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Poster uit 1956 van de Amerikaanse uitvoering van de A10 Road Rocket, voorzien van een kleine tank, een groot stuur en veel chroom. 
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INLEIDING 
 
In eerste instantie was ik van plan alleen een modelgeschiedenis van de A7 en 
A10 te schrijven, maar gaandeweg bleek ik over nog veel meer interessante 
informatie van deze modellen te beschikken. Het leek me zonde om daar niets 
mee te doen, vooral omdat de lezers van dit boekwerkje er veel baat bij 
kunnen hebben. Daarom heb ik hierin ook oude testverslagen, opvoertips, tips 
voor het verbeteren van de motoren, almede enkele bijlagen met interessante 
gegevens opgenomen. Sommige van deze tips zijn in het verleden al eens 
gepubliceerd in The Piled Arms, het clubblad van de BSA Owners Club. Het 
resultaat van dit verzamelwerk is een dossier van de  A7- en A10-modellen.  
De A7 en A10 swing-arm modellen van diverse bouwjaren lijken veel op elkaar 
en veel onderdelen zijn uitwisselbaar maar wat zijn de verschillen en waar 
moet je op letten als je een pre-unit twin zoveel mogelijk fabrieksgetrouw wilt 
opbouwen?  
Er zijn diverse boeken geschreven over deze machines maar niet één boek 
geeft een compleet overzicht. Ik heb alle boeken over de A7 en A10 die in mijn 
bezit zijn, alsmede een flinke stapel tijdschriften en internetpagina’s, doorzocht 
om alle gegevens die ik kon vinden bij elkaar te zetten en in dit boekje te 
verwerken. Ik pretendeer niet dat dit compleet is maar wel dat de belangrijkste 
gegevens om een motor zo nauwkeurig mogelijk op te bouwen hierin staan.  
Daarom staat er van vrijwel elk model een foto in, waarbij ik zoveel mogelijk 
gebruik heb gemaakt van originele fabrieksfoto’s uit folders en advertenties. 
Het betreft de modellen van 1950 t/m 1963; de eerste A7-modellen uit de jaren 
’40 worden in dit boekje niet behandeld. Daarvan zijn er slechts heel weinig 
(overgebleven) en de informatie over deze modellen is schaars.  
Dit is geen technische verhandeling en geen leidraad voor een restauratie, het 
geeft uitsluitend aan welke onderdelen bij welk model en bij welk bouwjaar 
horen en welke wijzigingen per jaar zijn doorgevoerd. Daarom is het verstandig 
hiernaast een boek met technische gegevens, een werkplaatshandboek, 
Service Sheets en onderdeellijsten te raadplegen. Een waarschuwing is hierbij 
op zijn plaats want het is gebleken dat men Spares Lists niet voor 100% kan 
vertrouwen. Nadat deze lijst was samengesteld zijn vaak nog 
onderdeelwijzigingen doorgevoerd die niet meer in de Spares List konden 
worden verwerkt en soms staan er ook enkele slordigheden in. Daardoor kan 
het voorkomen dat bepaalde onderdelen er niet in staan of dat de 
onderdeelnummers en/of de bijbehorende tekeningen niet kloppen. Als 
voorbeeld noem ik de Spares List van 1954-1957. De aluminium cilinderkop 
van de A10RR is hierin niet  opgenomen en bij het outer timing cover met 
nummer 67-287 staat alleen de Shooting Star vermeld en niet de A7 en de A10 
Golden Flash. 
 
 

In de bijlagen zijn enkele oorspronkelijke roadtesten van diverse modellen uit 
Engelse motorbladen opgenomen, geschreven in de tijd toen de motoren 
werden gepresenteerd aan de pers en aan het publiek. Het is heel interessant 
om te lezen dat men toen heel anders met een BSA omging dan tegenwoordig 
en dat de motoren beslist niet werden gespaard. Men testte een motor voor het 
doel waarvoor hij was gemaakt, terwijl men er tegenwoordig alleen rustige 
toerritjes mee rijdt en doodsbang is dat de motor stuk gaat. In de jaren ’50 en 
’60 was het devies: geen getob gas d’r op.  
 
Kenners zeggen dat de pre-uit twin van BSA één van de beste zo niet dé beste 
twin is die de Britse motorindustrie heeft voortgebracht. 
In British Motorcycles Since 1950 schrijft Steve Wilson, de auteur: 
 

“I will probably immediately make enemies but I must declare 
an interest – for me the A7/A10 parallel twins are the definitive 
British motorcycles of this period, and possibly of all time.” 
 
