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BSA OWNERS CLUB NEDERLAND - colofon  website: www.bsa-oc.com

BSA OC-NL stelt zich ten doel: De instandhouding van motorfietsen van het merk BSA. Het lid maatschap van de BSA OC staat open voor 
een ieder die in het bezit is van een BSA motor fiets vervaardigd in Birmingham (GB) voor 1973. Opgericht op 17 mei 1975, geregistreerd 
bij de kamer van Koophandel onder nr. 40445352. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de leden administratie. De contributie 
bedraagt € 40,- per kalenderjaar. Als je lid wordt in december is het bedrag inclusief de contributie voor het volgend jaar.

 Jaar 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
 € 40,- € 30,- € 20,- € 10,-

Gezinsleden zijn familie van, of wonen met een ander lid of leden op eenzelfde adres en ontvangen geen clubblad extra. Contributie 
van ieder gezinslid bedraagt € 5,- per jaar. Contributie voor begunstigers van de BSA OC is gelijk aan dat van de leden van de BSA OC.  
Internet www.bsa-oc.com. Contributie automatisch overmaken  op:  NL66 INGB 0003 7551 57 t.n.v. de penningmeester BSA OC te 
Grou onder vermelding van ‘lidmaatschap BSA OC’, type BSA(’s) en eventueel telefoonnummer. 
Voor betalingen buiten Nederland: BIC: INGBNL2A IBAN: NL66 INGB 0003 7551 57. Lidmaatschap opzeggingen dienen voor 1 
december in het bezit van de penningmeester te zijn.

DAGELIJKS BESTUUR
Voorzitter: Aad Otte Spoorlaan 1 2182 CN Hillegom 
  T: 0252-521362 E: voorzitter@bsa-oc.com
Secrectaris: Peter Staring Nicolaas Damesstraat 58 2171 KE  Sassenheim
  T: 06-83376802 E: alg-sekretaris@bsa-oc.com
Penningmeester: Sieds Hiddema Oostergoostraat 94 9001CP Grou
  T: 06-44094465 E: penningmeester@bsa-oc.com

ALGEMEEN BESTUUR
Treffencoördinator: Clemens van Dusseldorp  Saltshof 2205 6604 EW Wijchen  
  06 53746442 E: treffencoordinator@bsa-oc.com
Alg. Bestuurslid: Jos van Doorn Paulus Potterlaan 12 3761 AT Soest 
  T: 06-53125179 E: josvandoorn@online.nl
Redacteur: Vacature

PR Officer: Vacature 

COMMISSARISSEN
Ledenadministratie: Sieds Hiddema Oostergoostraat 94 9001CP Grou
  T: 06-44094465 E: leden-administratie@bsa-oc.com
Vert. Tech. Commissie: Frans Hendriks Nieuwstraat 13 2152 BE  Nieuw-Vennep
  T: 06-48465113 E: technische-kommissie@bsa-oc.com
Archief: Peter & Elly Lammers Kinkelenburg 6 3334 EL Zwijndrecht
  T: 078-6102072 E: club-archief@bsa-oc.com
IR Commissaris Peter & Elly Lammers Kinkelenburg 6 3334 EL Zwijndrecht
  T: 078-6102072 E: ir-kommissaris@bsa-oc.com
Redactiecommissie: Rob Westerveld Vliek 46 2036 CN Haarlem
 Annet Driehuizen T: 06-53297885 E: redakteur-piled-arms@bsa-oc.com
 Ad van Boheemen T: 0229-843261 E: advanbo@ziggo.nl
Eenhoornvertegenwoordigers Hein van Egmond en Jos van Doorn  
FEHAC-vertegenwoordiger Benedict Lefeber 0252 – 516804 E: benedictlefeber@gmail.com

TYPESPECIALISTEN
Jaren tot 30 Jules Dassen 043 – 4093892 jules.bsa.dassen@planet.nl
Jaren 30/40 Leon Hoppenbrouwers 071 – 5174559 -
A7/A10 Frans Hendriks 0252 – 519811 f.h.m.hendriks@online.nl
A50/A65 Klaas Wezel 06 – 53825485 -
 Jelle Bethlehem 072 – 5154975 -
B25/B40/B44/B50 Reinder Bielleman 06 - 53321530 rbi@wxs.nl
 Wieland Schildmeijer 020 – 4182406 w.bosma@hccnet.nl
B31/B33 Henk Gortworst 0524-563014 h.bork76@kpnplanet.nl
C10/C11 Joost Voeten 038 – 3868999 jvmotors@home.nl 
M20/M21 (WD) Aad Otte 0252 – 521362 aadotte@planet.nl
 Frans Hendriks 06 - 48465113 f.h.m.hendriks@online.nl
Rocket 3 Jules Dassen 043 – 4093892 jules.bsa.dassen@planet.nl
Gold Star Benedict Lefeber 0252 – 516804 benedictlefeber@gmail.com
Bantam Reinder Bielleman 06 - 53321530 reinder.bielleman@gmail.com 
Magneten Benedict Lefeber 0252 – 516804 benedictlefeber@gmail.com
Archief Peter en Elly Lammers 078 – 6102072 club-archief@bsa-oc.com
Voorbewerken & Spuiten Bert van Dijken 06 - 13463178 bertvandijken@hotmail.com

De BSA OC Nederland is aangesloten bij de FEHAC en bij de overkoepelende organisatie van Engelse motorenclubs de 
“Eenhoornfederatie”. Internet www.eenhoornfederatie.nl

Advertenties (aan de redactie), 
adreswijzigingen (aan de 
ledenadministratie) of vragen 
m.b.t. het archief (aan de 
archivaris) uitsluitend schriftelijk 
of per email aan de desbetreffende 
persoon. Statuten en huishoudelijk 
reglement verkrijgbaar bij de 
secretaris.

Tarief BSAdvertenties:
•  1 pagina = €25,-/keer   

½ pagina = €17,50/keer   
1/3 pagina = €12,50/keer  
1/4 pagina = €10,-/keer

•  Adverteren voor (niet 
commerciële) leden is gratis.

Het bestuur van de BSA Owners 
Club Nederland behoudt zich 
het recht voor om aangeboden 
advertenties of ingezonden 
artikelen zonder opgave van 
redenen te weigeren. Voor 
ingezonden advertenties of 
artikelen die zijn geplaatst, 
aanvaardt het bestuur geen enkele 
verantwoordelijkheid. Ingezonden 
artikelen kunnen gedeeld worden 
met andere Engelse Motorclubs 
die onder de Eenhoornfederatie 
vallen.

Vormgeving en layout:  
Annet Driehuizen

Niets uit deze uitgave mag 
verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt worden op welke wijze 
dan ook zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van het 
bestuur van de BSA-OC Nederland.

De meningen zoals weergegeven 
in ingezonden stukken zijn die van 
de auteur en vertegenwoordigen 
niet noodzakelijkerwijze die van 
de redacteur of het bestuur van de 
BSA-OC Nederland.

BSA-OC Ned. publiceert foto’s en 
ander beeldmateriaal in The Piled 
Arms, de website en op social 
media waarbij geen maatregelen 
worden genomen om personen of 
voertuigen onherkenbaar in beeld 
te laten zijn.

De BSA Owners Club Nederland 
is opgericht op 17 mei 1975 en 
is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel 
te Leiden 
onder nummer 
40445352. 
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REDACTIONEEL

Zaterdag 4 januari, ik kruip nog even 

achter mijn computer terwijl het zweet 

langs mijn rug loopt... Net een testritje 

gemaakt omdat ik een nieuwe koppeling 

heb en we morgen met de M20’s naar 

de nieuwjaarsreceptie in Eemnes willen 

gaan. En ja, dat testritje eindigde in een 

stevige wandeling met mijn M20 aan de 

hand, aiai... Je krijgt het er in ieder geval 

wel lekker warm van, zo’n wandeling met 

180 kg staal. Bij thuiskomst stond Rob al 

klaar met een heel klein onderdeeltje in 

zijn handen: spietje vergeten te monteren, 

haha! Mysterie opgelost en ik heb mijn 

beweging weer gehad voor vandaag!

Zondag 5 januari, heerlijk met de M20’s 

naar Eemnes, motor èn koppeling lopen 

als een zonnetje, Rob heeft een geweldige 

route uitgestippeld over slingerdijkjes die 

ik nog niet eerder had gezien. Hoe krijgt 

hij het voor elkaar! Eenmaal in Eemnes is 

daar bijna de hele BSA-familie en dat voelt 

als een warme deken. Het leven is goed, 

en Nederland is wonderschoon vanaf de 

BSA, zelfs in januari!

Mijn advies voor 2020: pak je BSA en maak 

er een mooi jaar van!

Annet Driehuizen

Aan dit nummer werkten mee: 
Sjef van Giersbergen, Peter Staring  
en Ad van Boheemen

Voorbladfoto: 
De BSA Sloper van Hennie de Groot.
Foto: Ad van Boheemen
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D
e Nieuwjaarsreceptie in Eemnes was feestelijk en goed bezocht. Het jaar 2019 
was voor onze BSA Owners Club weer een heel goed clubjaar, met veel BSA-
ritten en -treffens, mooie belevenissen en ontmoetingen.

Enkele hoogtepunten van het afgelopen toerseizoen, dat voor sommige rijders al begon 
bij de Nieuwjaarsreceptie. De Monsterrit naar de Ardennen was een prachtig eve-
nement, waarbij het rijden op onze BSA’s veel verbinding gaf tussen de deelnemers.
Bij de Internationale Rally in Moreton-in-Marsh in Groot-Brittannië was onze club 

met 45 inschrijvers de grootste bezoekende BSA Owners Club. 
Hoezo “Netherlands Second”? 
Ook het Septembertreffen was heel goed bezocht en had een 
gezellige sfeer. Over de Najaarsrit stonden wel vijf verslagen 
in The Piled Arms! 

