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Contactpuntjes afstellen, wat bedoelt u? Inder-
daad, het vraagt om kennis die bij menigeen is
verdrongen door het stoïcijns opvolgen van aan-
wijzingen die de diagnosekast levert. Waarschijn-
lijk loopt er hier en daar nog een oudgediende op
de werkvloer die de jonge garde haarfijn uit de
doeken kan doen hoe een en ander in zijn werk
gaat. Mogelijk vertelt hij er dan ook bij dat de per-
fecte afstelling maar een korte houdbaarheidsda-
tum kent. Door slijtage neemt het verloop van de
afstelling toe met het aantal afgelegde kilometers.
Daar verandert niemand iets aan, eigenaren van
klassiekers kunnen er alles over vertellen. 

Bij revisie vaak vergeten
We zijn er allemaal van overtuigd dat een goed
ontstekings- en brandstofregime de basis vormt
voor goede motorprestaties in relatie tot het
brandstofverbruik en de uitstoot. Dit wordt nogal
eens vergeten na een complete revisie van de
techniek. 
Dat wekt frustratie op bij de eigenaar. Hij heeft
veel geld uitgegeven om het draaiwerk in opti-
male staat te brengen en dan blijkt de motor 
nadien nog steeds te lopen als een natte krant.
Allereerst die slijtende contactpuntjes. Daarvoor
volstaat een systeem met een optische of magne-
tische opnemer. Maar daarmee zijn niet alle pro-
blemen opgelost. De slijtage van het vervroe-
gingsmechanisme, verdeleras en lagers blijven,
dus van de oorspronkelijke vervroegingkarakteris-
tiek zal na verloop van tijd niet veel meer kloppen.
Komt nog bij dat die curve is gebaseerd op de
brandstofkwaliteit uit vervlogen jaren en we
weten allemaal wat er op dat gebied is veranderd.
Voor al deze problemen levert 123ignition een
oplossing.

Bijna origineel maar dan beter
Een mechanisch geregelde vervroeging, dat is
vragen om slijtage. Immers, de centrifugaalge-
wichtjes bewegen door de rotatiesnelheid naar
buiten en al die draaiende en bewegende onder-
delen krijgen nauwelijks smering. Op termijn lub-
bert alles uit, met als gevolg een verstoorde ver-
vroeging. Dat moet anders kunnen. 

Moderne techniek in een oud ‘jasje’
123ignition levert intelligente systemen voor klassiekers

Eigenaren van klassiekers zijn vaak echte puristen; ieder onderdeel aan hun bolide moet

 origineel zijn. Maar die oude techniek is onderhoudsgevoelig, weinig flexibel en levert niet

 bepaald een bijdrage aan het milieu. 123ignition rekent af met die tekortkomingen en laat

menig klassieker weer presteren volgens de fabrieksspecificaties en vaak zelfs beter!

Productie en assemblage van de 123ignition-componenten geschieden in eigen beheer. De aluminium behuizing en de printplaat zijn
universeel, de aandrijving verschilt uiteraard per merk evenals de geprogrammeerde vervroegingscurve.
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“Wij zijn er in geslaagd om moderne meet- en 
regeltechniek te verpakken in een look-a-like ori-
ginele verdelerbehuizing”, aldus Albert de Gier,
managing director van 123ignition. 
Die laatste toevoeging lijkt ons een beetje over-
bodig. “Vergis je daar niet in”, zegt De Gier, “ik
krijg wel eens de indruk dat het voor de doel-
groep belangrijker is dat het ‘vreemde’ onder-
deel niet al te veel afwijkt van het origineel dan
dat het bijdraagt tot de driveability van het
voertuig”. 
Hoe werkt het? “We hebben alle bewegende on-
derdelen van de stroomverdeler vervangen door
een centrale as met rotor. In het huis hebben we
een printplaat met elektronica ondergebracht,
noem het een soort computertje, die de juiste ver-
vroeging en optimale ontsteekhoek bepaalt. Dat
laatste is belangrijk omdat de juiste ontsteekhoek
de sterkte van de vonk bepaalt. Door die regeling
heb je bij ieder toerental de optimale vonk zonder
dat de bobine overmatig wordt verhit.” 

