je commission number (dat als chassisnumber
vermeld staat op je kenteken) staat een L voor Left Hand
Drive. Bij Right hand Drive staat er geen toevoeging.

Links en rechtsgestuurde body 
Ik heb een linksgestuurde, redelijk krokante body. (zitten
ongeveer 6 ernstige plekken op) en een rechtsgestuurde
body die in goede staat is. Wat is de beste manier om
e.e.a. over te zetten? 
Re: Voor zover dat ik het weet, zijn de enige verschillen
te vinden bij de stuurkolommontage en -gat en de bulk-
head met accubak en rem/koppelings cylinders. Het lijkt
mij, dat als je die onderdelen weet aan te passen,
overzetten of vervangen, dat je zo goed als klaar bent. 
Re: Kun je mij uitleggen wat er precies onder ‘bulkhead’
wordt verstaan? Zoals ik het nu zie, moet inderdaad het
gat voor de stuurpin worden verzet, de accubak, en
daarnaast de rem en de koppeling. Maar hoe zit het met
de ruitenwisser? Ook al zit de motor op dezelfde plaats
en volgens mij ook de ruitewissers zelf, loopt dit allemaal
naar behoren? Handrem en dergelijk zal wel geen prob-
leem blijken te zijn. Uitlaat loopt volgens mij ook op de
zelfde manier naar achteren. Wat schat jij in zou een
dergelijk karwei aan tijd kosten? 

Juiste plaats antenne 
Ik ga een oude drukknopradio in mijn Spitfire MK IV
zetten. Ik zie op foto,s in het clubblad dat de antenne
linksachter op het spatbord hoort te zitten. Weet iemand
mij de exacte plaats aan te geven. Het betreft een
gewone telescoopantenne.
Re: Een foto van de exacte positie vind je op pagina 82
van “a guide to originality”; dit boek is leverbaar via onze
clubshop (clubshop@spitfire.nl) 
Re: Heeft iemand wellicht een scan van deze pagina
beschikbaar?
Re: Het midden van het gat zit op 8,25 cm vanaf de
achterste punt, inclusief sierlijst. Het halve bolletje van de
antenne dat op het scherm komt, zit helemaal tegen de
sierstrip aan. Je moet zelf even uitrekenen waar het mid-
den dan in de dwarsrichting komt.

Voorruit polijsten 
Op de voorruit van mijn 1500 zijn lichte krassen en zeer
kleine putjes, zichtbaar vooral als de zon laag is. Weet
iemand hiervoor een oplossing anders dan vervangen
van de voorruit. Is polijsten mogelijk en zo ja wie doet
dat.
Re: Putjes kan je misschien via je WA+ of all risks
autoverzekering laten repareren bij ‘Carglass’. Bij “mod-
erne” auto’s kost dit niets om te voorkomen dat de ruit
gaat scheuren. Lichte krassen kan je proberen te poli-
jsten. Polijst materiaal kan je in een busje kopen bij
Halfords. Het proberen waard (haalt ingevreten vuil en
zeer kleine krasjes in iedergeval weg).
Re: Ik heb dat spul van Halfords geprobeerd. Het resul-
taat was helaas niet echt goed. Ik heb het ook
geprobeerd op mijn andere auto, Honda Accord, waar
zeer lichte sporen van de ruitenwissers aanwezig zijn.
Hier was het resultaat ook teleurstellend. Kortom, ik vind
dit zogenaamd polijstmiddel niet het geld waard. Ach ja,
dat wordt dus een nieuwe voorruit. Ik maak mijn borst al
nat voor de terugplaatsing van de sierlijst. 
Re: Schut in Soest heeft veel ruiten staan 2e hands,
nieuw in B en A kwaliteit. Natuurlijk kan je ook “wachten”
op steenslag en de ruit door Carglass laten vervangen,
meestal dekt de verzekering dit. Ben je meteen van het
gefreubel met het lijstje af.
Re: Het polijsten werkt inderdaad niet goed, ik heb hier
ook diverse middeltjes voor geprobeerd en informatie
ingewonnen, maar niets bruikbaars gevonden. Toevallig
vandaag om die reden een nieuwe ruit gemonteerd. Het
monteren van de sierlijst gaat erg makkelijk als je vooraf
een klein beetje siliconenspray in de groef van de rubber
spuit, is onschadelijk voor rubber en sierlijst en spaart
een uur werk.
Re: Wat een geweldig idee. Siliconenspray, daar heb ik
nooit aan gedacht. Bedankt en ik zal hier een bericht
over plaatsen zodra dat karweitje klaar is. 
Re: De nieuwe voorruit zit er in en ik kan nu met gemak



de vrachtwagens van de brommers onderscheiden. Dat
ging als volgt: Plastic wastouw gekocht, een metalen
kledinghanger van de kledingkast gepikt, een busje sili-
conenspray en een tube zwarte ruitenkit (3,95) gekocht.
Vervolgens in de passagiersstoel gezeten en met mijn
voeten de bovenkant van de ruit naar voren geduwd ter-
wijl mijn zoon de ruit steunt, zodat die niet op de
motorkap valt. Eens de ruit met rubber eruit, heb ik de
rubber goed schoon gemaakt en vooral de gleuven waar
de sierstrip en de binnenrand van de lijst erin zullen
moeten komen. Een schroevendraaier met een doek om
de punt heen en veel siliconenspray doet wonderen.
Twee kleine roestplekken op de lijst behandelen en in
kleur spuiten (het is ‘now or never’).  Rubber weer om de
ruit heen, nadat er kit in gedaan is (niet te veel) en het
wastouw in de gleuf waarin de binnenrand moet komen,
zodanig dat beide einden van het touw uit het middenon-
der steken. Ruit op zijn plaats en terwijl mijn zoon de ruit
aandrukte, trok ik beide einden van het touw naar bin-
nen. De rubber kwam met gemak over de binnenrand
van de lijst. Vijf minuten later zat de ruit er goed in. Van
de kledinghanger heb ik een stuk van 30 cm geknipt en
gebogen zodat een U vorm ontstaat aan een eind en
dan in een hoek van bijna 90? gebogen. Het U eind heb
ik van de buitenkant in de gleuf waarin de sierlijst moet
komen geschoven nadat ik de gleuf met veel siliconen-
spray gespoten had en het eind van het eerste stuk sier-
lijst in de gleuf heb gedaan. Zodoende komt dat hulpstuk
tussen de sierlijst en de onderkant van de rubber te
liggen. Langzaam trok ik dat hulpstuk langs de rubber en
als ik die naar boven buig, springt als het ware de rubber
in de gleuf van het sierstuk. Af en toe help ik de zaak
met siliconenspray. Een half uur later was de sierlijst op
zijn plaats (beter dan voorheen).

Kinderbankje in Spit 1500 
Heeft er iemand al eens iets gezien/gehoord over het
inbouwen van een achterbankje in een Spit voor (kleine)
kinderen?. Op MGB sites  zie je dat mensen een bankje
uit een MGB GT inbouwen in hun roadster. GT6 bank in
Spit 1500?
Re: Er zijn Spits met een voorziening voor kinderen. Tot
nu toe heb ik zelfgemaakte constructies gezien, meetal
bestaande uit een ‘maxi cosi’-achtige constructie die
dwars op de rijrichting staat. In de lengterichting is er
onvoldoende ruimte om als volwassene er ook nog voor
te zitten als je iets in de lengterichting bouwt. 
Re: Ik houd me aanbevolen voor info, maar volgens mij
gaat het gewoon niet lukken. Zelfs een ‘maxi cosi’ dwars
is lastig. En dan moet je ook nog iets bedenken om het
vast te zetten. Ook is de tunnel erg hoog en de
cabriokap bij inklappen vrij groot. Ik rijd nog wel eens
rond met mijn dochtertje voorin (in een autostoeltje vast-
gemaakt aan de bijrijdersstoel via de rolgordel en mijn
vrouw achterin. Die zit dan overdwars met de benen

