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REPORTAGE
BCCP optimaliseert carburateurmotor

Oud ‘ambacht’ verrijkt met moderne testmiddelen

Afstellen van oude motoren met carburateur en contact-

puntjes, vraagt om kennis die bij menigeen is verdron-

gen door bits en bytes. BCCP Fuelsystems heeft zich er

diepgaand in gespecialiseerd en beschikt over een rijke

ervaring, de juiste equipment en een riant assortiment

onderdelen om ‘oudjes’ weer kwiek te laten presteren.

Hun aanpak dwingt respect af.

Moderne autotechniek, daar willen we alles
over weten. Maar vaak realiseren we ons niet
dat het regelregime van de ‘zwarte’ doos in de
huidige auto hetzelfde is als dat waarmee oude
klassiekers hun werk deden. De juiste hoeveel-
heid brandstof mengen met de juiste hoeveel-
heid lucht, en ontsteken op het juiste tijdstip.
De zwarte doos van nu regelt dit hele proces en
is zelfs in staat om kleine afwijkingen op te van-
gen en er voor te zorgen dat de auto toch com-
fortabel blijft rijden. Storende fouten worden
opgeslagen in een logboek en de monteur wordt
daarop gewezen als hij tijdens de servicebeurt
de auto aansluit op de diagnosekast. Denkwerk

Vakmanschap is
meesterschap

BCCP heeft zich gespecialiseerd in het optimalise-
ren van klassiekers. Verder is het bedrijf volledig
geëquipeerd om de ontstekingsinstallatie en het
inlaatspruitstuk met alles wat daarbij hoort te re-
pareren, reviseren, vernieuwen en verbeteren.

BCCP heeft zich gespecialiseerd in het optimalise-
ren van klassiekers. Verder is het bedrijf volledig
geëquipeerd om de ontstekingsinstallatie en het
inlaatspruitstuk met alles wat daarbij hoort te re-
pareren, reviseren, vernieuwen en verbeteren.

1 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



wordt hem uit handen genomen, want naast het
vermelden van de foutcode geeft de kast ook een
mogelijke oorzaak aan.

Kennis vervaagt
Er is veel verbeterd zou je denken. “Inderdaad
voor simpele klussen die vallen in het program-
ma van de testkast werkt het uitstekend”, aldus
Hans R. Ten Broeke, technical managing director
van BCCP in Gramsbergen. Samen met partner
Wineke Hommes, verantwoordelijk voor de sales
en support, runt hij een modern garagebedrijf
dat zich heeft gespecialiseerd in carburateurs en
eigenlijk alles wat daarmee samenhangt.

“Wij merken dat er behoorlijk wat basiskennis
van de werkvloer is verdwenen. Waarschijnlijk
heeft de introductie van de diagnosekast daar
veel mee te maken. De nieuwste generatie test-
kasten kan ontzettend veel en neemt veel denk-
en analysewerk van de monteur over. Maar dat
heeft één bedenkelijk neveneffect, de monteur
volgt alleen nog maar instructies op het beeld-
scherm en ik vraag me wel eens af of het gros
van de (jongere) monteurs ook weet waarom ze
bepaalde handelingen doen. We krijgen hier
soms voertuigen binnen waar al een hele batte-
rij monteurs zijn licht over heeft laten schijnen,
maar dan blijkt bijvoorbeeld dat ze niet eens

naar het ontstekingstijdstip hebben gekeken ter-
wijl dat duidelijk verkeerd stond.”

Een grote puzzel
Vaak zijn de klussen die zich aandienen bij
BCCP ingewikkelder. “Wij ‘zitten’ in de carbu-
rateurs en de ‘contactpuntjes’. Dan praat ik in
het algemeen over klassiekers, althans bij de
auto’s. Vaak voertuigen die zijn geïmporteerd
uit het buitenland, waarvan de configuratie
net even anders is dan van toenmalige Neder-
landse uitvoeringen. Er zit bijvoorbeeld een af-
wijkende carburateur of sproeierbezetting op,
of het ontstekingsverloop verschilt. Om nog

Ze weten veel bij BCCP, maar ook zij
moeten wel eens wat opzoeken. Een
uitgebreide documentatiekast boor-
devol informatie helpt daarbij.