Vooruitblikkend op 2020 heb ik er alle vertrouwen in dat dit 
voor onze club ook weer een mooi jaar wordt. De toeragenda 
ziet er nu al veelbelovend uit. Nog deze winter kunnen de 
doorbijters weer naar de Hot Rod Rally, de Open Dag bij 
het BSA-Archief en de Technische Middag. Met Pinksteren 
organiseren we weer een Monsterrit naar Noord-Duitsland. 
De 57e Internationale Rally wordt dit jaar in september 
georganiseerd door enkele enthousiastelingen in Tsjechië. 
Deze Rally zal anders worden dan eerdere Internationals 
en ik hoop dat een flink aantal van onze leden de uitda-
ging aangaat.

Het bestuur buigt zich over de invulling van het Septembertreffen. 
Dan vieren wij het 45-jarig bestaan van onze BSA Owners Club met een aanhaakrit 
naar een centraal punt. Hoe en wat blijft nog even een verrassing.

Om de club dynamisch en toekomstbestendig te houden, is het nodig dat zoveel moge-
lijk clubleden een taak verrichten. Daarom roepen we je op de club te ondersteunen 
bij een van de volgende taken: 

- het nieuw op te richten Communicatieteam;
- het organiseren van ritten en evenementen;
- verslagen en foto’s maken;
- bemanning van beurzen;
- technische uitvindingen delen met de andere clubleden;
Zie de oproep elders in dit blad. Vele handen maken licht werk!

Namens het bestuur wens ik jullie een heel gezond en actief 2020 toe, met veel 
BSA-kilometers!

Leave it to your BSA!
Aad Otte ■

VAN DE VOORZITTER

Uit de oude doos: 

motorvakantie naar Normandië 1982
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CLUBNIEUWS

TOERCOMPETITIE 2019 
Afgelopen jaar zijn 104 unieke rijders geadministreerd, die rijdend op hun BSA naar een 
clubevenement kwamen. In 2018 waren het er 87 en daar was ik heel trots op.  
Het jaar daarvoor 60, en daarvoor 46! Dus namens het bestuur complimenten aan de 
leden voor de verdubbeling in vier jaar van de deelname aan de clubevenementen!

Aad Otte

Hieronder de 10 prijswinnaars van 2019

1e plaats  Jack Helderman, onze ervaren 
M20 toerrijder die grote afstanden, 
lage en hoge temperaturen niet 
uit de weg gaat. Reed bijvoorbeeld 
met zijn M20 door de woestijn naar 
Las Vegas!

2e plaats  Rien de Koning, met de immer 
glimmende A7, Vorig jaar én 
het jaar er voor 3e plaats! Rien, 
beschouw deze 2e prijs als een 
aanmoediging!

3e plaats  Frans Huisman, Frans is al lang lid 
van de club maar stond volgens 
mij nog nooit zo hoog. Met 
doorzettingsvermogen op de 3e 
plaats! 

4e plaats  Sjouke Kiestra, als iedereen 
demonstreert in Den Haag ging 
Sjouke door voor een mooie 4e 
plaats in de toercompetitie!

5e plaats   George Lambour, met de 
leger-B40 van de 5e naar de 5e 
plaats! Oud motorcrosser George 
heeft zijn 5e plaats met verve 
verdedigd!

6e plaats  Victor van Elst, met de mooi 
gerestaureerde B33, waar zijn vader 
Jan nooit aan toe kwam. 

7e plaats  Harry Speijer, deze man reist altijd, 
al is het niet met zijn motorschip, 
dan wel met de trouwe B31.

8e plaats  Richard van den Berg, met de 
Gold Star en meestal Marjanne 
achterop.

9e plaats  Ad van Boheemen, na een 
glorieuze overwinning in 2018 
heeft Ad ook in 2019 goed getoerd 
met de Alternator-B33 en de A65 
o.i.f.

10e plaats  Aad Otte, net als in 2018 nog net 
op het podium. Als voorzitter moet 
ik natuurlijk af en toe eens een 
clubbijeenkomst bezoeken.
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W
e communiceren via ons club-
blad “The Piled Arms”, de 
nieuwsbrief, de website of via 

Facebook. Nieuwe leden vinden ons op 
internet of op beurzen.  
We ontmoeten elkaar op treffens en rit-
ten door het hele land en daarbuiten. Bij 
de nieuwjaarsreceptie, de technische mid-
dag en de Algemene Leden Vergadering.

Op 17 mei 2020 bestaat de club 45 jaar. 
Al die tijd waren er mensen die zich heb-
ben ingezet voor de club. Dat hebben ze 
goed gedaan want de club is met ruim 550 
leden één van de grootste van de Britse 
motorclubs. Kenmerkend zijn de vele 
activiteiten, ons prachtige professionele 
clubblad en de vele vriendschapsbanden.

In de statuten is geregeld dat bestuursle-
den maximaal 6 jaar zitting mogen nemen 
in het bestuur. Dit vraagt steeds een 
inspanning om nieuwe mensen te vinden.  
Gebleken is dat daardoor de dynamiek 
die BSA verkocht, in onze club volledig 
aanwezig is. Tijdens Internationale Rally’s 
blijkt steeds dat wij de meest actieve BSA 
Ownersclub zijn.

Bestuur

In 2020 stopt Sieds Hiddema met de lede-
nadministratie en als penningmeester. 
Inmiddels hebben twee kandidaten zich 
aangemeld die deze taken over willen 
nemen. Beide kandidaten wil het bestuur 
voordragen, voor een bestuursfunctie, 
tijdens de aankomende Algemene Leden 
Vergadering.
Voor 2021 en 2022 zoeken we weer 

bestuursleden omdat eerst Peter Staring 
en daarna Aad Otte zich na 6 jaar niet 
meer herkiesbaar mag stellen. Uit het 
bestuur moeten dan een nieuwe secreta-
ris en een voorzitter worden benoemd die 
deze taken kunnen overnemen. 

Communicatieteam

We zoeken enkele enthousiaste leden om 
samen te werken in een nieuw op te zet-
ten communicatieteam, bestaande uit 
één bestuurslid aangevuld met enkele 
commissarissen.
Dit team gaat o.a. zorgen voor ons 
clubblad, de website, de nieuwsbrief, 
Facebook, promotie en publiciteit. 
Dat is natuurlijk niet allemaal nieuw, de 
huidige redactie verzorgt al een groot 
deel hiervan maar er zijn meer mensen 
nodig. Meest spannende is dat Annet 
Driehuizen, die nu redactie en opmaak 
doet eind 2020 stopt. Met meerdere per-
sonen en een andere taakverdeling moet 
het minder werk zijn en dus voor iedereen 
goed te doen.

Techniek Commissie

Daarnaast zouden we meer met de tech-
nische commissie willen doen. Deze 
bestaat nu uit ongeveer 10 mensen die 
leden helpen bij technische vragen, de 
typespecialisten. Idee is om interessante 
technische vragen en de antwoorden 
binnen de club breder te behandelen. 
Bijvoorbeeld in het clubblad maar ook tij-
dens de technische middag. Is er iemand 
die dit eventueel samen met anderen op 
zich wil nemen? 

BSA - THE BOLD WAY TO MAKE TIME 
BSA - EEN STOUTMOEDIGE MANIER OM JE TE VERMAKEN

In de jaren zestig werden de BSA’s verkocht vanwege hun snelheid, en dynamische 

uitstraling. Onze BSA-club heeft nieuwe mensen nodig om als motorclub jong, snel en 

actief te blijven! Clubleden van de BSA Owners Club hebben vanzelfsprekend allemaal 

één of meerdere BSA’s. Je hebt hem gewoon, je rijdt erop of je sleutelt eraan. Je ontmoet 

andere leden waarmee je gaat rijden. Je vindt technische hulp en met sommigen wordt 

je vrienden voor het leven. Het kan allemaal bij onze club.
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INGEZONDEN

Bijgaand aandoenlijk kaartje 
ontving ik van Dirk Bolhuis.
Dirk is een oud lid van 1981 dus 
28 jaar lid.
Zo gaat het dus in het leven van 
een BSA rijder.

Helaas is Hans Striedelmeier  
nog geen lid.

Gr. Sieds Hiddema, 
ledenadministratie

B.D.P. WERK IN 
UITVOERING 

In de laatste P.A. heeft Hans 
Beck een handige methode 
beschreven om het B.D.P. te 
bepalen. Ik zou hier als laatste 
regel een waarschuwing 
aan toe willen voegen nl: 
Verwijder direct na de afstelling 
het hulpmiddel uit het 
bougiegat. Want als je 
na het afstellen van de  
ontsteking de zuiger een 
slinger geeft  wordt de 
inhoud van je flesje zo 
de cilinder ingezogen 
wat een heel nieuw 
dieptepunt tot gevolg 
heeft.

groeten,
Jos van Noort

WELKOM TERUG! 

Beste club,
Ik kwam jullie stand vorige maand tegen op de expo 
in Houten, maakte een praatje, kreeg een Piled Arms 
mee, las die op de terugweg naar Maastricht -en dacht: 
ik word in 2020 gewoon weer lid!

Waarom? was lang geleden al jaren lid -toen ik als 
dertiger op A50 en A65 reed.