achter mij. De bijrijdersstoel zit dan zo ver mogelijk naar
voren. De cabriokap is gedemonteerd omdat die toch zo
lek is als een mandje. Verder uiteraard een hoop
kussens achterin en alleen voor kleine ritjes en dan ook
niet op de snelweg. 
Re: Je kan ook je vrouw eens laten rijden waarbij jij
achterin gaat zitten. Waai je lekker uit.
Re: Kan dat zo maar, met meer dan 2 personen in een
Spit. Ik vrees dat de verzekeringsmaatschappij hiermee
niet al te happy is. In Belgie was onlangs sprake van een
verstrenging van de reglementering inzake het aantal
plaatsen in een auto. Verder heb ik ook wel zeer ernstige
bedenkingen in verband met de veiligheid. Geplet wor-
den tussen de stoelen en de benzinetank. Vermoedelijk
geen aanrader. 
Re: Nee ook in Nederland mag het niet. Een Spit is een
auto met twee zitplaatsen. Het is ongeveer hetzelfde als
een kinderzitje in een auto op grijs kenteken maken,
alleen nog gevaarlijker. Dit gaat alleen nog maar over de
wet-technische aspecten van het vervoer van een derde
persoon in een Spit. Ik wil het niet uitgebreid hebben
over de sociale (of zelfs morele) aspecten of het verant-
woord is om als ouder een kind te vervoeren in een auto,
op een plaats die daar niet voor gemaakt is. Ik heb daar
ook wel een mening over, maar dat wordt dan een heel
andere discussie, denk ik.
Re: Koop nog een Spitfire. Is dat probleem ook weer
opgelost. Alleen een dure oplossing. (voor mij tenmin-
ste).
Re: In het verleden stond er in de wet dat een ieder
moest zitten op een zitplaats en er dus geen personen in
bijv. een achterbak mochten. Begin 90’er jaren is er een
nieuwe verkeerswet gekomen en daar was boven-
staande verhaal (vreemd genoeg) uit verdwenen. Maw:
Een persoon hoeft niet persee op een stoel, zitplaats te
zitten. Zo ook met de gordels. Degene die op zijn plaats
een gordel heeft moet hem dragen. Op de plek waar er
geen zit kan je hem ook niet dragen dus geoorloofd
gordelloos. Ook hierbij kan je spreken over een verhoogd
risico. De verzekering kan hier geen moeite mee hebben.
Inzittende verzekering is niet verplicht, echter een voor-
recht die je je medepassagier biedt. (Geldt overigens
alleen tegenover derden). De wet m.b.t. zitplaatsen zal
medio 2004 (nu dus ergens) aangepast worden en dan
mag je dus niet meer personen vervoeren dan er zit-
plaatsen zijn. Maar goed: nog steeds geen antwoord op
de vraag: Is er voor een Spitfire een achterbankje te krij-
gen waarop kinderen plaats kunnen nemen? 
Re: Ik heb in het verleden al eens geprobeerd deze dis-
cussie te voeren, maar kreeg toen allerlei verwensingen
naar mijn hoofd. Ik wil wel even zeggen dat een kind
jonger dan 12 jaar en /of kleiner dan 1,20 meter niet op
een voorstoel mag zitten, ook niet in een kinderzitje.
Maar ik vind het wel raar dat je dit tegen een
liefhebbende ouder moet zeggen.



Re: Het antwoord is gewoon nee. Dr is geen std achter-
bankje te krijgen en dr is ook gewoon geen ruimte. De
enige oplossing is zelf iets in elkaar zetten, maar dan: -
Er zijn geen goede bevestigingspunten om een zitje
achter de voorstoelen vast te maken. - De bodem is niet
vlak. - de plaats is gevaarlijk (benzinetank). - er is geen
ruimte (zelfs bij overdwars plaatsen van t zitje). - de kap
zit in de weg. - en t is dus de vraag of t mag (van de wet
en de verzekering). Afrader dus. Je ziet niet voor niets
vaak advertenties met ‘te koop’ Spitfire ivm gezinsuitbrei-
ding.

Bagagerekje
Wie heeft er nog een bagagerek voor mij in de aanbied-
ing, ik heb ze nieuw zien staan echter deze kosten +/- E
300.-. Dit vind ik eigenlijk iets te gek worden, maar ik wil
er wel graag eentje om mijn kindje af te maken. 
Re: Inderdaad is 300 euro veel geld. Er zit echter nogal
verschil in die rekjes. De goedkopere zijn verchroomd en
meestal niet van de beste kwaliteit. Plaatselijk zeer dun
verchroomd waardoor zij zeer snel gaan roesten. RVS
rekjes en aluminium zijn en blijven het mooist. Die
kosten ook wat, dat zie je. Bezuinig nu niet op de
bruidsschat van je kindje, maar maak haar mooi. Word je
niets moois aangeboden, koop dan toch maar een duur-
dere. 
Re: In Nederland op diverse meetings heb ik ze gezien
voor ongeveer E 75,-. Dat klopt wel want bij RimmerBros
kost het rek met plankjes 63 pond. Bij www.bastuck.de
kost zo’n hele grote E 160,- van edelstaal. Dus die van E
300,- zijn zeker van goud of zoiets. En roesten? Och
99% van de tijd is de Spit droog. Hij wordt het meest nat
door het wassen. 

RVS koffferrekje 
Ik zag op de site van Marke en Erkel in Viersen dat zij
rvs koffferrekjes (type Mille miglia) verkopen voor
ongeveer 100 E. Bij de Nederlandse handelaren zijn rvs
kofferrekjes ongeveer 200 E. Heeft iemand ervaring met
deze Duitse leverancier en zijn de kofferrekjes van
goede kwaliteit? 
Re: Ook in Nederland kan je goede nieuwe RVS koffer-
rekjes kopen voor een redelijke prijs. Ik kocht enige tijd
geleden een voor 90 E. Te monteren zonder boren.

Autotransport 
Iemand in de club een autoambulance te huur/leen? Is
het aanbod in verhuurders voldoende, maar kan ik ze
niet gevonden krijgen? 
Re: Een tijdje geleden had ik er ook eentje nodig en
kwam toen uit bij KAV (www.kav.nl). Maar je raadt het al:
niet echt bij je in de buurt. Ze verhuren een kleine vrach-
tauto (B-rijbewijs), waar je je auto achterop kunt zetten.
Maar, het is wel duuuuuur! Er moeten goedkopere
oplossingen zijn! 

Re: Hoeveel wil je er hebben? Mijn engelse auto dealer
Luc Weusthof hier in Wijchen heeft er drie. Ik meen dat
hij 20 euro (25?) voor een dagdeel vroeg. Adres enz.
Weusthof Automaterialen, Kraanvogelstraat 14, 6601 DH
Wijchen, 024 - 6416126. 
Re: En houdt je wel rekening met de trekauto. Mag deze
wel 1200kg trekken (Spit weegt zo’n 800kg). Heb je wel
het juiste rijbewijs? B-E enz. Erst deze dingen goed
nakijken/regelen.
Re: Voor een enkel-assige oprij-aanhangwagen heb je
niet altijd BE nodig, wanneer de auto dan maar genoeg
mag trekken.
Re: Het zal toch niet meer dan een paar honderd euro
moeten kosten.
Re: Heb wel eens gedacht, dat het onderstel van een
sloop-caravan een ideale ‘ambulance’ zou kunnen zijn
voor onze wagentjes. Wanneer je het ‘rijdek’ niet te
zwaar maakt, past het ook nog achter een ‘gemiddelde’
trekauto.

Autotransport naar het zuiden 
We zijn in september van plan om naar het zuiden te
gaan. Zijn er bedrijven die je auto naar het zuiden trans-
porteren. Of alternatieven voor de autotrein. Of zijn er
misschien bedrijven gestrande nedelanders ophalen en
mijn Spitje op de heenweg mee kunnen nemen.
Re: Wanneer het mooi weer is, is er natuurlijk geen
mooiere tijd- en geldbesparing dan zelf in je Spit naar het
zuiden te rijden! Dat gaat heel goed hoor, je kunt het zit-
tend doen. Ben zelf verschillende keren naar verweggi-
estan (zuid Frankrijk, Tsjechie) geweest in mijn MK III.
Heb je haast, dan ga je over de snelweg, 110 kmh. moet
toch kunnen en anders binnendoor, genieten van het
mooie leven. 
Re: Dat heb ik ook al eens gedaan. Ben de franse Alpen
in geweest en het is schitterend! Ik rijd met mijn Spit
tussen de 5 en 10 duizend km per jaar. Maar ik wil niet
echt een rij-vakantie dit jaar.
Re: Volgens mij rijdt er wel een Duitse autotrein.

Zusterclub in Frankrijk 
Ik ben van plan in de komende weken naar Frankrijk te
gaan met de Spit. Voor eventualiteiten vraag ik mij af of
er een zusterorganisatie in Frankrijk is? 
Re: Ja hoor, kijk maar eens in de linkerkolom en klik bij
links daar vind je de ‘amicale spitfire’ bijvoorbeeld. 