George Wilson, redacteur van The Motor Cycle, schreef in 1953 over de 
Golden Flash: 
 

“I consider this BSA model to be just about the best value for 
money available to-day. 
 
In deze 2e uitgave zijn enkele kleine correcties aangebracht en zijn diverse 
aanvullende bijlagen opgenomen. 
 
Ad van Boheemen 
Februari 2022 
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1950 -1954 PLUNJERMODELLEN 
de ZA7 en BA7-frames 
 

 
Bij de introductie in 1949 zorgde de Golden Flash voor een sensatie, niet 
alleen omdat dit de eerste 650cc twin was van BSA maar vooral vanwege de 
de opvallende goud-beige kleur. 

 
In oktober 1949 werd de A10 Golden Flash gepresenteerd, die zowel in een 
stijfframe uitvoering, het ZA7-frame, (speciaal bedoeld voor zijspanrijders) als 
in een plunjerversie, het ZA7S-frame (met de S van Spring), verkrijgbaar was. 
De A10 had een boring x slag van 70 x 84mm waardoor de cilinderinhoud 
uitkwam op 646cc. Het was niet slechts een opgeboorde A7; Bert Hopwood  
had het ontwerp van Bert Perkins voor de A7 grondig herzien en in feite een 
nieuw motorblok ontworpen. Betere koeling van de cilinderkop, een nieuwe 
krukas, aluminium drijfstangen, andere rockerbox, die nu uit één geheel 
bestond, en aangepaste carterdeksels waren de belangrijkste kenmerken.  

Het cilinderblok was met behulp van 9 moeren en tapeinden gemonteerd op 
het carter. Door de slechte kwaliteit van de benzine met een octaangetal van 
70, was de compressieverhouding beperkt tot 6,5:1. De A10 leverde 35 pk bij 
5500 tpm waarmee de motor een snelheid 160 km/uur kon halen. Net als bij 
de A7 uit de jaren ’40, was de versnellingsbak van de A10 vastgebout aan het 
motorblok. De dynamo leverde 6 volt en maximaal 60 watt. De primaire 
overbrenging werd verzorgd door een duplex ketting die met behulp van een 
kettingspanner kon worden afgesteld. Het voorspatbord had grote zijwangen 
waar het kentekennummer op kon worden aangebracht. Er was een losse 
koplamp gebruikt en de kilometerteller was met een beugel gemonteerd op de 
bovenste kroonplaat. Het meest opvallende kenmerk van de A10 was zijn 
kleur: goud-beige waarvan de modelnaam Golden Flash was afgeleid. De stijf 
frame-uitvoering was ook leverbaar in het zwart maar deze werd in 1953 uit 
het leveringsprogramma gehaald.  

 
In 1951 verscheen de vernieuwde A7, in feite een verkleinde uitvoering van de A10 
 
In de wielen waren halve naven gemonteerd, in voorwiel een 8 inch 
exemplaar en in het achterwiel een 7 inch naaf. De achterrem werd bediend 
door een remstang aan de linkerkant. 
In 1951 werd de A7 opnieuw uitgebracht, met de verbeteringen van de A10 
erin verwerkt. De A7 was dus een verkleinde uitvoering van de A10 (de A10 
was dus niet een vergrote uitvoering van de A7!). Daarom zijn de carters van 
de A7 en de A10 gelijk, het enige verschil is het motorbloknummer. 
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De A7 van begin jaren ’50 verschilde zoveel van zijn voorganger uit de jaren 
’40 dat vrijwel geen motorblokonderdeel uitwisselbaar was. 
Boring x slag waren gewijzigd in 66 x 72,6mm. De vernieuwde A7 Star Twin 
was uitgevoerd met hogere compressiezuigers maar was voorzien van slechts 
één carburateur. Ook had hij een 8 inch halve naaf in het voorwiel. In dat 
zelfde jaar (1951) werd een wijziging aangebracht aan de linker drijfstang. Die 
werd voorzien van een klein gaatje in het big-end dat naar de krukas moet 
wijzen. De olie die hier doorheen kwam smeerde de linker cilinder.  
Een zweefzadel was standaard maar een dualseat was leverbaar als optie. 

 
De A7 Star Twin. De tank was  zilver gespoten met een rode bies. 
 