Nu staat er een B50 van bj 1971 in de schuur.
Een ernstig project.
Deze fiets duikelde ik, als stapel onderdelen in een 
stel dozen, op in een buitenwijk van Johannesburg, 
inmiddels ruim 10 jaar terug.

Gaat-ie lopen dit voorjaar? Het zal me wat zijn, 
eindelijk.

Hartelijke groet uit het diepe zuiden,
Hans Moleman, Schalkwijk

Elly 
Lammers 
op de 
Central 
Classics 
beurs in 
Houten.
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ALCOHOLPROBLEEM - DEEL 1

Hieronder mijn vertaling van een publicatie over ethanol, in “Oldtimer 

Praxis” uit 2014/2015. Geplaatst In het Volvo Klassieker Magazine en 

het blad van de Jaguar Owners Club. Wellicht voer voor de komende 

discussie. Inmiddels is competition 102 geschiedenis, maar komen 

ecomaxx en Tanqyou erbij. Van Shell V-power ligt het octaangetal een 

stuk lager. Ondanks de relativeringen in het artikel krijgen Mijn Volvo 

Amazon combi en Bsa WD steevast BP 98 ultimate. Op de pomp stond 

onlangs ineens E5. Navraag bij BP leverde, kortgezegd, het volgende 

antwoord op: E5 is binnen het gehanteerde begrippenkader de laagste 

categorie en wordt daarom vermeld, want er bestaat geen E0. BP 

ultimate met de aanduiding E5 bevat nog steeds geen ethanol. Maar, 

voor hoelang?

I
n het Duitse magazine Oldtimer 
Markt verscheen afgelopen jaren 
een artikelenreeks over de brandstof 

ethanol. Deze ethylalcohol ontstaat door 
vergisting van suikers, net als de alcohol 
in bier, wijn en gedistilleerd. 
In een drietal afleveringen werden res-
pectievelijk achtergronden belicht, 
praktijktests beschreven, en conclusies 
getrokken. 
In Volvo Klassieker Magazine 47 en 48 
een samenvatting van deze publicatie, hier 
en daar voorzien van enkele weglatingen 
of toevoegingen. Allereerst een schets van 
ontwikkelingen en (mogelijke) problemen 
met ethanol.

De volgende keer over praktijkervaringen, 
feiten en fictie. 
In 2011 werden Duitse automobilisten 
bij wet verplicht tot alcoholconsumptie, 
tenminste aan de pomp. Ingegeven door 
Europese milieudoelstellingen bevatte de 
nieuwe E10 benzine tot 10 % bio ethanol. 
De regering in Berlijn delegeerde de 
voorlichting: autofabrikanten zouden 
ongeruste automobilisten uitsluitsel geven 
over de geschiktheid van hun modellen, 
olieconcerns moesten per internet of aan 
de pomp informeren. Om allerlei rede-
nen kwam dit onvoldoende van de grond, 
waarbij met name het oudere voertuig-
bestand er bij inschoot. Immers, geen 
enkele fabrikant gaat al zijn vroegere 
modellen testen, misschien uitgerust met 
anderssoortige materialen of niet meer 
originele onderdelen. Paniek was het 
gevolg, hetgeen zich uitte in zwaar tegen-
vallende verkoopcijfers.

Het verbruik van E10 ligt 2% hoger 
dan bij E5 (Super 95). Alcohol rijdt per 
definitie schadelijker dan benzine. Het 
ontbrandt weliswaar snel, maar de calo-
rische waarde bedraagt slechts 60 % van 
die van benzine. Daarom is beduidend 
minder lucht nodig: geen 14.7, maar 9 kilo 
lucht per kilo brandstof. Een benzinemo-
tor op pure ethanol draait bij de standaard 
hoeveelheid lucht dus veel te schraal, wat 

Door:  

Sjef van 
Giersbergen

Alcoholprobleem - deel 1
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ALCOHOLPROBLEEM - DEEL 1

tot oververhitting kan leiden. Naarmate 
het ethanol percentage oploopt moet 
het mengsel dan ook rijker worden afge-
steld. Ingeval van strenge Californische 
emissie-eisen, met zuinig afgestelde car-
burateurs, is de speelruimte hiervoor 
minimaal. 
Het wezenlijke probleem schuilt echter in 
de materialen van het brandstofsysteem, 
waarvan de samenstelling niet altijd dui-
delijk is. Niemand kan met zekerheid 
zeggen in welke mate deze alcohol verdra-
gen. Haast net als bij de mens. Kwetsbaar 
zijn:
-  Elastomeren zoals rubber, dat kan 

verbrokkelen
-  Aluminium, dat reageert met ethanol, 

vooral als het oppervlak beschadigd of 
poreus is

-  De smering. Alcohol en olie zijn als water 
en vuur; bij motorslijtage kan water 
vanuit de brandstof in de olie terecht 
komen, en de smerende werking ervan 
aantasten.

Een ontwikkelingsingenieur bij BMW 
noemt het zekerheidshalve verstandig 
om motoren van voor 1980 maar niet aan 
ethanol bloot te stellen. Zoals gezegd is 
echter veel afhankelijk van specifieke 
materiaaleigenschappen. 
Zo zijn er meer onduidelijkheden. In 
Brazilië is 20% ethanol gebruikelijk, soms 
zelfs 100%. Dit geeft geen problemen bij 
de in licentie gebouwde Volkswagens, 
waarvan het brandstofsysteem uit 
dezelfde materialen is opgebouwd als bij 
de Duitse tegenvoeters.
In de USA wordt sinds 1989 10% ethanol 
bijgemengd en auto’s functioneren pro-
bleemloos. Daarom worden daar alle 
automobielen vanaf die datum voor E10 
vrijgegeven.
Sinds 2010 is 13% van alle in Frankrijk 
verkochte benzine E10. 

Wat kan er dan in hemelsnaam 

misgaan met zo’n oldtimer? 

Voor ernstige motorschade hoeft men 
blijkbaar niet te vrezen, maar een erva-
ringsdeskundige van Bosch wijst op de 
volgende aandachtspunten bij E10:
- Vroege injectiesystemen met talloze 
membranen en hogedrukslangen zijn 
uiterst kwetsbaar
- Benzineslangen van carburatiemotoren 
moeten vervangen worden door modern 
materiaal. In het ongunstigste geval dient 
een carburateur gereviseerd te worden, of 
het membraan van de benzinepomp ver-
vangen. Zie KADER 2.
- Het brandstofmengsel. Kleuren de bou-
gies aanzienlijk lichter dan koffiebruin, 
dan verdient het aanbeveling om het 
mengsel te verrijken.

Echter, ook E5 had al zijn typische 
problemen:
- Alcohol is hygroscopisch, trekt vocht aan. 
Indien het voertuig regelmatig gebruikt 
wordt zal ethanol water binden, dat ver-
volgens door de uitlaat verdampt. Bij 
lange stand tijd ontstaan echter wateraf-
zettingen, die de benzinetank kunnen 
aantasten. Niet alcohol is de boosdoener, 
maar water, dat bovendien bij roestge-
voelige componenten ernstige schade kan 
veroorzaken, bijvoorbeeld aan de regel-
kleppen in K-Jetronic injectiesystemen. 
- Alcohol werkt als oplosmiddel; vuilig-
heid en nadien aangebrachte chemische 
tank “bekleding” kunnen loskomen en in 
het brandstofsysteem gaan circuleren. Bij 
auto’s met hoge kilometrages en motorslij-
tage is het mogelijk dat brandstof in de 
olie terechtkomt, deze vervuilt, of voor 
loslatende koolafzettingen zorgt. 
- Vooral auto’s met open tankontluchting 
kunnen na verloop van tijd startproblemen 
krijgen, niet alleen door vocht, ook door-
dat vluchtige bestanddelen uitdampen. Bij 
de introductie van E10 in de USA gaf de 
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Reactie van Aad Otte op 
dit artikel:

Hallo Sjef,
Bedankt voor de zeer 
informatieve artikelen! 
Ze zijn gezien de 
ontwikkelingen zeker 
interessant voor de leden 
van de BSA Ownersclub.
Zien we elkaar bij de 
technische middag in 
februari? Daar is dit het 
onderwerp dat aan de orde 
komt.
 
Wat ik overigens mis 
in de artikelen is het 
(desastreuze) effect van de 
lagere verbrandingswaarde 
in onze luchtgekoelde 
ééncilinders. Ik heb al 
eens uitgezocht hoe de 
sproeierbezetting zou 
moeten worden van mijn 
B33 met E-10. Maar 
wegens het ontbreken 
van wetenschappelijk 
bewijs heb ik het niet 
gepubliceerd.
In de Ardennen heeft mijn 
B33 een warmloper gehad 
nadat ik in Frankrijk E10 
had getankt.
De gasnaald moet omhoog 
en de hoofdsproeier groter, 
maar hoe veel?
Voorlopig probeer ik me 
te redden met V-power en 
Ultimate.

stationaire motoren divisie van Honda het 
advies om geen brandstof ouder dan 40 
dagen te gebruiken.
De toelevering industrie speelt hier op in. 
Zo levert Wynn’s de producten Dry Fuel, 
dat condensatiewater in het brandstofsys-
teem absorbeert, en Fuel Stabilizer – dat 
brandstof conserveert die lange tijd in de 
tank blijft zitten, zoals bij LPG motoren. 
De Duitse firma Wagner (Wagner-Spezial 
- Schmierstoffe) levert Bactofin. Deze 
eigenlijk tegen bacterievorming bedoelde 
toevoeging fungeert tevens als loodver-
vanger en corrosiebescherming.
In mijn omgeving hoorde ik gebruikers 

van bosmaaiers en kettingzagen klagen 
over startproblemen. De firma Aspen 
komt hieraan tegemoet met speciale 2- en 
4-takt brandstoffen in 5 liter jerrycans, die 
nagenoeg ongelimiteerd houdbaar zijn. 
Wordt wel een beetje prijzig om daarmee 
de tank van je klassieker af te vullen. 