Handige website 
Op zo een dag al vandaag kun je zien waar de buien zijn
http://weerkamer.nl 
Re: Deze sites op een vrijdag bekijken, geeft je een
beetje het beeld voor het hele weekend: http://www.wet-
terzentrale.de/pics/semb0.html
http://www.wetterzentrale.de/pics/semb24.html
http://www.wetterzentrale.de/pics/semb48.html



http://www.wetterzentrale.de/pics/semb72.html
De 72 uurs voorspelling rammelt af en toe.. 
Re: De weerkamer staat al op de links-pagina en als je
klikt op ‘Website’ in het menu, zie je globaal de voor-
spelling voor de komende 5 dagen (heeft Jeroen nog op
de site gezet, dus staat er al weer een tijdje). En volgens
mij kom je met ‘boerenverstand’ qua weersvoorspellin-
gen ook al een heel eind, want het weerbericht bestaat
voornamelijk uit een uitgebreide en goed-geillustreerde
uitleg over waarom het anders is geworden als ze van
tevoren hadden gezegd, heb ik de indruk.

Onderdelen uit het buitenland (U.S.A)  
Heeft er iemand ervaring met het laten invliegen van
onderdelen uit de verenigde staten? Het valt mij namelijk
op dat de onderdelen aldaar in vergelijking met de Euro
veel goedkoper zijn.
Re: Mijn ervaring tot nu toe is dat de USA websites veel
beloven en dat ze wereldwijd versturen. Als je informatie
vraagt, krijg je binnen enkele dagen antwoord, maar
zodra je een bestelling plaatst met daarbij de naam enz
en zodra ze zien dat je uit Europa komt, schijnt dat ze
plotseling van de aardbodem verdwenen zijn. Geen
enkele reactie meer. Ook niet op andere mailtjes. Ik
wilde een bestelling plaatsen van een automatische
remontluchter. Moet hem na 4 maanden nog krijgen. Als
het lukt, laat het weten.
Re: Soms zijn de onderdelen goedkoper, maar je doet er
goed aan om eens op de site van de Douane te kijken.
Daar staat precies omschreven hoeveel invoerrechten je
moet betalen. Sinds september 2001 willen de
Amerikanen ook graag weten wat er in pakketjes zit.
Degene die ze verstuurd is verantwoordelijk. De meeste
verzenders zetten het er dan ook braaf op. En geloof me:
de NL Douane controleert echt (en zoekt de waarde op,
op het internet). Het is dan maar de vraag of het goed-
koper is. Binnen de EU gelden andere regels! Geen
invoerheffingen en de BTW hoef je maar 1x te betalen
(zonodig in het land waar het vandaan komt. In GB is de
BTW lager dan bij ons. Kijk eens op
www.jagspares.co.uk (ja echt: Jaguar-onderdelen, maar
ook voor Spitfire-onderdelen). Je ziet dan bijvoorbeeld
dat het bedrijf ook prijzen incl. BTW heeft.
Re: Het lijkt op dat wat mijn werkgever al heeft meege-
maakt. Drie dingen besteld in USA, maar een is
aangekomen. Ook is het sturen naar USA een kunst op
zich.  Wij hebben eens Federal Express gebruikt (want
dit is een US bedrijf), maar dan waren nog wat telefoont-
jes nodig uiteindelijk. Laatste poging hebben we de klant
het transport laten regelen om van de ellende af te zijn. 
Re: Ja, ik heb heel andere zeer goede ervaringen. Voor
mijn ex USA Spitfire 1500 heb ik diverse keren onderde-
len besteld die specifiek zijn voor de Amerikaanse markt.
Met name het bedrijf Spitbits, wil ik in deze noemen, heb
ik altijd de onderdelen binnen een week thuis, zonder

enig probleem. 
Re: Ik heb ook wel e.e.a besteld, aangezien ik zelf in een
yank tank rijdt. Maar het is niet altijd super en ik kies er
dus gewoon vaak voor om het onderdeel gewoon in NL
te kopen, wel iets duurder, maar mocht het de verkeerde
zijn dan kan ik het gewoon omruilen.

Technische gegevens MK III 
Ik ben op zoek naar technische gegevens; inhoudstabel;
afstelgegevens en vervangingsonderdelen van een MK
III, zoals olie; oliefilter; luchtfilter; contactpunten; bougies;
remvoeringen; remblokken; etc. Ik heb nog nergens een
beknopt totaaloverzicht gevonden, wie heeft zoiets al
eens op een rijtje. 
Re: Het beste kun je een nederlandstalig werkplaat-
shandboek aanschaffen. Hierin staat alles in wat je
weten moet van je Spitfire.

Handleiding Spit 1500
Heeft er iemand een kopie van een gebruikersboekje van
een Spit 1500.
Re: Ik heb inmiddels in ‘PDF format’ een instruktie boek-
je (MK III) en een onderdelenlijst van het internet kunnen
downloaden, alleen de bestanden zijn ieder 3,5 MB per
stuk. Ik weet niet of je 7 MB kunt ontvangen. Of is he
misschien iets om op de site te plaatsen?
Re: Ik ga er van uit dat je een werkplaatshandboek
bedoelt. Die kun je bij de diverse Spitonderdelen-hande-
laren kopen. Om die de e-mailen ben je nog wel even
bezig. Als je een instructieboekje bedoelt, wordt het
moeilijker: een Engelstalig exemplaar is zonder al te veel
moeite te vinden bij de divers handelaren in autoboeken
(Autobook International in Deventer bijvoorbeeld, ze
hebben nog veel meer te koop op Spitgebied).

Racende Spitfires
In de UK heeft de TSSC een racecompetitie met Spitfires
in enkele klassen en GT‘s, waarbij men tegelijk met TR‘s
raced (en soms nog beter ook!). Hoe zit dat eigenlijk in
Nederland? Is er uberhaupt iemand die een race Spitfire
heeft en zo ja waar rij je dan bij? Zou een aardig onderw-
erp zijn voor het clubblad.
Re: In Nederland kun je alleen bij de HARC racen en
moet je auto conform de homologatie gebouwd zijn. In
Engeland en Duitsland zijn er voldoende gekken bij elka-
ar met een Triumph, zodat ze een compleet startveld
kunnen vormen. Als je zover bent, kun je ook je eigen
technisch reglement maken. In Engeland en Duitsland
zie je dus ernstig verbouwde en ge’tune’de Triumphs.
Ikzelf rij met mijn Spitfire LeMans Replica bij de HARC.
Mijn Spit lijkt technisch erg veel op de beroemde fabriek-
sracers uit ‘64 en ‘65. Helaas mag ik niet met het bek-
ende GT6 coupedak rijden. Over racen met een Spitfire
kan ik erg veel vertellen. Je moet precies weten wat je
wilt gaan doen, voordat je geld gaat uitgeven aan de ver-



keerde onderdelen.
Re: In plaats van racen kun je ook gaan rallien of
kaartleesritten gaan rijden. Veel toegankelijker en heel
veel goedkoper. En ook leuker, maar dat is natuurlijk
heel persoonlijk
Re: ja, kan ook, maar geef mij maar het circuit!
Bolletje/pijltje? Dat is niets voor mij.
Re: Gelukkig moet je bij de meeste ritten en rallies
kaartlezen, bol-pijl wordt vaak alleen voor verbind-
ingsroutes gebruikt. 
Re: Ook Spitfires zijn klassieke auto‘s en daar zijn spe-
ciale race-klasses voor gemaakt, die ondergebracht zijn
bij de HARC (Historische Auto Race Club), of iets in die
geest. In Nederland organiseert de HARC races, zoals
bij het Britisch Race Festival wat jaarlijks in de septem-
bermaand wordt georganiseerd. Je kan eventueel linken
naar de pagina www.circuit-zandvoort.nl waar racedata
en info over deze klasses te vinden is. In ‘The Spitfire’
staat jaarlijks een verslag met foto‘s van Geertpaul of
van mij. Het komt dus regelmatig aan bod ook in ons
clubblad. Mocht je verder nog info willen hebben dan kan
je mij mailen. 
Re: Ok, heb ik gezien het verslag, met alle respect, maar
geen racende Spitfires, wel dat ding van Lammers.
Wanneer er racende klassiekers en dan met name
Spitfires natuurlijk, rondrijden, dan zie ik die juist graag
terug in een clubblad. Kijk eens in het blad van de
Engelse club. Maar goed, daar rijden er ook een behoor-
lijk aantal en die komen eens per jaar (of dat is men van
plan) naar Zandvoort. Nog steeds is de vraag, wie rijdt er
met een, en waar, heeft plannen, waar haal je de
voorschriften vandaan, etc.
Re: In Nederland wordt geraced met de HARC en er is
(of was, dat moet ik nog uitzoeken) ‘Triumph
Competitions’, georganiseerd door de CTH (de zuster-
club van de TSC.) Ik ken niet veel racende Spitfires,
maar Arthur Denzler is (voor mij) de bekendste met een
MK I racer. In Duitsland zijn er meer racers, maar ik weet
niet wat die ermee doen. Ikzelf loop met de gedachte
een racer te bouwen, hetgeen natuurlijk niet zo vreemd
is als leverancier van ‘Tuning’ spullen.
Hopelijk komt er meer informatie door deze vraag.
Re: Ik heb inderdaad likkebaardend langs je stand
gelopen tijdens het clubweekend en de onderdelen dag.
Van wie was de racer die naast je stand stond ? Ik heb
er wat foto‘s van gemaakt. Ik heb het idee dat er mispri-
jzend wordt gekeken naar racen (duur? snobs? Ik weet
het niet hoor) terwijl het volgens mij fantastisch is om
juist een Spitfire op de baan te krijgen. 
Origineel of niet, ik volg het in Engeland alwaar menig
Spit met plezier een TR eruit rijdt. Een van die racers,
Jon Wolfe heeft een gidsje geschreven met hoe je een
Spit aan het racen kunt krijgen, zie TSSC website. De
Spitfire van Arthur Denzler heb ik wel eens in een
vroegere uitgave van Auto/Motor Klassiek gezien.