Met deze profielprojector kun je meten
en onderdelen op detailniveau contro-
leren op onregelmatigheden. Ideaal
voor bijvoorbeeld sproeiernaalden.

Tja, onderdelen genoeg bij BCCP. In die kleine rode kastjes aan de voorzijde
van de schappen zijn de verschillende sproeiernaalden van SU en Zenith/
Stromberg opgeslagen, 700 verschillende maar liefst!

Eigenlijk zijn het wonderschone dingen, carburateurs. Deze set van 12 Webers
is gereviseerd en synchroon afgesteld (!) voor twee Ferrari’s die momenteel in
de USA compleet nieuw worden opgebouwd.

Slotstuk van een reparatie of revisie is het synchroniseren. Daarvoor heeft
BCCP de beschikking over een soort stofzuiger die lucht door de carburateur
zuigt. Met een luchtstroommeter synchroniseert de specialist vervolgens de
gaskleppen links en rechts.

Gasklepasjes en bijbehorende lagers
zijn onderhevig aan slijtage. Bij BCCP
vernieuwen ze deze onderdelen en
zorgen voor een goede lagering. De
assen zijn niet altijd meer te krijgen
en worden dan gekopieerd.

Compleet nieuwe courante typen heb-
ben ze ook. Vaak onderwerpt BCCP ze
aan een deskundig onderzoek voor-
dat ze naar de klant gestuurd worden.
Af-fabriek is er meestal nog het no-
dige op aan te merken.

Het bedrijf heeft een
keurige receptieruimte
met veel grijpgoed
voor de technisch geïn-
teresseerde klant. Denk
aan speciale toevoeg-
middelen, carburateur-
onderdelen en
K&N-luchtfilters.
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maar te zwijgen van de brandstoffen, ook die
zijn in de loop der jaren sterk veranderd. Be-
schik je niet over de juiste documentatie en
kennis, dan is het een crime om dergelijke mo-
toren weer optimaal af te stellen.”
Naast kennis en documentatie beschikt BCCP
over een ruime hoeveelheid onderdelen. “We
zijn officieel importeur van Weber en dealer
van SU. Van SU bijvoorbeeld, hebben we 700

verschillende naalden op voorraad. En som-
mige SU-carburateurs kunnen we nieuw uit het
schap pakken. Voor de (oude) Mini bijvoorbeeld
leveren we nog regelmatig compleet nieuwe
exemplaren. De exemplaren die we van de fa-
briek in Engeland betrekken worden door ons
wel gecontroleerd en gemodificeerd. Het vlot-
terniveau van nagelnieuwe exemplaren klopt
in de regel voor geen meter en de gasklepas zit

er nogal knullig in. In gesloten toestand lekt er
nóg lucht langs waardoor het bijna onmogelijk
is om de auto onder alle omstandigheden fat-
soenlijk stationair te laten draaien. Onze exem-
plaren zijn dus beter dan nieuw.”

Slotstuk van revisie
Autoklanten van BCCP zijn vaak eigenaren van
klassiekers. Ze hebben al veel geld uitgegeven

Als voorbeeld een TVR 3000 uit
1979 met een toch enigszins be-
daarde V6-motor van Ford. De
klant had de auto nog maar kort
in zijn bezit, kende de volledige
historie niet, maar had wel ver-
nomen dat de auto ooit uit Ame-
rika was geïmporteerd. Verder
wist hij dat de carburateur ooit
was vervangen door een nieuw
exemplaar.
Maar hij had problemen! Proble-
men waar al door menig autobe-
drijf naar was gekeken. De auto
startte, als de motor op bedrijfs-
temperatuur was, niet of bijzon-
der slecht. Bij lage snelheden of
tijdens het wachten voor een
stoplicht sloeg hij af en was bijna
niet meer aan de praat te krij-
gen. Een half uurtje wachten
bood meestal wel soelaas, maar
het deed afbreuk aan het plezier
dat hij aan deze auto dacht te
beleven. Verder vond de klant de
prestaties van de V6 bijzonder
bescheiden.