Veel mogelijke problemen dus. Is er dan 
geen hoop meer? 

Volgende keer deel 2, over praktijktoet-
sing en mythevorming. ■

ALCOHOLPROBLEEM - DEEL 1

KADER 1
De in Duitsland van overheidswege verordonneerde alcoholbijmenging is 

geenszins nieuw. Om de Republiek van Weimar minder afhankelijk van olie-

import te maken, werden olieconcerns verplicht om 2.5% van alle geproduceerde 

brandstoffen uit agri - alcohol te laten bestaan. Deze bio-ethanol was hoofdzakelijk 

afkomstig van aardappelen, suikerbieten en granen. In 1932 werd het aandeel 

alcohol zelfs verhoogd tot 10%, met als doel om de landbouw te versterken. 

Echter, rond 1900 had de agrarische sector met producten ten behoeve van 

brandstof al een tweede poot. De eerste Otto motor liep dus op ethanol! Toen in 

1904 massaal goedkopere benzine aangeboden werd, schakelde de industrie rap 

over op geïmporteerde aardolieproducten. 

Vanwege zijn hoge klopvastheid -104 Research Octane Number- gold ethanol 

steeds als bijzonder hoogwaardige brandstof. Tot halverwege de dertiger jaren 

werd deze bij hoog gecomprimeerde motoren toegevoegd aan de benzine, 

ter voorkoming van detonatie - in de volksmond pingelen genoemd. Dit is 

ongecontroleerde ontsteking van de brandstof, niet zoals het hoort door de 

bougievonk, maar al eerder. Detonatie kan een motor ruïneren. 

Hoe hoger het octaangetal, hoe groter dus de klopvastheid of samendrukbaarheid 

van benzine. 

In 1935 kreeg IG Farben van Standard Oil een licentie voor de productie van tetra 

ethyl lood. Lood verhoogt niet alleen de klopvastheid, maar smeert ook nog eens 

kleppen en zittingen. Vanaf dat moment verdreef lood alcohol als goedkoopste 

manier om benzine klopvast te maken, totdat milieueisen hier in de negentiger 

jaren een eind aan maakten. 

Betekent dit dat veteranen van voor 1936 op E10 kunnen draaien? Zijn 

loodtoevoegingen eigenlijk wel noodzakelijk, want die bestonden daarvoor toch 

ook niet?
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KADER 2

Het Engelse tijdschrift Classic Monthly gaat even-
eens in op ethanol. E5 is daar gemeengoed, E10 
komt eveneens voor, maar blijkbaar is men aan de 
pomp niet altijd duidelijk in de presentatie ervan. 
Ook hier wordt het brandstof systeem als achil-
leshiel beschouwd. Men legt het oor te luisteren 
bij Burlen Fuels Ltd. Deze firma legt zich toe op 
carburatiesystemen van SU, Zenith Stromberg en 
Amal. 
Sinds de overschakeling levert zij diverse ver-
beterde, ethanol bestendige, materialen. We 
moeten hier maar op vertrouwen, want omtrent 
toepasbare of juist ongeschikte materialen komt 
de niet metallurgisch geschoolde al snel in een 
doolhof terecht. Kort gezegd zijn er de volgende 
aandachtspunten: 
 

Messing tegenover Viton

Messing vlotterkamer naalden hebben de naam 
slijtagegevoelig te zijn en gemakkelijk te blijven 
hangen. In dat geval veroorzaken zij overstro-
ming, lekkage of beroerd lopen. Ethanol versnelt 
de ontbinding van messing, zodat het aanbeveling 
verdient om naalden met Viton – tip te gebruiken. 
Viton is een soort rubber.

Vlotter

Plastic vlotters kunnen slecht tegen ethanol. Als er 
een gaatje in komt blijft de vlotter niet meer drij-
ven, waardoor de naald de brandstoftoevoer niet 
meer kan afsluiten. De carburateur zal dan over-
stromen. Met Viton bekleedde vlotters gaan niet 
kapot en kunnen dankzij een verbeterde schar-
nierconstructie fijner worden afgesteld.

Afdichtsetjes

Traditionele afdichtingen, zoals in de H – typen 
SU, bestaan uit twee kleine en een grote kurk 
pakking. Ethanol kan deze aantasten. Burlen 
ontwikkelde nieuwe rubber afdichtingen en 
zittingen.

Naalden

Verbeterde zilver-nikkel sproeiernaalden zijn 
nu beschikbaar. De lagere verbrandingswaarde 
van ethanol zou tot gevolg kunnen hebben dat, 
omwille van een goed lopende motor, de stan-
daard naalden moeten worden vervangen door 
een andere maat. 

Filtratie

Montage van een extra in lijn filter wordt drin-
gend aanbevolen om te voorkomen dat bezinksel 
uit de tank brandstofpomp en carburateur 
bereikt. Sommige carburateurs zijn voorzien van 
vingerhoed formaat filters, die vervangen dienen 
te worden.

Slangenwinkel

Het oude type benzineslang verweekt door 
ethanol en gaat uiteindelijk lekken. Vermijd 
oude voorraad (New Old Stock) en sta op nieuwe, 
ethanolbestendige slangen. Koop van betrouw-
bare bron, niet ergens bij een standhouder die je 
nooit meer ziet. 

De binnenkant telt

Burlen’s ethanolbestendige slang is eveneens met 
staal gevlochten omhulsel verkrijgbaar. De British 
Standard aanduiding op de rubberslang betekent 
dat ze E10 bestendig is. 

Pomp membranen

Zwetende benzinepomp? Problemen met niet 
compatibel rubber zijn bekend. Nogmaals; koop 
geen NOS, maar sta op nieuw ethanolbestendig 
materiaal. 
Elektrische benzinepompen in E10 bestendige 
uitvoering zijn eveneens leverbaar. 
In Nederland kan men voor carburateurservice 
terecht bij BCCP in Gramsbergen.

ALCOHOLPROBLEEM - DEEL 1
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PARELTJES IN HET 
DIGITALE ARCHIEF

HET PARELTJE TE VINDEN IN HET ARCHIEF  
IN DE MAP “TECHNICAL DATA”

Het pareltje van de maand!
Gewoon in te zien op 

www.bsa-oc.com/voor-leden

UITNODIGING BSA-OC TECHNISCHE MIDDAG

ZONDAG 16 FEBRUARI UITNODIGING

BSA-OC TECHNISCHE MIDDAG  - ONDERWERP:

BRANDSTOFFEN EN OLIEËN
 

Er komen gastsprekers die uitgebreid 
zullen ingaan op beide onderwerpen.

Aankomst vanaf 12 uur met koffie en koek.
We starten om 13 uur.

Pauze met wat te drinken en te knabbelen.
Einde is om 16 uur.

adres: 
De Groene Afslag 

Amersfoortsestraatweg 117  
1251 AV Laren NH

degroeneafslag.nlTOERCOMPETITIE 
EVENT

OPEN DAG  
BSA ARCHIEF 

Op 1 februari tussen 11.00 

en 15.00 uur is het BSA 

archief weer open voor de 

leden..

Peter en Elly ontvangen je graag 
in het BSA Archief Noordeinde 
162, Hendrik Ido Ambacht.
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Hot Rod Rally
24-26 januari is het weer tijd 
voor de HotRodRally
Zaterdagmiddag toerrit en  
‘s avonds muziek.
Binnen slapen is nu ook 
mogelijk.

We zijn te gast bij 
Motor Club Genemuiden
Hasselterdijk 13B 
8281 JN Genemuiden

Jack Helderman 
tel. 038-3855913

43STE HOT ROD  RALLY 2020

24-26 JANUARI UITNODIGING

TOERCOMPETITIE 
EVENT

ADVERTENTIE

e-mail: peter@petersclassicbikeparts.nl

tel. 0592-421519

nieuwtjes, aanbiedingen, informatie, huishoudelijke mededelingen 

en duizenden onderdelen, bezoek de website:

Nu online vanuit Grolloo
Wil je langskomen? Mail of bel even.

NIEUW 
TELEFOONNUMMER

Kamperen
Kampvuur

Muziek
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57TH BSA OWNERS’ CLUB INTERNATIONAL RALLY  LOUTÍ, BOHEMEN, TSJECHIË

30 AUGUSTUS - 6 SEPTEMBER 2020 

In 2020 gaan we voor het eerst sinds lange tijd naar Tsjechië voor de 

internationale BSA rally. Dit is is weer eens wat anders dan de landen 

waar we de afgelopen jaren te gast zijn geweest. De Tsjechische club 

heeft al lange tijd geen rally georganiseerd dus hou er rekening mee 

dat het wat minder georganiseerd kan zijn en dat er weinig luxe is.  

Maar de omgeving is prachtig. De club heeft een leuk programma 

samengesteld en is heel enthousiast! 

In afwijking van 
eerdere rallies krijg 
je na inschrijving een 
startnummer toegekend. 
Je kunt bij mij inschrijven 
en betalen, waarna ik alles 
zal doorsturen naar de 
Tsjechische club.