Wellicht leeft er wel iets onder de clubleden en kan het
clubblad iets betekenen.
Re: Die racer is van Peter Hill. Meer informatie over zijn
race- en autoaktiviteiten kun je vinden op zijn internet-
pagina: www.ochryfoel.u-net.com  Wist je trouwens dat
die Spitfire van Jon Wolfe nu te koop is? Ik geloof voor
5000 pond. Zie hiervoor:
http://www.btinternet.com/~jon.wolfe/
Re: Ok, ik zal eens gaan kijken, aardige man. Inderdaad
is die van Wolfe te koop, maar dat is niet de bedoeling.

Heel-/toeing
Ik heb in met Spitfire wat problemen met het uitvoeren
van de ‘heel/toe’ techniek. Niet alleen staan mijn pedalen
te ver uit elkaar, maar ook staat m`n gaspedaal te hoog
t.o.v. mijn rempedaal als deze is ingedrukt. Heeft iemand
ervaring met, of een andere techniek, of het verbouwen
van de zaak?
Re: Je kunt proberen of het met andere schoenen beter
gaat. Zelf heb ik geen probleem met twee pedalen onder
een voet, maar ik moet dan wel het goeie schoeisel dra-
gen. Wat dat betreft hoef je niet veel geld uit te geven
aan dure raceschoenen van Sparco, Westover of
Simpson. De goedkope basketbalschoenen van de
Schoenenreus of Scapino bevallen mij heel goed. Ze zijn
licht, soepel en hebben een heel dunne zool, je kunt
bijna je pedalen met je tenen vastpakken. 
Ook zijn ze vrij breed, in ieder geval breed genoeg om er
twee pedalen tegelijk mee te kunnen bedienen, niet met
heel/toe, maar met de bal van je voet op de rem en je
twee kleinste tenen op het gas. 
Re: Bedankt, maar het grootste probleem is toch het
hoogteverschil tussen mijn gaspedaal en het rempedaal
wanneer deze is ingedrukt. Het enige wat ik me kan
bedenken is het gaspedaal lager afstellen. Maar dan kan
ik geen vol gas meer geven.

Zeldzaam ‘73
Ik weet niet hoe het komt, maar op het internet vind ik
nauwelijks informatie over de Spitfire 1500 bouwjaar ’73.
Is die auto zeldzaam, soms?
Re: Jazeker, is die zeldzaam. De eerste productie van de
1500 was uitsluitend voor de Amerikaanse markt
bedoeld. Op het vasteland van Europa bleef de 1500
weg tot ’75.
Re: In het boek ‘Triumph Spitfire und GT6’ van Graham
Robson vind je productie aantallen. Maar niet voor de
1500 ‘73. De volgende aantallen betreffen de MK III en
MK IV, voor het genoemde jaar.
1973: Inland 4082, Export 11607, Total this year 15689
1974: Inland 2743, Export 11256, Total this year 13999.
Volgens dit boek werden de eerste 1500 ‘rds voor de US
in (productiejaar) 1974 gebouwd. Deze zitten in
bovengenoemde aantallen.
Het framenummer begint met FM28001U(C) en hoger.



Verleden Spit 51-GL-28
Weet iemand hoe je de oude eigenaren kan achterhalen
van je auto? Kan dat bij de RDW? Ben nml erg nieuws-
gierig hoeveel eigenaren van 51-GL-28 er voor mij
geweest zijn. Daarbij ben ik benieuwd wat de originele
kleur is geweest en wat de auto meegemaakt heeft.
(heeft volgens mij ooit flinke voorschade gehad).
Re: Kan, hetzij beperkt, opgevraagd worden bij RDW. zie
www.rdw.nl en laat zoeken op ‘oude kentekens’. Hier zijn
wel kosten mee gemoeid.
Re: Het Heritage certificaat is het beste begin. Dan weet
je de originele specificaties en waar hij oorspronkelijk is
verkocht. Als dat bedrijf nog bestaat, kun je van daaruit
beginnen. De RDW geeft dat soort info bij mijn weten
niet.
Re: Het kleurnummer vind je links op de carrosserie,
onder de motorkap. Deze kan je terug vinden in de
onderdelen catalogus (Nico Baas, etc / werkplaatshand-
boek, of internet).
Re: Je kunt dit opvragen bij de RDW. De kosten waren
bij mijn weten fl0.- of f25.-, maar, of ze kunnen terugk-
ijken tot de eerste eigenaar, dat weet ik niet zeker. Als je
de RDW belt, leggen ze precies uit hoe je het geld moet
overmaken en tot hoever de historie van je Spit kunt krij-
gen.

De laatste Spitfire?
Op www.triumphspitfire.com is er een vergelijkbare dis-
cussiepagina te vinden als op deze site onder ‘bullet-
inboard‘. Onder de algemene vragen heeft iemand de
vraag gesteld waar de laatste Spitfire is. Hij heeft
(goede) redenen om aan te nemen dat de allerlaatste
Spitfire niet de gele auto is die in GB in het museum
staat. Uit zijn onderzoek is gebleken dat van de laatste
exemplaren 8(!) stuks naar Nederland zijn gegaan. Lees
het verder op bovenstaande website.

Cataloguswaarde
Wie kan mij de oorspronkelijke cataloguswaarde in
Nederlandse guldens geven van een Spitfire 1500;
november 1978.
Re: Als eerste dacht ik aan Autovisie: ze hebben een
groot archief met oude testen. Misschien hebben ze er
wel een uit 1978; mogelijk hebben ze nog een compleet
oud exemplaar, met prijslijst. Je kunt ook de oorspronke-
lijke importeur benaderen. (Leyland zat in die tijd volgens
mij in Gouda). Misschien zijn er ook wel leden die hun
Spit nieuw hebben gekocht. Laat trouwens weten of je
succes hebt. Mijn Spit is ook uit ‘78. Mijn interesse is nu
ook gewekt!
Re: Als jochie van ongeveer 10 jaar kreeg ik elk jaar
kleine boekjes met foto‘s en prijzen van auto‘s. Na enig
denken herinnerde ik mij de naam van de uitgeverij: Alk
in Alkmaar. Laten ze nu nog bestaan! www.alk.nl

Gemaild en binnen een dag antwoord:
eind ‘74, begin ‘75 Spit MK IV 12.235,—
eind ‘75, begin ‘76 Spit 1500 13.795,—
eind ‘76, begin ‘77 Spit 1500 15.248,—
eind ‘77, begin ‘78 kostte een Spit met alleen een softtop
15.990,—; met een soft- en een hardtop 17.055,—
Verder gaat het lijstje niet. De uitgever heeft bij zijn mailt-
jes een paar attachments gedaan, helaas kan ik die op
de een of andere manier niet openen. Ik hoop dat jij (en
anderen) hier iets aan hebt/hebben. Ik in ieder geval wel.
Lang leve het archief van Alk! 