In 1952 werd de Star Twin voorzien van een grotere Amal TT carburateur, 
hogere zuigers en een magneet met handbediende vervroeging. Alle 
modellen werden uitgevoerd met een verbeterde carterontluchting en kregen 
een nieuwe claxon, de Lucas HF1234, die gebruikt werd tot en met de laatste 
A10’s in 1963. De koplamp was nu van het pre-focus type. Onder het 
koplamphuis was een rechthoekig stadslichtje aangebracht. Het bleek een 
nutteloos instrument te zijn en werd twee jaar later weggelaten. Het 
stadslichtje werd toen opgenomen in de reflector. Door de Korea-oorlog was 
er een gebrek aan chroom ontstaan met als gevolg dat de benzinetanks dat 
jaar helemaal in kleur waren gespoten, dus zonder chroom.  
In september 1952 vergaarde BSA eeuwige roem door de Maudes Trophy te 
winnen. Deze zilveren trofee was in 1923 voor het eerst beschikbaar gesteld 

door Mr. Pettyt, eigenaar van Maudes Motor Mart in Londen, om te worden 
overhandigd aan de beste deelnemer in een langeduur-test, die werd 
verreden onder auspiciën van de Auto-Cycle Union (ACU). 

 
Het Maudes Trophy Team: v.l.n.r. Norman Vanhouse, Fred Rist en Brian 

Martin 
 
BSA had publiciteit nodig om de aandacht te vestigen op de nieuwe Star 
Twins en besloot daarom om aan deze test mee te doen. Drie standaard BSA 
Star Twins werden willekeurig gekozen uit de voorraad van de BSA fabriek. Zij 
werden enigszins aangepast en voorzien van o.a. een groter achtertandwiel 
bedoeld voor zijspanrijden (49 i.p.v. 45 tanden), een dual-seat i.p.v. solozadel 
en een klokje. 
Op 7 september begonnen Fred Rist, Brian 
Martin en Norman Vanhouse aan een rit 
door Europa van 5000 mijl onder streng 
toezicht van een ACU-functionaris die er op 
toezag dat onderweg niets aan de motoren 
werd gewijzigd. Zij startten in Birmingham, 
de eerste stop was Londen, waarna ze naar 
Harwich reden om de boot te nemen naar 
Hoek van Holland. Via Nederland, België, 
Frankrijk en Zwitserland reden zij naar 
Oostenrijk waar zij deelnamen 
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De Star Twin van Norman Vanhouse staat nu in het National Motorcycle 
Museum in Birmingham. 
 
aan de Six Days’ Trial. In deze wedstrijd liepen zij niet één strafpunt op en 
behaalden drie gouden medailles. Vervolgens reden zij door Duitsland, 
Denemarken en Zweden, naar Oslo, waar zij op 30 september aankwamen. 
Op een vliegveld werden de drie BSA’s onderworpen aan snelheidstesten. De 
hoogste snelheid die werd gemeten was 85,23mph (136 km/u). 
In 1953 werden alle modellen uitgevoerd met een nieuw type koplamp-
bevestiging: de koeienkop. Centraal hierin was de kilometerteller opgenomen 
met in de linkerzijkant de lichtschakelaar en in de rechterkant de 
ampèremeter. Doordat deze onder een hoek was gemonteerd, was hij vanaf 
het zadel nauwelijks afleesbaar en als er een windscherm was bevestigd, was 
de lichtschakelaar moeilijk bereikbaar. 
De A7 had de 8 inch voorrem 
gekregen en was uitgevoerd in all-
maroon. Kenmerkend voor dit jaar 
was het tankembleem met de grote 
vleugel (zie foto hiernaast). Het frame 
onderging enkele wijzigingen: de tank 
was iets groter geworden en hij werd 
bevestigd m.b.v. twee doorgaande 
horizontale bouten. De lugs voor de 
middenbok waren aan het frame hardgesoldeerd in plaats van geklemd. Het 
nieuwe frame kreeg de code BA7S. De stijf-framemodellen werden dat jaar uit 
productie genomen. 
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Op deze publiciteitsfoto van de 1953-
modellen wordt trots melding gemaakt 
van het winnen van de Maudes Trophy. 
 