Extreem rijk mengsel
Een blik onder de motorkap
leerde dat de TVR inderdaad niet
lang geleden van nieuw mengsel-
bereidings-equipment was voor-
zien. Alle draaipunten waren
spelingsvrij en alles zag er schoon
en olievrij uit. Een snelle meting
gaf aan dat de TVR vlak na het
starten een CO-gehalte had van

Een tamme TVR met startproblemen
Het komt zelden voor dat een probleemgeval maar één oorzaak kent.
Veelal is het een opeenstapeling van factoren, die ervoor zorgen dat
de klant niet naar tevredenheid met het voertuig rijdt. Een diepgaand
onderzoek door BCCP doet wonderen.

0,5%. Dat is voor een dergelijke
motor redelijk laag. Echter, het
liep snel op naar >9,99%, waarna
de motor de geest gaf.
Demontage van het luchtfilter
liet zien dat de carburateur over-
stroomde. De oorzaak werd ge-
vonden in een te hoge brandstof-
druk, veroorzaakt door een on-
bekende elektrische pomp bij de
tank. Die pompte de brandstof
met maar liefst 8 PSI naar de car-
burateur, terwijl dat 2 tot 3 PSI
hoort te zijn. Na montage van
een King-filter met ingebouwde
drukregelaar werd een normale
waarde bereikt en stroomde de
carburateur niet meer over. Hans
kon nu eindelijk beginnen met
het verzamelen van data van de
motor. Een snelle viergasmeting
gaf aan dat de waarden binnen
de grenzen bleven, maar Hans
had duidelijk bedenkingen bij de
HC-waarde van 100 ppm in com-
binatie met het matige ontste-
kingsscoopbeeld. De brandtijd
bedroeg slechts 0,6 msec, terwijl
1,5 of meer het streven is.
Voor het afstellen van de carbu-
rateur moest dit eerst verholpen
worden.

Verkeerde bobine
De importauto bleek voorzien
van een Amerikaanse performan-
cebobine, maar die is niet be-
doeld om met een voorschakel-

weerstand te werken terwijl dat
bij TVR wel gebruikelijk is. Na
vervanging van de bobine bleek
de brandtijd te zijn toegenomen
naar 1,4 msec. Hans verving ook
de contactpunteninstallatie door
een puntloze versie. Samen met
een set lageweerstandkabels
(gem. 2,5kΩ) steeg de brandtijd
van 0,6 naar een uitstekende 1.9
msec. Meting leerde verder dat
de aangevoerde primaire ontste-
kingsspanning 1,5 V lager was
dan de accuspanning, waardoor
de bobine nooit zijn volledige ca-
paciteit kon halen.
Waarschijnlijke oorzaak is de
oude elektrische infrastructuur;
de bedrading, de stekkers en het
contactslot hebben teveel weer-
stand. Maar de klant heeft te
kennen gegeven dit in eigen be-
heer te willen verbeteren. De uit-
gangssituatie is nu echter derma-
te bevredigend dat het een test
op de vermogensbank meer dan
rechtvaardigt.

Lekker toeren in de hal
We zijn nu op het punt aangeko-
men om te analyseren of de
klacht van de klant met betrek-
king tot de bescheiden prestaties
terecht blijkt.
De auto wordt vastgesjord op de
rollen van de Dynojet en het is
tijd voor een ‘blokje’ om. Het
mengsel blijkt bij diverse kruis-
snelheden zeer mager met waar-
den van ver onder de 0,5% CO.
Bij vollast bedraagt dit iets onder
de 3% CO, de lucht-brandstofver-
houding van meer dan 14 bena-
drukt dit.

Verder valt op dat de vermogens-
afgifte enigszins hakkelig is en
het afgegeven maximum vermo-
gen beneden de fabrieks- en da-
tabasespecificatie ligt.
Dat laatste ligt niet alleen aan
het magere mengsel. Het blijkt
dat er niet voldoende voorontste-
king is. Instellen bij het juiste toe-
rental op de merktekens levert
een mooie ‘gladde’ kromme op.
Om het deellastmengsel te corri-
geren worden de stationair-
sproeiers vervangen door iets
grotere exemplaren.