De BSA-rally in Tsjechië wordt 
gehouden in het centrum van Loutí, 
Bohemen in Tsjechië. Het gebied ligt 
in het toeristische gebied van de Slapy 
Dam aan de machtige rivier de Moldau. 
Er zijn talrijke schilderachtige dorpjes, 
steden en historische plaatsen in de 
regio om te verkennen met je BSA te 
verkennen.
https://www.czechtourism.com/s/
slapy-water-reservoir/
Zie voor de locatie van de rally: http://
www.rekreaceslapy.cz/
Het recreatiecentrum RŠS Loutí  ligt aan 
de rand van een klein dorp op 5 km van 
Slapy Dam (35 km ten ZW van Praag).
In de directe omgeving zijn weiden en 
bossen en er zijn twee buitenterrassen, 
een kinderhoek (zandbak en jungle), 
een open haard met een zithoek 
(groot genoeg voor een barbecue)  
en een grasveld ter grootte van een 
voetbalveld.
Zij bieden hun diensten al meer dan 
10 jaar aan en hebben daarom veel 
ervaring met het ontvangen van grote 
en kleine groepen.
Er zijn een aantal andere hotels (groot 
en klein) in de buurt (VZ Merin (12 min), 
Hotel Laguna Slapy (13 min) en Hotel 

Hladina (11min) en binnen 10 minuten 
rijden liggen de kleine steden Netvořice 
en Neveklov die hebben benzine, 
winkels en restaurants. Het gebied 
bij de dam is erg toeristisch met veel 
plekken om te verkennen.

De rallydatum is 30/08/2020 tot 

06/09/2020.

Boekingen moeten uiterlijk eind 
28/05/2020 zijn ontvangen. Wil je 
echter een kamer, boek dan zo snel 
mogelijk. Je kunt bij mij boeken en 
betalen. Ik zend de boekingen, zodra ik 
ze ontvangen heb direct door naar de 
Tsjechische club.

	¤ De bar biedt plaats aan 100 personen.

	¤ Hostel 130 bedden (11 kamers en op de 
begane grond, 17 kamers op de eerste 
verdieping), kamers zijn meestal 3 of 
4-persoons kamers, maar sommige 
grotere kamers zijn beschikbaar.

	¤ Er is een kampeerveld dat plaats biedt 
aan vele tenten, campers en caravans 
–  Aantal caravanplaatsen 10 @ 20 € 

(+220 volt 16 €) (prijs is voor de hele 
week) 
– Aantal tenten staanplaatsen  
30 @ 6 € (prijs is voor de hele week)

	¤  Er is ook een aangrenzende weide 
zo groot als het voetbalveld met 
tijdelijke toiletten voor tenten, 
campers en caravans.
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57TH BSA OWNERS’ CLUB INTERNATIONAL RALLY  LOUTÍ, BOHEMEN, TSJECHIË

UITNODIGING

Rally-programma
Zondag:  Arrive and set up
Maandag:   Motorcycle maintenance day (oil available to buy, engine, gearbox, fork oil)Dinsdag:   Ride to Army museum in LešanyWoensdag:  Prague: Trip to Vyšehrad castle  

Travel by coach at a cost of 3€ per personDonderdag:  Trip to JAWA museum in Konopiste  
Dinner Dance 16€

Vrijdag:  Ride to Karlstejn castle  
Dance with food and free drinking cup 16€

Zaterdag   Trip to Zbraslav town
Zondag  Finish and go home

	¤ Er zijn 5 klaslokalen in het 
hoofdgebouw die ook kunnen 
worden gebruikt als eenvoudige 
gemeenschappelijke accommodatie – 
(de totale grootte van ca. 200m2) plus 
de aangrenzende Vilarovka Villa met 
een capaciteit van 10-15m2.

	¤ Er zijn ook twee zalen van 100m2, 
die kunnen worden gebruikt 
als workshops of tijdelijke 
accommodatie.

	¤ Verder is een omheinde buitenruimte 
van ca. 1000m2 die deel uit maakt van 
het complex.

Elke deelnemer moet bij aankomst zijn 
startbewijs laten zien en ontvangt een 
identificatieplaatje op de motorfiets 
en op de kleding, het T-shirt, souvenir, 
sticker, kamernummer en reisschema 
met reisprogramma. Elke deelnemer 
dient de regels van het recreatieoord in 
acht te nemen..
 

Met vriendelijke groet,
Peter Lammers,  

Internationale Rally Kommissaris

Meer informatie en links: zie bsa-oc.com
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BSA SLOPER, 
Sportief, stijlvol en stil

BSA SLOPER, SPORTIEF, STIJLVOL EN STIL

door:  

Ad van Boheemen
De Sloper is zonder twijfel één van de elegantste en één van de 

meest begeerde vooroorlogse BSA’s. Hij had stijl, leverde uitstekende 

prestaties, was betrouwbaar en het was voor die tijd een moderne 

motor. Het was een sportieve toermachine en met zijn schuin staande 

cilinder (to slope betekent: schuin staan) wordt hij beschouwd als een 

mijlpaal langs de weg van de ontwikkeling van de motorfiets.

“Één van de vier is een BSA” was de slo-
gan van BSA in de jaren ’30 en dat was 
geen opschepperij maar een feit. BSA 
domineerde de markt en liep altijd voor 
op zijn rivalen/concurrenten. De Sloper 
heeft een belangrijke bijdrage geleverd 
aan dit succes. In 1930 had BSA een leve-
ringsprogramma van 18 modellen en 
bovendien kon men nog kiezen uit diverse 
opties. BSA bouwde de motoren die de 
klanten verlangden en konden betalen en 
overleefde zo de moeilijke jaren ’30. De 
firma met de drie gekruiste geweren stond 
bekend om zijn goed gebouwde, dege-
lijke no-nonsense  motoren die bovendien 
scherp waren geprijsd. 

Harold Briggs

In 1926 bestond het modellen-aanbod van 
BSA uit een serie verouderde en zware 
machines en met uitzondering van de L26 

OHV waren het allemaal zijkleppers. Het 
waren betrouwbare werkpaarden, die 
goed verkochten en de man in de straat 
was tevreden met dit soort machines 
maar de directie van BSA realiseerde 
zich dat de toekomst om vernieuwing 
vroeg. Harold Briggs, een ontwerper 
die van de Daimler auto-fabriek kwam 
(die een onderdeel vormde van de BSA 
Group) nam de taak op zich een compleet 
nieuwe motor te ontwerpen, overeenkom-
stig de laatste stand van de techniek en die 
de toekomst van BSA zeker zou stellen. 
De S27 OHV maakte zijn debuut op de 
Olympia Show in augustus 1926 en van-
wege zijn schuinstaande cilinder kreeg 
hij al snel de bijnaam Sloper. Hoewel de 
letter S slechts aangaf dat deze nieuwe 
machine een cilinderinhoud van 493 cc 
had met een boring x slag van 80 x 98 mm, 
kon de S in de model-aanduiding zowel 

Zo stond de Sloper 
in 1930 in de folder
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BSA SLOPER, SPORTIEF, STIJLVOL EN STIL

Sport, Sloper, Style als Silent betekenen. 
De nieuweling was de eerste BSA met 
een zadeltank en was trendsetter voor 
een nieuwe stijl. Binnen enkele jaren 
kwamen vrijwel alle Britse motorfabrie-
ken met modellen met een schuin staande 
cilinder. Daarnaast was de BSA Sloper 
ook bijzonder stil. Dit was te danken aan 
de brede nokken, aan de nokvolgers met 
hun vlakke onderkant, aan de tuimelaars 
die op rollagers draaiden en aan de grote 
vissenstaart-uitlaatdemper. Dit was auto-
techniek, toegepast in een motorfiets en 
daaraan is de achtergrond van Harold 
Briggs te herkennen. Ook bij de con-
structie van het smeersysteem wordt dit 
duidelijk want de olietank bestond uit een 
afgescheiden compartiment van het car-
ter. Het big-end draaide op een dubbel 
rollager en de krukas had een kogel- en 
rollagerconstructie,  kortom het was een 
degelijk gebouwd motorblok. De open 
kleppen moesten handmatig worden 
gesmeerd en de tuimelaars hadden af en 
toe een spuitje vet nodig. Het frame was 
uitgevoerd als dubbel-wiegframe waarvan 
de verschillende framepijpen met behulp 
van bouten aan elkaar waren verbonden; 
het motorblok zorgde hierbij voor de ver-
eiste stijfheid. De zadelhoogte bedroeg 
slechts 63 cm waardoor je het gevoel had 
in de motor te zitten. De achterrem werd 
bediend met het rechter rempedaal en een 
voetpedaal aan de linkerkant bediende de 
voorrem. Als optie kon dit pedaal worden 
vervangen door een handrem. Verlichting, 
een claxon en een mijlenteller waren niet 
aanwezig maar die onderdelen waren 
tegen meerprijs wel leverbaar. De eerste 
optie was acetyleen-verlichting en wie nog 
meer geld had te besteden kon kiezen voor 
elektrische verlichting. 