Rally Buitenspiegel
Heb een probleem met het monteren van m‘n rechter
buitenspiegel. (betreft een rally spiegel, lijkt op zo‘n oud-
erwetse patatzak). Het probleem is: waar ik hem ook
tegen de deur houd, ik krijg met geen mogelijkheid goed
zicht. Als voorbeeld:ik rij op de snelweg en mijn zicht in
de spiegel is naar de weilanden langs de snelweg. Heb
dus geen zicht naar de auto‘s achter mij.
Re: Ik heb het zelfde probleem met een gewone stan-
daard spiegel. Het beste kan je je auto ‘ergens’ parkeren
waar je een flinke ruimte achter je hebt. Kies een punt
achter de auto welk je wilt kunnen zien in de spiegel. Je
zult dan merken dat je de spiegel heel ver naar binnen
moet draaien. Dit komt doordat de ‘hoek van inval’ = de
‘hoek van uitval’ (natuurkunde van lang geleden).
Misschien kan je in de spiegel het een en ander opvullen
met rubbertjes, zodat de spiegel nog schuiner naar je toe
staat.
Re: Rally spiegel? Bedoel je zo‘n puntige spiegel? Ook
wel ‘bullet’ genoemd? Als het zoeen is als ik in gedacht-
en heb, zal deze op het spatbord gemonteerd moeten
worden, in het geval van een Spitfire dus op de
motorkap. Ik weet niet of dit je bedoeling is, maar je zult
zien dat je wel beter zicht hebt.
Re: Als het een zgn. ‘bullet’ model is, dan hoef je hem
inderdaad niet op de deur te monteren. Als bestuurder is
het onmogelijk om er dan op een juiste manier gebruik
van te maken. Onlangs zou ik dit bij mijn Spit ook mon-
teren, maar ik heb de spiegels geruild voor het originele
model wat probleemloos op beide deuren past.
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Handleiding Spit 1500  476
Handrem afstelling  203
Haperende handrem  203
Hardtop erop zetten  408
Hardtop monteren  408
Hardtops  408
Heel-/toeing  476
Hele jaar doorrijden  443
Help Witte Rook  278
Herald versnellingsbak  327
Herchromen onderdelen  442
Herkomst Spitfire  462
Hete lucht  24
Hete motor start niet  37
Hitte bij gaspedaal  25
Hittebestendige lak  437
Hoe krijg ik carterplug los  166
Hoeveel olie  328
Hoge stand voorzijde  211
Honen van koppelings-hoofdcylinder  314
Hood stowage cover  413
Hoofdlagerkappen  292
Hoofdremcylinder  183, 184
Hoofdremcylinder lek  184
Hoofdsteunen  380
Hoogte v/a MK III  223
Hoogte van rem-”aangrijppunt”  203
Huilend differentieel  359, 361
Hulp bij afstellen motor  94
Hulp bij cabriokap vernieuwen  407
Hybride aandrijving  264

I

I d e n t i t e i t  456
I N S T R U M E N T E N  &  T E L L E R S  127
I n t e r i e u r  v e r w a r m i n g  24
Identificatieplaatje ‘body’ 460
Identiteit  463
Identiteitsprobleem  463
Ignition lampje  131
IJking ‘Smiths’ snelheidsmeter  132

In een ipv achteruit  324
Inbouw kabelboom  122
Inbouw merkvreemde motor  259
Inbouwen revisie bak  324
Inhoud is vermogen  244
Inhouden bij 3000 toeren  60
Inhouden bij file  67
Inhouden bij gasgeven  71
Inhouden bij het optrekken  69
Inhouden en slecht starten  68
Inhouden motor Spitfire  69
Inlaatspruitstuk  286
Inscheuren motorkap bij koplampen  396
Inspectieluikje  171
Installatie oliedrukmeter  151
Is een Spit een professionele restauratie waard?  371
Is er veel onderhoud aan een Spitfire  444
Isolatie kachel binnenkant  393

J

Jaguar uitlaatdempers op de Spit  249
Juiste plaats antenne  473
Juiste transmissieolie  328

K

K a a l m a k e n  &  c o n s e r v e r e n  423
K a b e l b o o m  121
K e n t e k e n s  e n  w a g e n n u m m e r s  453
K e u z e  m a k e n  451
K l e p p e n  286
K O E L I N G  3
K o p p a k k i n g  278
K o p p e l i n g  305
K r u k a s  287
K&N luchtfilter onderhoud  83
Kaal maken beplating  427
Kabelboom / stuurkolom  122
Kabelboom zelf maken  121
Kachel blijft niet werken  27
Kap neerklappen  413
Kap onderhoud & verschil  404
Kap vervangen  404
Kapot wiellager  225
Keerring vervangen differentieel  355
‘Kenlowe ‘fan  21
Kenteken  453
Kentekenbewijs RHD  472
Kilometer teller  136
Kilometerteller en dagteller defect  136
Kinderbankje in Spit 1500  473
Kit tussen het plaatwerk  417
Klaarmaken winterslaap  450
Klassieke autoradio kopen  163
Klassieker olie  278
Kleine lakbeschadigingen  442
Klepdekselpakking  287
Kleppenslijper  286
Kleur chassis  375, 376, 425
Kleur stalen wielen  235
Kleurcode  438
Kleurcode lak  438
Kleurnummer  435



Klikkend geluid bij de koppeling  314
Klopgeluiden  298, 349
KM teller  134
KM teller defect  135
KM teller stopt  133
Km teller uit elkaar halen  135
Knipperende verlichting meters  146
Knipperlicht achter  128
Knipperlicht doet ‘t niet  128
Knipperlicht vraag  128
Knipperlichten  129
Knopje van de kofferbakverlichting?  163
Koelfan draait mee  19
Koeling  3, 5
Koeling, Extra  22
Koeling, Middellandsezee  12
Koeling problemen  4
Koelslangen  4
Koelsysteemschade  17
Koelvin loopt aan tegen de radiateur  18
Koelvloeistof, overlopen  10
Koelwater slangetje  6
Kofferrek  403
Kofferslot  402
Kop lichten  283
Kop loodvrij  271
Kop vlakken ivm compressie  295
Kop(pellings)zorgen  315
Koppakking kapot  279
Koppakking lek  279
Koppakking monteren  282
Koppeling  314, 317, 319, 324
Koppeling komt niet vrij  306, 322
Koppeling lekt  311
Koppeling MK III  318
Koppeling sleept  306
Koppeling slipt  310
Koppeling slipt op maximaal koppel  316
Koppeling vast  319
Koppeling vast na winterstop  318
Koppeling vervangen  312
Koppeling, welke olie  324
Koppeling, werkcylinder  309
Koppeling zit vast  306, 310
Koppelings hoofdcylinder  313
Koppelings problemen  314
Koppelingsolie  316
Koppelingsprobleem  318, 321
Korte veren  214
Kortere voorveren  213
Koude motor loopt slecht  66
Koudstart  34
Kouwe kachel  26
Krakende koppeling  313
Krassende versnelling  324
Krijg hem niet goed ‘terug’ in zijn 3  325
Kruiskoppeling  347
Kruiskoppeling aandrijfas  342
Kruiskoppeling past niet meer  366
Kruiskoppelingen  345, 347
Kruiskoppelingen passen niet meer  348
Kruiskoppelingen steekassen  346
Kruiskoppelingen zelf reviseren  346
Kruiskoppelings-huis op de achteras zetten  365

Kruislagers  342
Krukas  294
Krukas balanceren  291
Krukas oliekeerring lekt  274
Krukas oliekeerring vervangen  274
Krukaslagers  291
Krukaspoelie moer, rechtse draad?  287
Krukkast reinigen  301
Kunststof bevestigingsclips  390
Kunststof vulplaatjes bladveer  218

L

Laag, rommelend geluid  339
Laden dynamo  119
Lagers vernieuwen achteras  365
Lagerschalen niet gemerkt  290
Lagerspeling achter  224
Lak bijwerken  433
Lak motorblok  437
Lak polijsten  442
Lampje vervangen  152
Lange mensen  443
Langere aandrijfassen  224
Langere studs  235
Lascursus  421
Leeft hij nog  462
Leiding layout van rem, koppeling en brandstof  371
Lek koppakking  283
Lek pakking  284
Leken-probleem  125
Lekkend differentieel  361
Lekkende bak  333
Lengte sproeierslangetjes  81
Lichten branden niet  153, 154
Lijm voor rubbers  371
Lijm voor softtop  406
Linker spiegel  391
Linker stoel Spit 1500  389
Links en rechtsgestuurde body  472
Loodvervanger  271
Loodvrij?  270
Loodvrije inlaatklep?  271
Loog verwijderen  427
Losgelopen bouten  341
Losgelopen krukaspoeliemoer  287, 288
Loshalen zomerkap van het frame  414
Losse spaak  238
‘Losse’ zijruiten  401
Lower trunnion rubbers  209
Lucas dynamo  120
Luchtgeleideplaten  7
Lumenition  108
Luminition ontsteking werkt perfekt  109