‘Gehoorzame’ TVR
Bij de daaropvolgende testrit laat
de TVR zich van zijn goede kant
zien. Heerlijk soepel bij diverse
kruissnelheden, maar nog steeds
met een bescheiden vermogen.
De oorzaak blijkt te liggen in de
oplossing die een amateuristische
‘collega’ ooit heeft bedacht voor
het overlopen van de carbura-
teur. Hij of zij heeft namelijk ge-
probeerd het brandstofniveau te
verlagen door de vlotter te ver-
buigen. Gelukkig is deze terug te
buigen naar de originele stand
en het vollastdeel wordt gecorri-
geerd met andere hoofdsproeiers
en remluchtsproeiers.
Het resultaat mag er zijn. Een
normaal mengsel bij deel- en vol-
last, een goed werkende ontste-
kingsinstallatie, een vermogen
dat hoort bij een dergelijke auto
(18% vermogenswinst ten op-
zichte van de oude situatie) én
een zeer tevreden klant die een
auto terugkrijgt die voldoet aan
zijn stoutste droom! �

Stap voor stap 

het probleem te lijf �
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om de carrosserie en de motor te reviseren maar
zijn nog niet tevreden over de performance en
de driveability van de auto.
Niet verwonderlijk, want bij een motorrevisie
wordt de ontsteking en de carburateur vaak
‘vergeten’. Het blok wordt gestript en gaat in
kale vorm naar het revisiebedrijf.
Maar ook carburateur en ontstekingunit zijn on-
derhevig aan slijtage. Van die laatste weten we

houding over het hele toerengebied te garande-
ren. Tevens werden alle verbindingen en stan-
gen gecontroleerd op overmatige slijtage en
zonodig vervangen.
“Dat wordt wel eens vergeten als een klassieker
gerestaureerd wordt. Het draaiend gedeelte is in
fabrieksconditie gebracht en dan vallen de pres-
taties tegen. De gasmenging en het adequaat
ontsteken van het mengsel laten te wensen over

waarschijnlijk nog wel dat deze tijdens een
beurt gecontroleerd moest worden en in veel ge-
vallen opnieuw afgesteld. Bij de grote beurt
stond dan steevast de uitwisseling met nieuwe
puntjes op de lijst.
Ook de carburateur kreeg aandacht. En dat ging
verder dan stationair afstellen. Tijdens een grote
beurt kreeg het voertuig een nieuwe naald en
sproeiers om een goede en correcte mengselver-

De man en zijn probleemauto. Een
sessie begint altijd met een uitge-
breide overdracht waarin Hans (links)
zoveel mogelijk informatie probeert
te krijgen van de klant. Ook infor-
meert hij naar de geschiedenis van
de auto, de onderhoudsgegevens en
of het voertuig is verzekerd.

Eerste conclusie: te hoge opvoerdruk
waardoor de carburateur overstroomt.

Monteren van een zogenaamd King-
filter met instelbaar overdrukventiel
brengt de opvoerdruk op het ge-
wenste niveau. Hans kan verder met
het probleemgeval.

Met een scoop krijgt Hans een beeld
van de conditie van de vonk.

Ook een plaatje uit de oude doos?
Vergeet het maar, bij BCCP bepalen
ze contacthoek, vervroeging, vonk;
kortom de gehele ontsteking.

De beide carburateurs (voor iedere
bank één) worden gesynchroniseerd
met een luchtstroommeter. Dat geeft
een beter resultaat dan met de be-
kende vacuümmeters.

Vervolgens CO afstellen en dan is de
TVR gereed om op de rol aan de tand
gevoeld te worden.

De Dynojet heeft per
wiel maar één rol, het-
geen wel betekent dat
de auto goed gefixeerd
moet worden. Groot
voordeel, volgens Hans,
is dat de invloed van de
rol minimaal is en al
zijn ‘runs’ reproduceer-
baar zijn.

De grote baas bedient zelf de knop-
pen en de versnellingspook en maakt
onderweg aantekeningen.

Een viergasmeter is voor een goede
diagnose en controle onontbeerlijk.

De intuïtie van de meester bleek te kloppen, de
ontsteking stond niet op tijd!

Het vermogen is uiteindelijk toegenomen met
18% en is op een waarde gekomen die vol-
gens de database van BCCP hoort bij een der-
gelijke motor. Over het hele toerengebied
krijgt de motor iets meer brandstof ten op-
zichte van de uitgangssituatie, wat duidelijk
blijkt uit de Air-Fuel-Ratio grafieken. De hak-
kelige afgifte van het vermogen is een stuk
minder geworden. Dit komt door een betere
en langer durende vonk. De TVR-klant kende
zijn auto bijna niet meer terug en was intens
tevreden met het resultaat.