De Red Star

In 1928 veranderde er niet veel maar het 
jaar daarna werd de Sloper-serie uitge-
breid tot vijf modellen. De S29 Two-port 
OHV was uitgevoerd met dubbele uit-
laten; een modeverschijnsel dat alleen 
gewicht toevoegde en verder niets ople-
verde, behalve dat de motor er nu (van 
achteren gezien) symmetrisch uitzag. 
Deze motor kreeg dat jaar een klein 
broertje in de vorm van de L29 met een 
cilinderinhoud van 349cc. Deze motor 
was ook voorzien van dubbele uitla-
ten maar het rijwielgedeelte was lichter 
geconstrueerd. Omdat in die tijd nog 
niet iedereen overtuigd was van de kwa-
liteit van een kopklepper, waren er twee 
zijkleppers aan de reeks toegevoegd: de 

S29 SV de Luxe met een cilinderinhoud 
van 493cc en de H29 de Luxe die speci-
aal bedoeld was voor zijspanrijden en 557 
cc groot was. 
In 1930 werd het frame veranderd; de 
bovenbuis die van het balhoofd naar 
de tank liep, werd vervangen door een 
smeedstalen I-profiel. Volgens de fabriek 
zou dit zorgen voor een uitzonderlijke 
stijfheid, een grotere veiligheid, meer 
comfort en een bijzonder sterk frame. 
De rest van het frame bestond nog steeds 
uit een verzameling losse buizen die aan 
het I-profiel waren vastgebout. Het leve-
ringsprogramma was dat jaar uitgebreid 
tot 7 Slopers: één 350cc model, twee 

Dankzij de grote vissenstaart-dempers 
is het uitlaatgeluid heel beschaafd.

De webb-vork is gemaakt 
van dunne buisjes

De Sloper is voorzien van 
een drie-versnellingsbak 
zoals het plaatje op de bak 
aantoont.

De tankschakeling 
bedient de 
3-versnellingsbak.
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BSA SLOPER, SPORTIEF, STIJLVOL EN STIL

493 cc kopkleppers, twee 493 cc zijklep-
pers en twee 557 cc zijkleppers. De 
zware modellen waren allemaal in stan-
daard-uitvoering en in een De Luxe versie 
leverbaar. Deze uitvoering onderscheidde 
zich door diverse verfijningen en kleine 
extra’s die per jaar wijzigden. Bovendien 
was de modelnummering veranderd. Zie 
apart kader.
De gewone Sloper leverde 18 pk maar in 
1930 was ook de Red Star Sloper lever-
baar, een getunede versie met een hogere 
compressie en speciale nokken. Hij 
leverde 24 pk bij 5250 tpm en had een 
top van circa 85 mijl/uur. Deze machine 
had een klein rood sterretje op het distri-
butiedeksel om hem te onderscheiden van 
de standaardmachines. Dit was de eerste 
motor van de beroemde Star-serie (Blue 
Star, Empire Star, Silver Star, Gold Star) 
van BSA. De Red Star was £ 5,- duurder 
dan het standaard model. 

De M-modellen

De crash van de New Yorkse effec-
tenbeurs in 1929 had voor BSA ook 
grote gevolgen. De exportmarkt (vooral 
Australië en de VS) stortte in en ook in 
Engeland nam de armoede toe. Het leve-
ringsprogramma voor 1931 werd beperkt 
tot 12 modellen waarvan nog maar vier 
Slopers. De 350 cc machine was verdwe-
nen omdat het prijsverschil (£ 2,75) met 
de 500 te gering was. De 493 kopklepper 
was in twee uitvoeringen leverbaar maar 
zij waren nu allebei voorzien van een two-
port head en dubbele uitlaten en er waren 
twee zijkleppers: de S31-7 met 493 cc en 
de H31-8 met 557 cc. In 1932 bracht BSA 
de Blue Star uit, een nieuwe sportmotor 
met rechtopstaande cilinder die de Sloper 
als topmodel naar de achtergrond drong. 
Dat jaar werden er nog maar twee Slopers 
geleverd: de S32-8, een 493 cc kopklep-
per en de H32-9, een 557 cc zijklepper. 
De beide machines hadden diverse ver-

anderingen ondergaan. De belangrijkste 
waren de nieuwe vier-versnellingsbak, 
het stuur en de tank, die nu van een inge-
bouwd instrumentenpaneel was voorzien. 
Financieel gezien waren 1931 en 1932 
rampjaren voor BSA; in 1931 bedroeg het 
verlies £ 112.944,- en 1932 betekende het 
absolute dieptepunt met een verlies van 
£ 688.646,-. In de jaren daarna ging het 
beter en werd er weer winst gemaakt.
In 1933 werden de Slopers grondig aan-
gepakt: de boring en slag van zowel de 
kopklepper als de zijklepper werden 
gewijzigd in 85 x 105 mm waardoor de 
cilinderinhoud op 595 cc kwam. De car-
ters waren versterkt en de krukas had aan 
de aandrijfzijde een kogel- en een rolla-
ger gekregen en aan de distributiekant 
en kogellager. De kop was aangepast en 
de uitlaatpoorten (van de kopklepper) 
stonden verder uit elkaar voor een betere 
koeling. Bovendien had de motor nu een 
ingesloten kleppenmechanisme gekregen. 
Er was nog maar één kopklepper, de M33-
10, en één zijklepper, de M33-11, over. 

Het fors bemeten 
voorspatbord 
beschermt de berijder 
tegen opspattend water 

Een dubbele manette voor choke en 
voorontsteking; de remhendel ontbreekt: 
De voorrem wordt namelijk bediend via het 
linker rempedaal
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Het vermogen was gestegen tot 26 pk bij 
4800 tpm bij de kopklepper en tot 16,2 
pk bij 3800 tpm bij de zijklepper. Beide 
modellen hadden een handgeschakelde 
vierversnellingsbak en in 1934 behoorde 
elektrische verlichting en een claxon tot 
de standaard-uitrusting. In 1935 rolden 
de laatste Slopers de fabriekspoorten aan 
Armoury Road uit. 
In 1936 werd de hele modelreeks her-
zien en de model-aanduiding gewijzigd. 
Hiermee waren de Slopers verdwenen uit 
het leveringsprogramma.

Moeilijke starter

In de jaren ’90 had Hennie de Groot een 
BSA M20 uit 1940. Samen met haar man 
Jacob, die een BSA V-twin bestuurde, 
reed zij regelmatig VMC-ritten en daar 
was zij “ best wel goed in” vertelde zij. 
Het gebeurde daardoor regelmatig dat 
zij hoog eindigde in het klassement. Als 
twee deelnemers een gedeelde eerste 
plaats behaalden, werd de prijs uitgereikt 

aan de deelnemer met de oudste motor 
en omdat motoren tot en met bouwjaar 
1940 zijn toegelaten, trok zij altijd aan het 
kortste eind met haar “jonge” motor. Daar 
kwam bij dat de bejaarde zijklepper niet 
fijn schakelde en de werking van de kop-
peling veel te wensen overliet; kortom het 
werd tijd voor een andere, oudere motor.
In 1992 werd in een Engels motortijd-
schrift een BSA Sloper aangeboden. Jacob 
belde de verkoper maar toen bleek dat er 
nog twee andere liefhebbers waren. Twee 
weken en twee telefoontjes later hadden 
deze liefhebbers zich terug getrokken. 
“Ik ben morgenavond om 18.00 uur bij 
u,” zei een enthousiaste Jacob tegen de 
Engelsman. De Friezen stapten onmid-
dellijk in hun bus, reden naar de boot en 
stonden op het afgesproken tijdstip bij de 
verkoper op de stoep. 
De S30-13 met bouwjaar 1930 (zie 
model-aanduiding) bleek een puntgave 
motorfiets te zijn die met een paar trap-
pen liep. De koop werd gesloten en de 

Hennie de Groot met 
haar prachtige Sloper
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Gezocht: BSA M20

Gezocht: Triumph Bonneville

Gezocht: Norton Commando

Gezocht: Engelse motoren !!

AJS - BSA - MATCHLESS - NORTON - TRIUMPH 3TA

U kunt zelf bij ons uw onderdelen stralen 

Bijvoorbeeld uw cilinderkop weer als nieuw maken met glasparel

ALGEMENE OF UNIVERSELE ONDERDELEN: 

ZIE ONDERDELEN CATALOGUS OP ONZE WEBSITE

REPARATIE EN ONDERHOUD

WWW.DEENGELSE.COM

DE ENGELSE MOTORWINKEL

RADEMAKERSTRAAT 113

3769 LA  SOESTERBERG

TEL:  0346 - 352536

OPEN:

DI 19.00 - 21.30 UUR

ZA 10.00 - 17.00 UUR

OVERIGE DAGEN OF TIJDEN: 

OP AFSPRAAK

Genuine

Factory Parts

ADVERTENTIES

NIEUWE 

OPENINGSTIJDEN
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BSA SLOPER

Sloper werd ingeladen.  
Tijdens de eerste ritten in Friesland bleek 
de Sloper toch niet helemaal fijn te lopen. 
Jacob vertrouwde zijn vrouws laatste 
aanwinst toe aan Sietse Douma, die niet 
alleen aan zijklep Harley’s sleutelt maar 
ook aan andere klassiekers, met het ver-
zoek de BSA na te kijken. De monteur 
kwam tot de ontdekking dat de zuiger 
niet helemaal fris was en monteerde een 
M20 zuiger. Daarbij controleerde hij ook 
de kleppen. Bij deze inspectie bleken ook 
enkele tanden van het kickstarterquadrant 
te zijn afgebroken. Voor motorfietsen van 
deze leeftijd zijn bijna geen onderde-
len meer te vinden maar een bevriende 
instrumentmaker hielp Hennie uit de 
nood. “Die maak ik wel even,” zei hij. Hij 
hield zijn woord en heeft een nieuw exem-
plaar (na)gemaakt. 
De enige verandering die Jacob heeft aan-
gebracht is het monteren van een broodje 
op het achterspatbord en een nieuw zadel. 
Op de foto’s is duidelijk te zien dat het 
zadel hoger is gemonteerd dan standaard. 
Hennie is geen klein vrouwtje en vindt 
het daarom prettig om iets hoger te zit-
ten zodat ze haar benen niet hoeft dubbel 
te vouwen. 
Na deze kleine revisie bleek de BSA een 
fijne een heel betrouwbare motor te zijn 
waarmee Hennie veel toerritten heeft 
gereden. Als enthousiaste deelnemer 
aan Internationale BSA Rally’s, heeft zij 
op de Sloper diverse buitenlanden zoals 
Noorwegen, Zweden en Denemarken 
doorkruist en heeft ze, dichter bij huis, 
de Oldtimer Elf Stedentocht gereden.
Ze vindt hem prettiger rijden dan de M20 
en de handschakeling bevalt haar beter 
dan de voetschakeling van haar vorige 
motor. Een prettige bijkomstigheid is dat 
er zit meer pit in zit dan in de zijklepper. 
Dat heeft ook een nadeel want hij is moei-
lijker te starten, zó moeilijk dat Hennie 
altijd de hulp van het sterke geslacht nodig 