M

M e e r  r e m v e r m o g e n  197
M E E R  V E R M O G E N  238
M e t e r s  140
M O T O R  265
M o t o r k a p,  d e u r e n,  b a g a g e k l e  393
Maat banden  233
Maat benzineleiding  84



Maat van V-snaar  117
Marke-Ertel: vernieuwde stoelen  380
Mastercylinder koppeling  317
Materiaal remleidingen  192
Meer licht op je Spit  153
Meer remvermogen  198
Meer vermogen Amerikaanse specificatie  238
Meijerink setje monteren  220
Meijerinksetje  221
Metalen clips  447
Meters beslaan  142
Meyerink setje  216
Minder vermogen US specificatie  241
Minilites  237
Minimumdikte remschijf 1500  188
MK III prestaties  240
MK III US motor, FE specificatie  241
MK III variaties  452
MK IV deuren  397
MK IV-1300 of -1500  254
Moderne radio inbouwen  165
Moeilijk starten  33
Moeilijk terugschakelen  329
Moer op krukas  288
Momentsleutel  365
Montage afdichtstrip achterkant wielkuip  395
Montage binnenlager voorwiel  209
Montage bladveer  225
Montage cardanas  341
Montage hemeltje hardtop  408
Montage Meijerink-setje  221
Montage remcylinder  191
Montage remleiding  191
Montage voorremblokken  189
Monteren en inrijden blok  302
Monteren uitlaatspruitstuk  284
Monteren vacuummeter  147
Moter zit vast  295
Moterblok reviseren  303
Motor afstellen  76
motor compleet verzopen  45
Motor conversie etc.  258
Motor GT6 in Spit MK III  262
Motor hikt bij laag toerental  63
Motor Houdt in  63
Motor houdt in  69
Motor houdt in boven 4000 rpm  76
Motor loopt af en toe niet goed  58
Motor loopt niet goed  67
Motor Mk III pingelt bergop  70
Motor revisie  294
Motor start slecht, loopt slecht, slaat af  40
Motor “stottert”  67
Motor valt uit  40
Motor vast  294
Motor verkeerdom  100
Motor vermogen oppeppen  243
Motor warm, start niet  37
Motor wil niet afslaan  99
Motor zit vast  297
Motorgeluid downloaden  250
Motorkap  393, 394
Motorkap 1500  394
Motorkap MK II  394

Motorkap, problemen met de  15
Motorkap scheef  394
Motorkap Spit 1500  393
Motorkap, Vvrvuiling tegen onderzijde mo  17
Motorkapgasveer  397
Motornummers  458
Motorolie lekkage  292, 295
Motorolieverbruik  174
Motorrevisie  299, 300
Motorsteun  294
Motortemperatuur meter  151
Mountney stuur  158
Muizen onder motorkap  450

N

N I E T L O P E N  28
N i e t  s t a r t e n  90
‘n Plaat staal  422
Na revisie olielekkage!  273
Naalden voor SU op MK III  80
Naaldkeuze bij K&N filters  83
Naar een kant hellen  214
Nadieselen  43
Natrekken cylinderkop  281
Natrekken kopbouten  281
Niet starten  38, 124
Nieuwe cups in hoofdremcylinder  186
Nieuwe kap  405
Nieuwe remschoenen  193
Nieuwe softtop  407
Nieuwe softtop kopen  410
Nieuwe stoelhoezen  388
Nieuwe tapijtset  390
Nieuwe vering achter  219
Nieuwe zwarte rand op teller  135
Nogmaals de bladveer  221
Nok, nok geluiden  359
Nokkenas afstelling  284
Nu: bouwdata achterhalen  466
Nummerplaten  454
Nylon ringen in verenpakket  220

O

O l i e  272
O l i e d r u k  w a a r s c h u w i n g s l a m p  130
O l i e k o e l e r  23
O n d e r h o u d  444
O N T S T E K I N G  90
O n t s t e k i n g  a f s t e l l e n  93
O n t s t e k i n g s  i n s t a l l a t i e  101
O p v o e r e n  238
O v e r d r i v e  334
O-ringetje van het schakelmechanisme  326
Oil filters  174
Oil Pressure Switch  131
Oil rocker kit  285
Oldtimer restauratiecursus  371
Olie  175, 176
Olie in carbs. Mk III  52
Olie in de carburateur  52
Olie in nieuwe versnellingsbak  171
Olie in remtrommel  195



Olie koppeling  313
Olie lekken  273
Olie onder koppelingspedaal  313
Olie trunnions  210
Olie uit opening oliepijlstok  273
Olie verlies  272
Olie verversen versnellingsbak. Hoe?  171
Olie-filter in blok  273
Oliedruk varieert  173
Oliedrukmeter  166
Oliedrukmeter elektrisch  169
Oliedrukschakelaar  131
Oliefilterkeuze  278
Oliekeerring differentieel  357
Oliekeerring koppelingshuis  311
Oliekering in bellhouse van overdrive versnellings  326
Oliekoeler met thermostaat?  24
Olielek Differentieel + warme Gearbox  352
Olielekagge overdrive  337
Olielekkage  329
Olielekken  274
Oliepeil carburateurs (Stromberg)  54
Oliepomp hoorbaar  174
Oliespatjes uit de uitlaat  276
Olieverbruik  174, 175, 276
Olieverversen versnellingsbak  328
Olyslager vraagbaak Spitfire  445
Ombouw naar SU carburateurs  81
Ombouw stuurinrichting  444
Ombouwen op ander chassis  461
Ommanteling benzineleiding  88
Onbelaste achterwielophanging bijgelu  349
Onder de auto werken  446
Onderdelen Delco Remy  107
Onderdelen uit het buitenland (U.S.A)  475
Onderdelen via internet uit Engeland  448
Onderhoud kap en dekje  414
Onderscheid 1147 / 1296 cc  453
Onregelmatig lopen bij warme motor  45
Onregelmatig lopen van motor  94
Onregelmatig stationair  39
Onregelmatige stationaire loop  58
Onregematig lopen bij warmte  61
Onsteking afstellen  94
Onstekingstijdstip 1500 US  108
Ontkoppelt moeilijk  308
Ontluchtingsnippel afgebroken  186
Ontsteking  95, 101
Ontsteking 1500 US  107
Ontsteking, Electronische  110
Ontsteking Spitfire MK I  101
Ontsteking verloopt  93
Ontstekingsmarkering krukaspoelie  93
Ontstekingstijdstip  93
Ontstekingstijdstip 1500  94
Ontstekingstijdstip markering  93
Ontstekingstijdstip US specificatie  100
Op drie poten lopen  70
Opbouwen gespoten Spitfire  414
Opengaan sluiting motorkap  397
Ophanghing sportuitlaat  252
Ophangpunt uitlaatdemper  246
Oplossing ratel in blok  299
Opnieuw roest  428

Overbrengingsverhouding  324
Overcarburatie  60
Overdrive  334, 337, 339
Overdrive en cardanas  337
Overdrive inbouwen  340
Overdrive neemt niet op  337
Overdrive of 5 bak  331
Overdrive probleem  334
Overdrive problemen  340
Overdrive schakelt niet  336
Overdrive schakelt niet in 4  336
Overdrive schakelt niet in ‘drie’ 336
Overdrive stuk door achteruitrijden  337
Overdrive werkt niet  336
Overdrive: een andere  338
Overlopende carburateur  47
Overmaat zuigers  302
Overspuiten  441
Overstromende vlotterkamer,  45
Oververhit  10
Oververhitte carb‘s  81

P

P l a a t w e r k  414
Pakkingen  303
Past die hardtop  408
Peilstok opening  301
Piepende en krakende voorwielophanging  210
Pingelen  69
Plaatjes en rubbers chassis / koets  369
Plaats belettering  391
Plaatwerk vernieuwen  421
Plaatwerknaden afkitten  432
Plakkende koppelingsplaat  307
Plek chassisnummer  458
‘Plop’ in de uitlaat  99
‘Plus’ aan de aarde  110
Poedercoaten chassis  374, 425
Poly bushes  227
Polyester hoekstukken motorkap  396
Polyurethaan / rubber bussen  227
Polyurethane bussen  228
Popnagels sierstrip voorruit  378
Popnagels voorruitframe  380
Positieve ‘camber’ voor  215
Productie gegevens Triumph  462
Proplassen  422