Vermogensmeting TVR3000 voor en na ingrijpen door BCCP
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en dat merk je vervolgens aan het rijgedrag.”

Stap voor stap
De werkwijze van BCCP gaat stapsgewijs. “Willen
we de werking van de carburateur(s) optimalise-
ren dan moeten we er zeker van zijn dat de rest
in goede conditie is. Op de Dynojet-vermogens-
bank kunnen we onder belasting meten, en met

de motortester en een goede viergastester krij-
gen we tijdens een run al voldoende informatie
binnen. We controleren het ontstekingstijdstip,
de brandtijd van de ontsteking, de conditie van
de puntjes en de elektrische bedrading. Daar-
mee creëren we een goede uitgangssituatie om
het brandstofsysteem te controleren. We raden
de klant meestal aan om over te stappen op elek-

tronische ontsteking. Het valt namelijk niet mee
om nog ergens contactpuntjes van goede kwali-
teit te kopen. Het merendeel komt uit Verweggi-
stan en dat is ronduit slecht spul. Bosch levert
nog wel een aantal typen die van goede kwaliteit
zijn, maar de vraag is: hoelang nog?”
De Dynojet-vermogensbank is echt goud waard
zegt Ten Broeke. “We testen de auto bij diverse

Passie voor Engelse techniek
Een Triumph Dolomite met twee bovenliggende nokkenassen veranderde het leven van de toen 25-jarige
Hans Ten Broeke. Op een camping die door veel Engelse toeristen werd bezocht zag hij een wel heel kek
autootje en raakte met de eigenaar in gesprek. Deze kennismaking bleek het begin van een nieuwe car-
rière.

Hans was bijzonder gecharmeerd
van de lijn in het model. De En-
gelse eigenaar vertelde hem ech-
ter dat het bijzondere van de
auto zich onder de motorkap be-
vond. Hans, sinds zijn vroege
jeugd al ‘bezig’ met motorfietsen,
wilde daar uiteraard meer over
weten en samen doken ze onder
de motorkap. Op het eerste ge-
zicht was er niets bijzonders te
zien aan de Dolomite-krachtbron
totdat de eigenaar een tipje van
de sluier oplichtte. De viercilinder
had maar liefst 16 kleppen aan
boord, vier per cilinder! Hans was
verrast maar meer nog vroeg hij
zich af hoe die kleppen dan wel
aangedreven werden. Het was
namelijk de eerste keer dat hij
hoorde dat een standaardproduc-
tie-auto uit 1977 was uitgerust
met zo’n geavanceerde ademha-
ling.

Van hobby naar professie
Thuisgekomen besloot hij zich te
verdiepen in dit technische hoog-
standje en werd lid van de Dolo-
mite-club. Daar kwam hij erachter
dat er nog wel het een en ander
te verbeteren viel aan deze au-
to’s. Hij ontpopte zich al snel als
een technisch aanspreekpunt,
vooral voor clubleden die iets
meer van hun Dolomite verlang-
den dan de fabrikant had be-
doeld. Die leden hadden ook veel
behoefte aan sportieve compo-
nenten zoals stuurtjes en uitlaten.
Via Engelse contacten impor-

teerde hij deze accessoires en ver-
kocht ze op clubmeetings of via
de telefoon. Hij werkte in die tijd
ook nog als elektronicaspecialist
bij Texas Instruments in Almelo.
Die combinatie ging hem opbre-
ken en ook het feit dat zijn ‘han-
deltje’ eigenlijk maar centenwerk
betrof. ‘Klanten’ benaderden

hem in de avonduren voor een
prijsopgave van een onderdeel en
kozen vervolgens voor de goed-
koopst mogelijke optie van een
collega. Dat wilde hij niet meer!
Hij besloot zijn beroep als elektro-
technicus op te geven en zich vol-
ledig te richten op de techniek.