In datzelfde jaar verscheen in Amerika 
een sportieve versie van de A10: de 
Super Flash. De A10SF was uitgevoerd 
met een 2,5 gallon Gold Star tank met 
snelvuldop, met chromen zijpanelen en 
een Super Flash-logo op de tank. 
Andere accessoires waren een 
toerenteller, slankere verchroomde 
spatborden en een nieuw stuur. Om 
ruimte te maken voor de grotere 
carburateur was in het frame een knik 

aangebracht. Het framenummer had als 
beginletters BA10S in tegenstelling tot 
vrijwel ander andere frames die beginnen 
met A7.  
De enige andere A10 die deze code in 
heeft framenummer heeft is de Rocket 
Gold Star waarvan het framenummer 
begint met GA10 (zie later in dit verhaal). 
De Super Flash leverde 42 pk en kon een 
topsnelheid van 175 km/uur halen maar 
het plunjerframe bleek het toegenomen 
vermogen nauwelijks aan te kunnen. Hij is 
slechts één jaar geproduceerd. In totaal 
zijn niet meer dan 700 stuks van deze 
machine gebouwd. 
 
Boven het standaardframe. 
Onder het Super Flashframe met  een 
knik in de framebuis. 
 

 
De Super Flash werd al de Road Rocket genoemd. 
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1954-1955  HALVE-NAAF MODELLEN 
de CA7-frames, onderdeelnummer 42-4307 
 
Een jaar later werd de hele reeks twins opnieuw vormgegeven. Zij hadden 
een swingarm-frame gekregen, dat begon met de code CA7, met dubbele 
Girling schokbrekers en een nieuw ontworpen benzinetank met een inhoud 
van 4 gallon (14 liter), die met één centrale bout werd vastgezet. Op de 
zijkanten van alle modellen, met uitzondering van de Golden Flash, waren 
nieuwe ronde plastic BSA-emblemen en knierubbers aangebracht. De Golden 
Flash was voorzien van een rond metalen embleem met een vleugel. Onder 
de letters BSA was de “flits” te zien. Opvallend is dat de knierubbers 
aanvankelijk zó laag waren gemonteerd dat de onderkant vrijwel gelijk liep 
aan de onderkant van de tank en dus door de bies (die het chroom scheidde 
van het spuitwerk) heen ging. In 1958 veranderde dit en werden de 
knierubbers hoger gemonteerd en bleven binnen de bies. Aan de onderkant 
van de tank (zo dicht mogelijk bij het balhoofd) was een stalen strip 
gemonteerd die moest voorkomen dat de tankhelften zouden gaan trillen 
waardoor de tank zou kunnen scheuren. 

 
De A10GF was in 1954 voorzien van dikke Girling schokbrekers. 
 
1954 was het enige jaar waarin dikke Girlings werden gebruikt, daarna stapte 
men over op het slankere model dat nu gemeengoed is. De nieuwe olietank 
en het gereedschapskastje hadden en driehoekige vorm en waren uitgevoerd 

met een platte voorkant/deksel. Tussen deze twee onderdelen bevond zich de 
accu. De achtervork scharnierde op twee silentblocs: een stalen buitenbus, 
een rubberen tussenbus en een stalen binnenbus. 
Hoewel de nieuwe, losse versnellingsbak veel overeenkomsten vertoonde met 
de bak uit de plunjermodellen, was hij zowel uiterlijk als inwendig toch 
verschillend. Zo had de hoofdas een taps einde waar de koppelingskern op 
werd gemonteerd, terwijl de hoofdas uit een plunjer-versnellingsbak was 
uitgevoerd met splines. Sportieve rijders die met een rearset reden, konden 
een reverse camplate bestellen. Als men het schakelpedaal omdraaide zodat 
het naar achteren wees, bleef dankzij deze schakelplaat het schakelpatroon 
hetzelfde, met één omhoog en 2-3-4 naar beneden.   
 