TEKST: HANS DOORNBOS / BEELD: JAN LIEFTINK

Het resultaat laat zich raden. De auto reageert
beter op het gaspedaal, loopt regelmatiger bij elk
toerental en heeft een vollediger verbranding.
Daarbij is het onderdeel absoluut onderhoudsvrij,
en heeft het een bijna origineel uiterlijk.

Meerdere ontstekingskrommen
123ignition in Moordrecht heeft een eigen pro-
ductiefaciliteit voor de ontstekingssystemen.  “Ik
heb goede contacten in de wereld van de proces-
techniek en kon relatief goedkoop een complete
productielijn kopen. Het inregelen en program-
meren van die lijn kunnen we zelf en nu zijn we
van niemand meer afhankelijk. Echter, als je ooit
storing krijgt en een monteur moet laten komen
dan kost het geld en vooral tijd. Dus hebben we er
nog maar een tweede lijn bij aangeschaft zodat
we altijd verzekerd zijn van een constante produc-
tie. Onze systemen vinden aftrek in de hele wereld
en nee verkopen, dat doen we niet graag.”
De printplaten zijn universeel evenals de alumi-

nium verdelerbehuizing die elders wordt gefabri-
ceerd. Tijdens de assemblage krijgt de printplaat
het programma met de merk- en modelspecifieke
data. “Het is belangrijk om precies op te geven
welk type en bouwjaar auto je hebt. Wij krijgen
vaak klanten die klagen over het motorgedrag,
vooral bij DS’en. Jarenlang zijn ze aan het experi-
menteren geweest zonder enige verbetering. Dan
blijkt dat ze ooit op de sloop een andere verdeler
hebben bemachtigd die er hetzelfde uitziet en
perfect past maar die een andere vervroegings-
curve genereert. Tja, en dat kun je aan de buiten-
kant niet zien.”
Voor de fijnproevers heeft het bedrijf een versie
ontwikkeld waar de gebruiker zelf de kromme
kan manipuleren. De software hiervoor kan ge-
download worden van de website (www.123igni-
tion.nl) en hiermee kan de inbouwer via de USB-
aansluiting op de verdeler de vervroegings-
kromme binnen grenzen aanpassen aan zijn wen-
sen. “Eigenaren van klassiekers houden over het

Tijdens de productie worden de printplaten automatisch voorzien van de juiste componenten. Iedere geproduceerde en geassembleerde verdeler ondergaat op de testkast een controle of deze
voldoet aan de specificatie van het merk en model waarvoor het onderdeel is bestemd.

Wie had ooit voor mogelijk gehouden dat er voor het afstellen van de ontsteking van een Citroën
HY een laptop noodzakelijk zou zijn? De moderne meet- en regeltechniek maakt het voertuig in ieder
geval wel een stuk onderhoudsarmer en prettiger om mee te rijden.

Met een laptop en speciale software kan de monteur via de USB-aansluiting op de rotor binnen
 grenzen de curve manipuleren. Daarnaast kan hij in een speciaal menu bijvoorbeeld het maximum
toerental instellen. Dit ter beveiliging van de techniek van het voertuig. 

11AMT011_Art123Ignition.qxp:Opmaak 1  11/10/11  2:48 PM  Page 27

2



AMT | 2010 www.amt.nl

Lambdasonde in de uitlaat die het zuurstofgehalte
in de uitlaatgassen analyseert. Deze informatie
gaat naar de computer die berekent hoeveel LPG
er toegediend moet worden. Vervolgens gaat er
een stuursignaal naar de elektronische kraan om
dit te realiseren. Hierdoor krijg je bij ieder toeren-
tal en elke bedrijfsomstandigheid de ideale meng-
selverhouding. Overigens is het systeem niet 
alleen  geschikt voor LPG, het is ook mogelijk om
met dezelfde installatie CNG toe te dienen. Alle
 onderdelen hebben een officieel gas-keur die voor
heel Europa geldt.” 
Installatie en inregelen geschieden ook hier met
speciale software die via de website is te downloa-
den. De installateur moet de randvoorwaarden
van het voertuig inge-
ven. Tijdens een proef-
rit geeft het scherm
alle relevante motor-
waarden en berekent
het wat de ideale fijn-
afstelling is. 
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En de carburateur?
We noemden het al in het artikel, het brandstofsysteem van klassieke auto’s is eveneens
onderhevig aan slijtage. Nu zijn er in Nederland niet veel bedrijven die u daar met raad en
daad kunnen bijstaan. We willen er één onder uw aandacht brengen en dat is BCCP Fuel-
systems in Gramsbergen. In 2007 maakten wij een reportage bij dit bedrijf. Lees het terug
in het maanddossier op www.amt.nl/november2011.
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Dankzij de Lambdasonde en de elektrische mengkraan krijgt de benzinemotor bij elk toerental en
belasting de juiste hoeveelheid LPG toegediend.

algemeen van techniek en zijn altijd op zoek naar
de perfecte loop, wij bieden die mogelijkheid.” 