heeft om te kunnen rijden. Even alleen 
een boodschapje doen op de Sloper is er 
dus niet bij. 
Hoewel Hennie nog steeds heel enthou-
siast is als het om BSA’s gaat, heeft ze de 
afgelopen tien jaar niet meer gereden. Dat 
komt niet alleen omdat zij het rijden min-
der leuk vindt maar ook omdat zij minder 
tijd heeft. De onderdelenhandel die zij 
samen met Jacob bestiert loopt als een 
trein waardoor ze veel tijd besteedt aan 
de inkoop en aan het verzendklaar maken 
van de bestellingen. Daarnaast staat de 
firma De Groot op veel beurzen in bin-
nen- en buitenland. 

Techniek

Op technisch gebied wijkt de Sloper 
behoorlijk af van de tien jaar jongere M20. 
Het eerste wat opvalt is de tankschake-
ling. Wat ook opvalt is dat op de rechter 
stuurhelft geen remhendel aanwezig is. 
Gelukkig heeft de BSA wel een voorrem 
maar die wordt bediend door het linker 
voetpedaal, terwijl het rechter voetpedaal 
de achterrem activeert. Met twee voeten 
remmen is wel even wennen, maar dat is 
rijden met handschakeling ook. 
Een ander opvallend kenmerk van 
de Sloper is de dubbele uitlaat (zie 
hierboven). 
De S30 is nog voorzien van een total-loss 
smeersysteem waarbij de olie wordt opge-
slagen in het voorste deel van het carter 
dat als olietank fungeert. Hierdoor lijkt 

De open kleppen hebben 
af en toe een spuitje olie 
nodig

De Sloper was de eerste 
BSA met een zadeltank

Jacob en Hennie zijn al 
meer dan 40 jaar rasechte 
BSA-liefhebbers

21



BSA SLOPER

het in eerste instantie op een wet-sump 
systeem maar het is wel degelijk dry-
sump smering want de krukas draait in 
een droog carter. Aan de linkerkant van 
het carter is een stelknop aangebracht 
waarmee men de gewenste hoeveelheid 
olie kan regelen om de primaire ketting te 
smeren. Aan de rechterkant zit een stel-
knop ten behoeve van de smering van de 
krukas. Dit De Luxe model onderscheidt 
zich van de standaard Sloper, de S30-
12, door de verchroomde tank en 7 inch 
trommelremmen in plaats van  5½ inch 
remmen. Een snelheidsmeter/kilometer-
teller is niet aanwezig maar die kon men 

aanschaffen als accessoire.
Hoewel de motor voor 99% origineel 
is, zijn er enkele afwijkende details. De 
tank hoort verchroomd te zijn met een 
groen bovenpaneel. Bij deze motor is de 
tank zilvergrijs gespoten met een blauw 
bovenpaneel. Waarschijnlijk is de tank 
in het verleden beschadigd waardoor hij 
niet meer te verchromen was en heeft 
een vorige eigenaar de tank laten spuiten. 
Misschien had hij een hekel aan de kleur 
groen. Ook de verkoperde koplamprand 
en het paneel op de koplamp waarin de 
lichtschakelaar en de ampèremeter zijn 
gemonteerd, zijn waarschijnlijk het resul-
taat van het personaliseren van de motor 
door de Engelsman. Dat geldt ook voor de 
handvatten met het houtmotief. 
Dankzij deze reportage zag de Sloper, na 
vijf jaar binnen te hebben gestaan, weer 
eens het daglicht. Ondanks dat er niet 
meer mee wordt gereden willen Hennie 
en Jacob de BSA niet verkopen want “wat 
je verkoopt ben je kwijt en nu blijft hij 
nieuw.”■

Model-aanduiding

In de jaren ’20 bestond de model-aanduiding uit een combinatie van één letter 

en twee cijfers, eventueel aangevuld met de aanduiding van het motortype 

(OHV of SV) of de toevoeging de Luxe, Light, enz.. De letter was een code voor de 

cilinderinhoud en de twee cijfers gaven het jaar aan. Vanaf 1930 werd er een tweede 

cijfercode aan toegevoegd die niets anders aangaf dan het nummer in de folder. 

De S30-13 is dus een 493 cc model uit 1930 en het dertiende model in de folder en 

de S31-10 van een jaar later is bijna dezelfde machine maar omdat er dat jaar 12 in 

plaats van 18 modellen werden geleverd, is deze machine nu het tiende model in 

de folder. 

In 1936 werd een nieuwe model-aanduiding ingevoerd met één letter en twee 

cijfers. De letter gaf de cilinderinhoud en/of het motortype aan en de cijfers waren 

een code die verder geen betekenis had en veel logica zat er vaak niet in. 

De schuin 
staande cilinder 
veroorzaakte een 
nieuwe trend in de 
motorbouw.
De Sloper was in zijn 
tijd een moderne 
motor.
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Modellenoverzicht BSA Sloper

1927: S27 OHV 493 ohv
1928: S28 OHV 493 ohv
1929: L29 349 ohv two-port
 S29 SV 493 sv de Luxe 
 S29 OHV 493 ohv single-port
 S29 OHV 493 ohv two-port
 H29 SV 557 sv de Luxe
1930: L30-11 349 ohv two-port
 S30-7 493 sv
 S30-9 493 sv
 S30-12 493 ohv
 S30-13 493 ohv de Luxe
 H30-8 557 sv
 H30-10 557 sv de Luxe
1931: S31-7 493 sv
 S31-9 493 ohv two-port
 S31-10 493 ohv de Luxe
 H31-8 557 sv de Luxe
1932:  S32-8 493 ohv de Luxe
 H32-9 557 sv
1933: M33-10 595 sv
 M33-11 595 ohv
1934: M34-12 595 sv
 M34-13 595 ohv
1935: M35-10 595 sv
 M35-11 595 ohv

TECHNISCHE GEGEVENS
Motor
Type: ééncilinder kopklepper met stoterstangenBoring x slag: 80 x 98mm
Cilinderinhoud: 493 cc
Cilinderkop: gietijzer met open kleppen
Carburateur: Amal 
Olietank: onderdeel van carter
Smeersysteem: total loss waarbij de olie wordt 
meegevoerd in een apart compartiment in het carter (dat als olietank fungeert).
Ontsteking: Lucas magneet, 
Dynamo: Lucas 6 Volt

Rijwielgedeelte
Frame: dubbel wiegframe met smeedstalen I-profiel ruggengraat en met zijspan lugs  
Voorvering: girdervork, 
Voorrem: simplex trommelrem 7 inch, halve naafAchterrem: simplex trommelrem 7 inch
Voorband: 3.25 x 19
Achterband: 3.50 x 19
Zadelhoogte: 630 mm (oorspronkelijk)
Benzinetank: zadeltank inhoud: 10 liter
Olietank: onderdeel van carter, inhoud 1,5 liter
Gewicht: circa 157 kg (zonder verlichting)

Transmissie
Versnellingsbak: BSA, 3 versnellingen
Primaire overbrenging: enkele ketting 
Koppeling: meervoudige droge platenkoppelingSecundaire overbrenging: ketting 5/8 x ¼ inch

Prestaties
Vermogen: circa 18 pk 
Topsnelheid: circa 120 km/uur
Kleuren: frame, spatborden en wielen: zwart,  tank: zilvergrijs gespoten (oorspr. chroom)  met  blauw (oorspr. groen) bovenpaneel, rode letters op crèmekleurige ondergrond
Nieuwprijs in 1930:  S30-12 standaard: ƒ 775,-    

S30-13 de Luxe : ƒ 865,-
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Tuinlaan 31 • 3738CS • Maartensdijk
Tel. 0346 213 537 • Mob. 06 227 331 81

e-mail: info@arriskramer.nl
www.arriskramer.nl

A.KRAMER (Japie)
Onderhoudsbedrijf

Specialist in het wikkelen en reviseren van: 
• magneten
• (vliegwiel)ontstekingen
• dynamo’s

van klassieke en veteraan motoren

ADVERTENTIES

www.ffmotoronderdelen.be

FF MOTORONDERDELEN

SPECIALIST IN MOTORONDERDELEN
Wij leveren nieuwe en gebruikte onderdelen voor 
BSA, Triumph, Norton maar ook voor merken zoals 
Ariel, AJS en Matchless. En natuurlijk kunnen wij 
ook onderdelen voorzien voor de Belgische merken 
FN, Gillet en Saroléa.
Zonodig maken we bepaalde onderdelen zelf, op 
maat. We leveren de onderdelen aan particulieren 
en restauratiebedrijven. Bovendien kan u bij ons 
terecht voor het reviseren van carburatoren en het 
herbekleden van zadels. 