 
Een fraai gerestaureerde A7 
 
Wat BSA met de nieuwe modellen nastreefde was standaardisatie met als 
direct gevolg: kostenbesparing. De nieuw ontworpen losse versnellingsbak 
kon ook op de B-serie, de eencilinders, worden toegepast en bijna alle 
framedelen werden zowel op de twins als op de singles gebruikt. 
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Onderdelen die wel verschilden waren onder andere de benzinetank en het 
frame. Hoewel de tanks van de twins en de singles hetzelfde lijken zit er een 
duidelijk verschil in.  
De bodem van de rechter tankhelft van de eencilinders is hoger dan bij de 
tank van de twins. Daarom heeft de eencilindertank slechts één benzinekraan 
(aan de linkerkant).  
Het frame was afgeleid van het frame van de Gold Star die een jaar eerder 
was uitgerust met een swing-armframe. Het swing-armframe wordt daarom, in 
sommige boeken,  ook wel het Gold Starframe genoemd. Hoewel de 
constructie van de ééncilinder- en de twinframes vrijwel gelijk is, is er één 
groot verschil: bij de ééncilinders zit in de rechterframe, onder het blok, een 
knik om ruimte te maken voor de oliepomp; de twinframes hebben deze knik 
niet. 
Het frame van 1954 CA7 had geen lugs ter plaatse van de voorste 
schetsplaten maar 4 aangelaste dwarspijpjes. 
Doordat het losse motorblok en de losse versnellingsbak meer ruimte 
innamen dan de semi-unit-constructie bij de plunjermodellen, was de 
wielbasis een inch langer geworden. De A10 in plunjerframe bleef leverbaar 
tot en met 1957 en was bedoeld voor zijspangebruik.  
Inwendig waren de motorblokken nauwelijks veranderd maar zij hadden wel 
een cilinderblok met grotere koelribben een dito cilinderkop gekregen. Alle 
motorbloknummers begonnen dat jaar met de code CA7 of CA10. Bij de 
Shooting Star waren daar de letters SS aan toegevoegd (CA7SS) en bij de 
Road Rocket de letter R of RR (CA10R of CA10RR). Vaak staat daaronder 
nog de code HHC ingeslagen, die aangeeft dat er hoge zuigers en een hoge 
nokkenas zijn gemonteerd. De Road Rocket had een cilinder met een dikkere 
flens (½ inch i.p.v 3/8 inch) gekregen, die vanaf 1958 ook op de Golden Flash 
werd gemonteerd.  
De A7 en de Golden Flash waren voorzien van een gietijzeren cilinderkop 
maar de sportmodellen hadden een aluminium kop gekregen die de warmte 
beter afvoerde. Zij hadden ook een inklapbare kickstarter. 
De primaire aandrijving was gewijzigd van een duplexketting in een enkele 
ketting met de afmeting ½ x 0,305 inch. De droge koppeling (met afdekplaat) 
waarmee de plunjermodellen waren uitgerust, was vervangen door een 
nieuwe natte koppeling met zes veren en platen met een grotere diameter. 
Het koppelingshuis draaide op een dubbel kogellager. Om de primaire ketting 
te stellen kon men de positie van de versnellingsbak veranderen door middel 
van een stelbout bij de bovenste verankering. Het voorwiel was overgenomen 
van de plunjermodellen en had dezelfde halve naaf. Ook de voorvork was 
gelijk aan die van de plunjermodellen. De halve naaf in het achterwiel leek 
veel op die van het plunjermodel, maar was anders omdat ook de wielassen 
verschilden. Het achterwiel was met behulp van splines gekoppeld aan het 
kettingtandwiel. Men een staafje kon men de achteras losdraaien, vervolgens 

de vulbussen verwijderen en daarna het wiel  uitnemen zonder ander 
gereedschap te hoeven gebruiken.   
 

 
De A7 Shooting Star in de kenmerkende two-tone green kleurencombinatie en 
voorzien van de “Gold Star” tankemblemen. 

 

 
De Golden Flash deed zijn naam nog steeds eer aan.

 
11 



 
De A10 Road Rocket met het raketje op het voorspatbord. 
 

 
De A7 Shooting Star was uitgevoerd met handbediende voorontsteking maar 
had geen toerenteller. 
 