R

R a d i a t e u r  9
R e m d r u k v e r l i e s  182
R e m l e i d i n g e n  191
R E M M E N  177
R e m m e n  o n t l u c h t e n  180
R e m r e v i s i e w e r k  183
R e m s c h o e i s e l  &  a f s t e l l i n g  193
R e m v l o e i s t o f  201
R E S T A U R E R E N  367
R e v i s e r e n  302
R e v i s i e  n o d i g ?  297
R i c h t i n g a a n w i j z e r s  128
R u i t e n w i s s e r s  159



Raar geluid bij starten en bij vermogen vragen  294
Racende Spitfires  476
Radiator  9, 13
Radiator, grote  9
Radiator, Iibouwen merkvreemde  14
Radiator, passende  11
Radiator tip  10
Radiator vervangen  13
Radio aansluiting  165
Radio inbouw  165
Radio ontstoring  109
RAL code velgen  439
RAL nr.  436
Rally Buitenspiegel  476
Rammel bij achteruitrijden  349
Rammelen bij koppelen  324
Rammeltje  298
Ratel in het blok  290, 299
Ratel/rammel  360
Ratelende distributie  287
RDW Artikel 30 WAm  440
‘Redline’ 240
Reduceer ventiel / demping vacuummeter  147
Regengootjes voorraam  380
Rembekrachtiger  200
Rembekrachtiging  200
Remblokken worden heet  189
Remcontrolelicht blijft aan  179
Remcupjes wisselen  191
Remcylinders  191
Remdruk  182
Remdrukverdeler  178
Remklauwen  190
Remklauwen centreren  190
Remklauwzuigers passen niet  190
Remkracht verbeteren  197
Remlampje  178
Remleiding achter  192
Remleidingen doorspoelen  181
Remleidingen ontluchten MK IV 1300  197
Remleidingen schoonmaken  192
Remleidingen vernieuwen  192
Remleidingen vervangen?  203
Remmen  197
Remmen afstellen  194
Remmen ontluchten  180
Remmenklauwen, zuigers  190
Remmenrevisie  185
Remoliekeuze  201
Remoliereservoir  203
Remontluchtingssetje  180
Remprobleem  195
Remproblemen  183
Remservo  200
Remservo nodig  198
Remverdeling afstellen  187
Renovatie stoelen  380, 383
Reparatie plaatwerk  420
Reservoir, naast dat van de remolie  305
Resetknop dagteller  132
Restauratie bij ‘Firstfloor’ 373
Restauratie, montage volgorde  368
Restauratie softtop  405
Restauratie stoelen MK IV  389

Restauratie websites gevraagd 1500 TC  371
Revisie advies  302
Revisie hoofdremcylinder  184
Revisie Rotoflex as  226
Revisieblok Spit 1500  303
Richten van Spaakwielen?  234
Richting aanwijzer  162
Richtingaanwijzer/standlicht voor  163
Richtingaanwijzerschakelaar MK III  163
Rijhoogte achter  223
Rode waarschuwingslampje blijft branden  130
Roest  426
Roest in de voetenbakken  420
Roest in naden  432
Roest wegwerken  433
Roestbak, toch stralen?  431
Rommel geluid bij bochten  358
Roodbruine en witte draden  127
Rotoflex onafhankelijke wielophanging?  366
Rotoflex op een 1500 TC  366
Rotoflexrubbers GT6  226
Route remleidingen  193
Rover V8 in een Spitfire  263
Rubbers remdrukverdeler  179
Rubbers versnellingsbakmontage  328
Ruilmotor  303
Ruitenwisser  161
Ruitenwissermotor  161
Ruitenwissermotor met kuren  161
Ruitenwisserpomp Spitfire MK IV  161
Ruitenwissers  160
Ruitenwissers te groot?  160
Ruitenwisserschakelaar  160
Ruitewisser wheelbox  391
Ruitewissers andersom  391
RVS koffferrekje  474
RVS uitlaat  249, 252

S

S c h e m a  110
S c h o r s i n g  440
S M E R I N G  166
S o f t t o p  &  h a r d t o p  403
S p e c i a l e  c a r b u r a t e u r s  53
S p r u i t s t u k k e n  283
S p u i t e n  435
S t a r t m o t o r  124
S t a r t p r o b l e m e n  28
Sartprobleem. ander  36
Sationair lopen  39
Schakelgeluiden bak  329
Schakelprobleem  330
Schakelt niet  311
Scheef, bladveer?  223
Scheef hangen auto  415
Schokbrekers  227
Schokbrekers Koni - Spax of standaard  224
Schoonmaken benzinetank  434
Schoonmaken luchtfilters  84
Schoonmaken spaakvelgen?  233
Schoorstang in deuropening  369
Schroefveren  212
Shell V-power  265



Sierringen  234
Sierstrip voorraam GT6  376
Sierstrip voorruit monteren  377
Sikkens kleuren  437
Silicone remvloeistof  202
Siliconen olie  201
Site over o.a. SU’s  43
Slecht aanslaan  37
Slecht getectyleerd  427
Slecht starten  33, 35
Slechte verbranding  71
Slechte vonk bobine  104
Sleutel in kofferbak  402
Sleutels en differentieel  360
Slippen van aandrijving  361
Slippende koppeling  322
Smeerolietoevoeging  277
Smeren aandrijflijn  348
Smeren nylon bussen  171
Smering schuifstuk cardanas  345
Smering trunnions  209
Smering Tuimelaar (as)  285
Smering tuimelaars  305
Snelheidsmeter  132
Snelheidsmeter en km/afstandsteller  136
Snelheidsmeter geeft te weinig aan  133
Snelheidsmeter vervangen  132
Softtop  406
Softtop vernieuwen  403
Softtopframe winddeflector  412
Softtopmontage: hoe zit die beugel?  405
Soort bout bij verbinding van zuigerstang naar kru  398
Soort olie gereviseerde motor MK IV  166
Spaakvelgen  234, 237
Spaghetti  245
Spaghetti Uitlaatspruitstuk  286
Spanningsstabilisator  140
Speakers inbouwen  164
Speciale Hardtop  407
Speling differentieel  356
Speling op flens op de achteras  363
Speling pignon/kroonwiel  357
Spetters, bruingele  15
Spit 6  261
Spit 6 2.0 of 2.5?  261
Spitfire 1500 in de spuiterij - foto’s  435
Spitfire invoeren  455
Spitfire Le Mans GT body  462
Spitfire stoelen vervangen Mazda MX 5 stoelen  385
Sponzig rempedaal  182
Sponzige rem  182
Sportstoeltjes  389
Sportuitlaat  248, 251
Sportuitlaat MK III  251
‘Sprint’ motor in een Spit  255
Spruitstuk gescheurd  245
Spruitstukken  303
Spuiten kunststofdelen  437
Spuiten nieuw plaatwerk  440
Spuiten van deuren e.d  436
Spuitwerk  440
Sputterend Spitje  43
Sputterende Spitfire  62
Stage III cylinderkop  243

Standaard bevestigingsmateriaal  448
Standaard velgen schilderen  235
Start en vervolgens niet meer  31, 32
Start niet meer  36
Starten lukt niet  32
Starten, slecht  35
Startmotor  124
Startmotor laat los  125
Startprobleem  34
Startprobleem met mijn Spit 1500  28
Startproblemen met carb.(denk ik)  29
Stationair  57
Stationair toerental  75
Stationair toerental onregelmatig  73
Stationnir toerental te hoog  57
Stilgevallen  42
Stiltvallen bij stationair draaien motor  39
Stilvallen  43
Stoel bekleden Spitfire  381
Stoelbekleding  388
Stoelhoezen  388
Stotteren  60
Stotteren motor  60
Straalbedrijf  426
Stromberg / HS6 ombouw  57
Stromberg, te arm mengsel  54
Strombergs, afstellen  54
Stroomverlies  114
Stuur recht  203
Stuur rechts/links  370
Stuurhuishoes  208
Stuurinrichting MK II  203
SU HS2  78
SU op GT6  83
Supercharger  245
Synchromesh ringen  333