Carburateurs als core
 business
In de loop der jaren was hem op-
gevallen dat clubgenoten moeite
hadden met het afstellen van de

Hans in zijn element: in overall, aan
het roer van een Engelse machine,
bezig een ‘ouderwetse’ auto te opti-
maliseren.

carburateur en dat reguliere ga-
ragebedrijven er vaak geen ant-
woord op hadden. Vooral de
SU-carburateurs werden als zeer
lastig ervaren. Hans besloot zich
te gaan specialiseren in dit onder-
deel. Nu mogen hij en zijn part-
ner Wineke Hommes zich de car -
burateurspecialisten van de Bene-
lux noemen, en kunnen ze uit
voorraad iedere nog leverbare
courante carburateur en onder-
deel daarvan leveren.
En de Triumph Dolomites? Tja,
sommige liefdes raak je nooit
meer kwijt. Hans en Wineke doen
niet onverdienstelijk mee in de
ONK Youngtimers Trophy met
twee Dolomite Sprints. �
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kruissnelheden. Ik noteer de gegevens van de
viergastester, het koppel en vermogen en de air-
to-fuelwaarde wordt opgeslagen in de computer.
Dan volgt de grote puzzel. Meestal moet het
mengselsysteem gereviseerd of bijgesteld wor-
den.”

Aparte revisieafdeling
Dan gaat het onderdeel naar de restauratieafde-
ling. Johan Webbink, medewerker restauratie
sinds 1992, zorgt ervoor dat het onderdeel weer
volgens fabrieksspecificaties of beter wordt afge-

leverd. “Ik durf te beweren dat we met de carbu-
rateurs 95% dekkend zijn. Voor sommige exoten
moeten ook wij zelfs wel eens nee verkopen.
Maar we kunnen de klant altijd helpen; of we
bieden een alternatief of we maken het ontbre-
kende onderdeel zelf. Bij dat laatste praten we
uiteraard over een ander prijskaartje, maar je
hebt klanten die kost wat het kost hun auto ‘ori-
gineel’ willen houden. Daarna bouwen we de
motor weer op en draaien we een laatste serie
runs om te controleren of de motor naar wens
presteert.
Eventueel vergelijken we de waarden met wat ik
in de loop der jaren in mijn database met dui-
zenden testauto’s heb verzameld. De meeste au-
to’s hebben we hier al eens op de rol gehad en
alle metingen plus relevante informatie zijn op-
geslagen.”

Niet alleen voor particulieren
BCCP heeft niet alleen particulieren als klant.
”Wij doen ook regelmatig werk voor garagebe-
drijven, juist vanwege de mogelijkheid om
onder belasting te testen. Het is voor veel bedrij-
ven de rit naar Gramsbergen meer dan waard. Je
kunt tegenwoordig niet meer in het drukke ver-
keer rijden én gegevens verzamelen én zuinig
zijn op de auto van de klant. Wij verzorgen een

probleemloze foutzoektestsessie zonder ook
maar iets of iemand in gevaar te brengen.”
Ook moderne auto’s staan dus regelmatig op de
Dynojet van BCCP. “Wat zich daar onder de mo-
torkap afspeelt is gebaseerd op de techniek
waarmee wij onze boterham verdienen”, aldus
Hans. En die moderne techniek kent, gezien de
achtergrond van Hans, voor hem dan ook geen
geheimen. Bezoek voor de aardigheid ook eens
de welgevulde BCCP-website (www.bccp.nl). �

Hans Doornbos
Foto’s: Jan Lieftink

Gereedschap dat u niet in iedere werkplaats zult
aantreffen. Met de flowbank kan Hans het inlaat-
systeem 100% optimaliseren om zoveel mogelijk
lucht in de motor te krijgen.

De flowbank toonde aan dat met deze zeer korte
kelk de luchttoevoer in de motor met 10% wordt
verhoogd. Rechts het houten prototype, links de
uiteindelijke versie. Het spoort onder andere 
Jaguars aan tot betere prestaties.

Het vernieuwen van de gasklepbediening betekent
vaak het uitfrezen van de oude lagering.

Met dit gereedschap wordt de binnendiameter van
de gasklepbevestiging nauwkeurig bepaald.

Schoonmaken, controleren, eventueel vernieuwen
en weer monteren. Medewerker restauratie Johan
Webbink verstaat zijn vak.

Tip van de professional: draai bij montage de be-
vestigingsmoeren niet te vast, informeer naar het
voorgeschreven koppel en respecteer dat! Een car-
burateur is namelijk ‘opgetrokken’ uit zacht mate-
riaal en te hard aandraaien betekent vervorming
en kans op lekkage. Het is maar dat u het weet!
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