Klassieker met Lambda-regeling? 
123ignition biedt ook een alternatief voor een ver-
sleten brandstofsysteem of voor klanten die hun
klassieker op LPG willen laten rijden. Dit systeem,
123/LPG, kenmerkt zich door een intelligente 
regeling.
De ‘oude’ conventionele systemen hebben een
kraan die de doorstroming van het LPG naar de
carburateur regelt. In feite heeft deze maar één
stand en die is veelal gebaseerd op de behoefte bij
vol vermogen, van enige intelligente regeling is
geen sprake. 
“Veel eigenaren van klassiekers willen wel op LPG
rijden maar kiezen daar niet voor omdat ze niet 
tevreden zijn over het motorgedrag. Je moet dan
denken aan verschijnselen zoals backfire, slecht
starten, te weinig vermogen en ploffen in de uit-
laat. Wij hebben een prachtig systeem ontwikkeld
dat afrekent met die klachten. We gebruiken een

Verder is het systeem zo te programmeren dat bij
een bepaald vacuüm en toerental automatisch de
gastoevoer wordt afgesloten. Hiermee moeten
backfire en ploffen in de uitlaat tot het verleden
behoren.
Net als bij het ontstekingsysteem kenmerkt
123/LPG zich door ogenschijnlijk simpele oplos-
singen en overzichtelijkheid. Ook het afstellen en
eventueel finetunen is voor de doelgroep, voorop-
gesteld dat ze zich interesseren in de techniek,
prima te doen. 
Om als laatste nog even voorbeeld te geven van
de overzichtelijkheid die 123ignition heeft gereali-
seerd in de hardware; alles is geïntegreerd in de
elektronisch geregelde kraan van de LPG-dosering.
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‘Groene’ eend
Pardon, hij is toch rood? “Inderdaad de buiten-
kant is rood maar het groene slaat op de tech-
niek”, aldus Albert de Gier. “Ik sleutel graag aan
oude voertuigen, ben lid van de Citroën-club en
heb een HY omgebouwd als camper. Ik trek daar

al jaren mee door heel
Europa. Uiteraard is
de HY voorzien van
een 123ignition- en
123/LPG-systeem.
Daarnaast bezit ik een
2CV die ik helemaal eigenhandig heb gerevi-
seerd. Ik vind het leuk om met (nieuwe) techniek
bezig te zijn en heb mijn Eend omgebouwd tot
een elektrische versie. In het vooronder ligt nu
een elektromotor die rechtstreeks is aangesloten
op de originele versnellingsbak. Het accupakket
met een capaciteit van 16 kWh bevindt zich net
voor de achterbank, dus netjes tussen de voor-
en achteras. De actieradius bedraagt 150 km,
voldoende voor recreatief gebruik.” 

Uiteraard is deze elektrische Eend geen handels-
product, gewoon leuk om mee te experimenteren
en de gevestigde orde te laten zien dat het alle-
maal niet zo moeilijk is. “Alle componenten zijn
gewoon los te bestellen, het gaat er echter om de
juiste delen bij elkaar te zoeken zodat het voer-
tuig voldoende prestaties levert bij een maximale
actieradius. En dan kom je al snel bij het accupak-
ket uit, daar ligt de grote uitdaging voor de ko-
mende jaren.”

Tja, het kroost kan niet mee, maar dat was ook niet de bedoeling
van De Gier. Zijn missie voor nu en de toekomst is om klanten te
adviseren als ze elektrisch willen gaan rijden. Verder loopt hij
met plannen om een eigen batterij-managementsysteem te
 ontwikkelen.

Een elektrische eend, het
moet niet mooier worden! Al-
bert de Gier ontwierp de aan-
drijflijn zelf. Zijn eko-eend
heeft een actieradius van 150
km, ideaal voor een rit op een
zonnige zondag.
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