T

T e l l e r s  131
T h e r m o s t a a t  15
T R A N S M I S S I E  324
Tankinhoud klopt niet  88
Tanksealer  435
Tapijtset  401
Targa hard-top  414
Targadak  409
Te hoge oliedruk?  173
Te hoog toerental  57
Te weinig spanning  112
Technisch advies  443
Technische gegevens MK III  476
Tegenstribbelen bij achteruit rijden  353
Temp en fuel meter haperen  142
Temperatuur- en benzinemeter  143
Temperatuurcensor  15
Temperatuurmeter geeft niet goed aan  143
Temperatuurmeter kaduuk?  142
Temperatuurmeter twijfelachtig  143
Terugbouw Overdrive versnellingsbak  335
Terugschakelen moeilijk  330
Teveel motorolie  278
Thermostaat kapot  15
Thermostatische coolfan  19



Thuiskomertje MGF?  238
Thuiskomertje?  238
Tik bij gasgeven /remmen  358
Tikgeluid  188
Tikkend geluid  347
Tikkend rechterachterwiel  358
Tikkende kleppen  286
Tikkende rem  188
Timing cover  283
Tips ‘body-off’ 369
Toch spaakwielen  237
Toeren- en kilometerteller  131
Toerental blijft niet stabiel  135
Toerental boven 2000, probleem vacuum-unit  98
Toerenteller  136, 140
Toerenteller / spanningsregelaar  139
Toerenteller wiebelt  139
Toerentellerkabel  135
Toledo motor in MK III  253
Trage knipperlichten  129
Trap soms door de rem heen  177
Trilling achteras  346
Trillingen  343
Triumph 1300 TC / Spit MK III  253
Trommelremmen afstellen  186, 194
Truc om zekeringen te sparen  123
Trunion montage  209
Trunnion breekt af?  212
Trunnion vervangen  209
Trunnion-nippel  210
Tubeless  230
Tuffend geluid bij optrekken  283
Tuning een Triumph (1500)  239
Turbo  261
Turbo Spitfire  245
Tussenringen chassis / koets  369
Twee keer starten  37
Twee streepjes, bij stroboscoopafstelling  97
Tweede versnelling  331
Tweede versnelling springt er uit  329
Twin carburettor  83
Type naald ZS 150 CD  53
Type olie  166

U

U i t l a a t  245
Uit de versnelling springen  334
Uitbouwen versnellingsbak  324
Uitlaat  248
Uitlaat ophanging  247
Uitlaat systeem?  246
Uitlaatgeluid  250
Uitlaatspruitstuk  245, 286
Uitlaatspruitstuk gescheurd  245
Uitlijnen voorwielen  205
Uitlijngegevens  215
Uitsparingen  280

V

V e n t i l a t o r  18
V e r l i c h t i n g  152
V e r s n e l l i n g s b a k  &  O v e r d r i v  324

V e r z e k e r i n g  466
V o o r r e m m e n  188
V o o r v e r i n g  211
V o o r w i e l o p h a n g i n g  205
V-snaar-probleem  6
Vacuum switch unit  107
Vacuum vertraging (verlating)  108
Vacuum vervroeger afstellen  94
Vacuummeteropstelling  147
Valse lucht  56
Van rechtsgestuurd naar linksgestuurd  472
Van RHD naar LHD  370
Vapour lock  73
Vastgelopen rem  188
Velgen poedercoaten  440
Velgen poedercoaten RAL kleur  435
Ventilator, electrische  16
Ventilator loopt aan  20
Ventilator Zelfdenkende  21
Ventilatorkoppeling  19
Verbeter de doorstroming  242
Verbeteren remmen  199
Verbeteren wegligging/vering  213
Verbrandingskamers  243
Verchromen  392
Verf wil niet hechten  433
Verkeerde remolie  201
Verklikkerlamp “BRAKE”  179
Verlagen van Spit  212
Verleden Spit 51-GL-28  476
Verlichting  155
Verlichting APK  154
Verlichting: Elektra drama?  153
Verlies vermogen boven 90  71
Vermoeide achterveer  216
Vermogenstestbank  297
Verschillen in versnellingsbak 1500  325
Verschillende diferentielen  360
Verschillende steek wielbouten  235
Versleten bladveren  219
Versleten differentieel?  358
Versleten wiellagers  209
Versnelling zit vast  334
Versnellingsbak  332
Versnellingsbak 1500TC  332
Versnellingsbak olie checken  173
Versnellingsbak syncrho-meganisme  325
Versnellingsbaktunnel  390
Verstralers  156
Vervangen deurslot  399
Vervangen kabelboom  122
Vervangen Motor  260
Vervangen plaatwerk  420
Vervangen toeren- en kmteller  135
Vervangen U-joints  342
Vervanging achterste onderdorpel  419
Vervanging gordels  382
Vervanging stuurkogel  208
Vervangingsvelgen  237
Verven motorblok  437
Verwarming aan  28
Verwarmingsknop  26
Verweerde achterlichten 1500  154
Verwijderen voorruit  376



Verwijderen zijruiten  400
Verwisselen van differentieel  354
Verzekeren tijdens schorsing  470
Verzekering  469
Verzekering incl softtop  469
Verzekering tijdens restauratie  471
Verzekering tijdens schorsing  470
Vloeistoffen  448
Vlotterkamer loopt over  46, 47
Vlotterkamer overlopen  48
Vlotterkamer zit los  48
Volgorde restauratie  368
Voltstabilisator  110, 140
Voorbehandeling plaatwerk  423
Voorbereiding spuitwerk  440
Voorkant verlagen  214
Voorremmen  191
Voorruit achterover gekomen  377
Voorruit demonteren  376
Voorruit polijsten  378, 473
Voorruit sierlijst  376
Voorruit sierlijsten  377
Voorruitrubber kiert in de hoeken  379
Voorste krukas keerring  293
Voorste oliekeerring  275
Voorveren Spitfire 1500  212
Vreemde geluiden  298
Vreemde overdrive  338
Vriesplug  28
Vrije slag koppeling  311
Vrijkomen koppeling  308
Vuile kunststof ramen  414

W

W a t e r p o m p  16
W E G L I G G I N G  203
W i e l e n  &  b a n d e n  228
W i e l o p h a n g i n g   a c h t e r  216
Waar blijft de olie uit de carb’s?  51
Waar komt die olie vandaan  275
Waar plaatwerk kopen  420
Waar zit schakelaar achteruitrijverlichting  127
Waarschuwingslampje  178
Waarschuwingslicht  128
Warme lucht  25
Warme voeten  25
Warmte probleem  73
Wat is het juiste kleur nr.  436
Wat kan er fout zijn?  78
Wat nu?  97
Waterlekkage  370
Waterpomp  18
Waterpomp lek  16, 18
Waterpomp ,vervangen  17
Waterpomp vervangen  18
Waxoil verwijderen  430
Weber en CO  56
Wegbreken achterkant  205
Wegvallen oliedruk / ontsteking  101
Weinig remvermogen  180
Welk alternatief  255
Welk type bak  334
Welke banden?  230

Welke benzine is het meest geschikt  267
Welke olie?  177
Welke verzekering  468
Welke vloeistof in ontkoppelingscylinder?  316
Welke zuigers  304
Werkcylinder koppeling  320
Wielboutcirkel en velgdiepte  235
Wielen scheef bij achteruitrijden  225
Wielen spuiten  435
Wiellager  224
Wiellagers lossen  208
Wielmaat  230
Wielstand  214
Winddeflector  412
Windscherm  411
Windvanger  411
Winterkap monteren  414
Winterklaar  450
Winterstalling  450
Wis / was schakelaar  159
Wisselende spanning  117
Wisselstroom dynamo  120
Wisselstroom dynamo MK III  121
Witte plekken in de lak  436
Wormwieltje tellerkabelaandrijving  137

Z

Z e k e r i n g e n  123
Z u i g e r s  286
Zagend geluid  349
Zekeringen  110
Zekerings Schema  123
Zeldzaam ‘73  476
Zelf balanceren  344
Zescylinder in Spitfire  262
Zescylinder in Spitfire 1500  262
Zescylinder Spit  263
Zijraam montage  401
Zijruit spontaan kapot  401
Zijruiten plaatsen  400
Zijschotten  9
Zingend geluid bij differentieel?  353
Zoemend differentieel  350
Zooitje onder het dashboard  445
Zuigers  304
Zuigerspeling? Zuigers vervangen?  286
Zusterclub in Frankrijk  475
Zwaar punt starterkrans  301
Zwart  384
Zwarte bumpers  391
Zwarte rook, geen ontsteking  99
Zwetende koppakking  278
Zweverig  204