Wolfseind 9 - 2370 Aarendonk  - België
info@ffmotoronderdelen.be
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ARIEL HUNTMASTER

Nadat ik onlangs weer ben gaan motorrijden, na 
er 14 jaar uit te zijn geweest, wil ik u vertellen hoe 
verbijsterd ik nu ben. Een advertentie in uw blad 
hielp me de juiste motor te vinden. 
In de afgelopen jaren heb ik in uw uitstekende blad 
veel roadtests en artikelen gelezen en ondanks de 
grote keuzemogelijkheden verwachtte ik dat het heel 
moeilijk zou zijn om een nieuwe motor te kiezen. 
Alles wat ik verlang is een motor die aan de volgende 
wensen voldoet:  groot genoeg om op comfortabele 
wijze twee personen te vervoeren, snel genoeg om het meeste verkeer voor te 
blijven, een topsnelheid van ongeveer 100mph, praktisch voor gebruik in de stad, 
tamelijk eenvoudig om zelf te onderhouden, goedkoop in het benzineverbruik, bij 
voorkeur circa 1 liter op 27km, goed weggedrag en goede remmen.
Ik begon me af te vragen of deze wensen onredelijk waren tot ik een 800mijl 
roadtest las van een Britse machine – nee, geen Triumph. Men schreef: 
“Een kruissnelheid van 80mph op de open weg behoorde tot de mogelijkheden 
en een top van 100mph werd zonder problemen gehaald. Het benzineverbruik 
over de hele test bedroeg 1 op 21,5; bij 50mph was dit 1 op 28,5. De motor kon 
vol vertrouwen in bochten behoorlijk schuin worden gelegd. De beide remmen 
pakten soepel aan en leverden voldoende stopkracht. De soepele overbrenging 
maakte het mogelijk optimaal gebruik te maken van de uitstekende trekkracht 
bij lage toerentallen. Warm of koud, de motor startte altijd bij de eerste trap. Dik 
gepolsterd en breed zadel, verstelbare voetsteunen, ingesloten kettingkast  met 
automatische smering”.
Klinkt dit interessant? Leg je chequeboek weg, mensen. Ik las deze test in 
de “Motor Cycle” van 1955. De motor was een Ariel Huntmaster. Ik kan 
dit geestdriftige verslag  bevestigen. Ik heb een 1955-model gehad en heb er 
70.000 mijl mee gereden. Ik heb hem flink op zijn donder gegeven, zowel solo 
als met zijspan. Een kruissnelheid van circa 80mph was aangenaam, met een 
benzineverbruik van 1 op 23 tot 1 op 25 in solo-uitvoering en circa 1 op 18 met 
zijspan. Waar kan ik tegenwoordig nog zo’n motor kopen? Ik ben ervan overtuigd 
dat hij sommige moderne motorrijders zal verrassen. 

P.J. Cocker, Petts Wood, Kent

Wat hebben wij, BSA-rijders,  aan deze test? Heel 
veel want de Ariel Huntmaster werd aangedreven 
door een BSA A10 Golden Flash-blok. Sinds 1944 was 
Ariel immers onderdeel van het BSA-concern zodat 
men eenvoudig onderdelen kon uitwisselen. Wat 
heel opvallend is bij deze test, is dat de Huntmaster 
niet was voorzien van een Road Rocket- of Super 
Rocketblok met een aluminium cilinderkop en een 

hoge nokkenas maar door een “simpel” Golden 
Flashblok met een gietijzeren kop, een tamme 
nokkenas en “slechts” 34pk. De remmen, waar zo 
lovend over werd geschreven, zijn de bolle “Ariel-
naven” die ook in onze BSA zitten en waarover 
menigeen niet enthousiast is, om het maar 
voorzichtig uit te drukken.

Ad van Boheemen
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AGENDA

INTERNATIONALE BSA TREFFENS 

2020 –  IR Tjechië, Loutí, Bohemia 

30 augustus tot 6 september

2021 –  IR in Duitsland: Sigmarinen  (10 t/m 17 juli)

2022 –  IR in België

2023 –  IR in Zuid-Australië / Summercamp in 

Nederland

2024 –  IR in Noorwegen

2025 –  IR in Denemarken

2026 –  IR in Zweden

2027 –  nog niet bekend

2028 –  IR in Groot-Brittannië

2029 –  nog niet bekend

2030 –  IR in Nederland.

BSA KALENDER 2020
De met een “N” gemerkte evenementen zijn Nederlandse BSA evenementen.

De met een “E” gemerkte evenementen vallen onder de Eenhoorn Federatie.  
De kalender wordt tevens actueel gehouden op de clubsite www.bsa-oc.com.

DATUM  EVENEMENT INFORMATIE 

24/26 jan N/T Hotrodtreffen 
1 febr N Open archiefdag 
16 febr N/T technische middag 
29 mrt N/T ALV 
5 april  E Indoor Eenhoorntreffen. 
19 april N/T Bloembollenrit 
20-24 mei N/T BSA Monstertoer Start motorcamping de Motorschuur in Gasselternijveenschemond
6 juni N/T Veluwerit   
14 juni N/T Biesboschrit 
20 juni N/T Oldtimertreffen met BSA rit Santpoortl 
3-5 juli N/T Noordertreffen  
12 juli N/T De Dijkenrit 
30 aug/6 sept  Internationale Rally BSA 
  Loutí, Bohemia Tsjechiëm
4/5/6 sept N/T Webbvorktreffen  www.webbvorktreffen.nl
11/12/13 sept N/T Septembertreffen Under construction i.v.m. 45 jaar bestaan van de club 
19 sept N/T Veenweide toertochtm
18 okt N/T Najaarsrit 
15 nov E Onderdelen ruilbeurs, Wormer   
 

TOERCOMPETITIE

Alle leden worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de toercompetitie. 
Alle met een “T” gemerkte evenementen tellen mee voor de toercompetitie.  

De BSA-OC Nederland accepteert geen 
aansprakelijkheid voor schade, verlies of persoonlijk 
letsel ten gevolge van deelname aan de door of uit 
hoofde van de BSA-OC Nederland georganiseerde 
activiteiten.   
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OVERIGE KLASSIEKE MOTOREVENEMENTEN EN BEURZEN

DATUM EVENEMENT  INFORMATIE 

17-19 jan Dé Noordelijke Motorbeurs Expo Assen  www.denoordelijkemotorbeurs.nl
28 mrt Motormarkt Hardenberg www.motormarkthardenberg.nl
16 aug  37e Eerbeekrit www.vmcmotor.com
 Grand cafe de Korenmolen tel 055 5062008 of 055 3663441
10/12 sep Borker Toren tour 3 daags Stichting Zomeractiviteiten
 evenement voor motoren van voor 1948 Westerbork
 totale afstand  700 km. info: Borkertt@outlook.com
19 sept Nationaal Veteranen Treffen www.nationaalveteraantreffen.com
3 okt Motormarkt Hardenberg www.motormarkthardenberg.nl
9 okt 25e Oldtimer en Classicbeurs Leek vrijdag 17.00 tot 21.00 uur
 Sportcentrum leek, De schelp 35 Leek zaterdag en zondag
   10.00 tot 18.00 uur 

Algemene info: Op de site van de VMC (www.vmcmotor.com) staan onder activiteiten niet alleen ritten voor 
veteraan motoren maar ook veel ritten die voor klassiekers zijn opengesteld. Zij zijn gemarkeerd met .

CLASSIC RACES ETC.

Informatie over klassieke motorraces,  
cross en trial is o.a. te vinden op deze sites.
www.classictrial.nl
www.classicracingteam.nl
www.classicmotorsport.org 
www.hmv-nederland.com

Meer informatie over classic races:
Classic Race Demo Team (033 286 42 92) 
Classic Motorsport Org. (026 381 59 55)
Historische Motorsport Vereniging (0182 38 33 30) 
Classic Trial (026 443 25 01) 

ADVERTENTIE

British Motorcycle Spares           De Groot  

P. Stuyvesantweg 84 • 8479 HK Oldetrijne
Tel. 0561 499378 • Fax 0561 499530 •Mob. 06 54965690 •E-mail info@degroot-bsa.nl

www.degroot-bsa.nl               Ook postorder service!

De Groot Motoronderdelen

      Wilt u ons bezoeken?

                Bel eerst even...

KIJK OOK OP BSA-OC.COM
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ADVERTENTIES VOOR LEDEN

GEZOCHT? TEKOOP?
Ben je op zoek naar een speciaal onderdeel of gereedschap? 
Of heb je juist onderdelen over? 
Wil je je BSA verkopen of zoek je er misschien een?

Plaats hier een advertentie, gratis voor (niet commerciële) leden!
Stuur een berichtje naar de redactie!

BANDEKO
AUTOBANDEN - AUTOSERVICE - AUTOSCHADE

Vennestraat 33, 2161 LE, Lisse
Tel. 0252-419301
www.bandeko.nl

Ma-Vr 08:30-17:30, Za 09:00-12:00

APK
Reparatie
Spuitwerk
Autobanden
Motorbanden

ADVERTENTIES
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Sweater met geborduurd 
BSA-OC logo € 35,-

Kijk voor de hele collectie en beschikbare maten op www.bsa-oc.com
Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Flessengroene polo met 
geborduurd BSA logo  € 25,-

BSA klok  € 8,-

Zwarte of groene cap met 
geborduurd BSA logo  € 12,-

Gebreide muts met 
geborduurd BSA logo  € 12,-

BSA LED Headlight   €12,-

De originele 
BSA-Owners Club 

Buff®   €12,-

BSA-OC WEBSHOP

WWW.BSA-OC.COM
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The Piled Arms
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