Het zweefzadel was vervallen en alle modellen waren standaard uitgevoerd 
met een dualseat. 
De Star Twin werd opgevolgd door de Shooting Star, en ook van de A10 
verscheen een nieuwe sportieve versie: de Road Rocket, die niet alleen in 
Amerika maar nu wereldwijd te koop was, maar het eerste jaar nog niet in 
Groot-Brittannië. De sportmodellen waren voorzien van een aluminium 
cilinderkop, hogere zuigers en een snellere nokkenas met onderdeelnummer 
67-356. Op de tank was het Road Rocket-embleem (een raket in vliegende 
vaart) aangebracht. 
Als optie kon men voor de Road Rocket een toerenteller bestellen die werd 
aangedreven van het magneettandwiel.  
De overbrengingsverhouding voor deze teller is 2:1 en op de wijzerplaat van 
de teller staat de code RC 1302/00. De draairichting is: Clockwise. De 
vervroeging van de ontsteking gebeurde handmatig. De Shooting Star heeft 
daarentegen nooit een toerenteller gehad.  
Op de A7 en de Golden Flash waren de forse spatborden (U-vorm) en de 
koeienkop gehandhaafd maar de Shooting Star en de Road Rocket hadden 
en lichter en sportiever voorspatbord zonder zijwangen (C-vorm) gekregen en 
de Road Rocket had ook een lichter achterspatbord. Bij de Road Rocket was 
op het voorspatbord een ornament in de vorm van een raket aangebracht. De 
Shooting Star was nog wel uitgevoerd met de koeienkop maar de Road 
Rocket had een losse koplamp (met daaronder het stadslichtje). Op de tank 
van de Shooting Star waren grotere 
tankemblemen, vergelijkbaar met die 
van de Gold Star, aangebracht. Alle 
modellen waren uitgevoerd met halve 
naven. 
De standaard A7 was uitgevoerd in 
“all maroon” (helemaal donker rood). 
De Shooting Star werd geleverd in de 
kleurencombinatie van een donker 
groen frame met lichtgroen plaatwerk. 
De A10 Golden Flash deed zijn naam nog steeds eer aan maar was ook 
leverbaar in het zwart. De Road Rocket had een mat-zilveren tank met 
chromen zijpanelen en een rode bies. De spatborden waren ook verchroomd. 
In plaats van zilver kon men ook kiezen voor een groene of een rode tank. 
Alle overige onderdelen waren zwart. 
De A7 werd opgeven voor 27 pk, met en topsnelheid van 142km/uur, de 
Shooting Star leverde 32 pk en had een top van 150 km/uur, de A10 Golden 
Flash kon met 35pk 160 km/uur halen en het topmodel de Road Rocket 
leverde 40 pk met een top van ruim 170 km/uur. In 1955 werd bij de A7, de 
Shooting Star en de A10 Golden Flash de oude Amal 276-carburateur met de 
losse vlotterkamer vervangen door een Monobloc-carburateur.  
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De A10 Road Rocket behield tot eind 1957 de 10TT9-carburateur. Opvallend 
is dat alleen de toermodellen waren voorzien van een luchtfilter. Bij alle 
modellen verviel het losse stadslichtje dat vanaf toen werd opgenomen in de 
reflector. Alle twins kregen dat jaar een stuurslot in de bovenste kroonplaat. 
Het krukastandwiel en de bijbehorende cush drive sleeve kregen dit jaar twee 
bobbels in plaats van vier. Het achterspatbord werd lager gemonteerd 
waardoor de dualseat een meer horizontale positie kreeg. De aluminium 
cilinderkop van A7 Shooting Star had een los spruitstuk zodat er ook twee 
carburateurs op konden worden aangesloten. Deze cilinderkop heeft het 
onderdeelnummer 67-1101. Het nummer van het spruitstuk is 67-1112. De 
reden hiervoor was dat BSA sinds het begin van de jaren ’50 deelnam aan de 
200-miles races in Daytona (in 1953 met de A7’s al 2e en 3e geworden) en in 
1954, met de A7, een tweecilinder racemotor wilde uitbrengen.  
 

 
Op de A7SS cilinderkop konden twee carburateurs worden aangesloten 
 

 
De spruitstukken die men nodig heeft om twee carburateurs aan te sluiten. 
 

Volgens de reglementen van de AMA (American Motorcyclist Association) 
mochten in klasse C kopkleppers tot 500cc meerijden en zijkleppers tot 750cc. 
Het mochten geen echte racemotoren zijn (zoals de Norton Manx) maar ze 
moesten zijn afgeleid van productiemotoren.  
Dit hield in dat als BSA twins met twee carburateurs wilde inzetten, deze 
machines ook beschikbaar moesten zijn voor het publiek. BSA had kunnen 
besluiten het minimum aantal (200 stuks) cilinderkoppen voor twee 
carburateurs te maken, maar besloot dat deze koppen ook beschikbaar 
kwamen voor het koperspubliek. Dat is natuurlijk goedkoper want dan hoef je 
maar één type cilinderkop te maken. 
Het publiek kon, indien men dat wenste, het spruitstuk verwijderen en twee 
carburateurs monteren maar zonder dezelfde aanpassingen als de Daytona- 
racers hadden ondergaan, zouden die motoren nooit Daytona-prestaties 
kunnen leveren. 

 
 
De vraag naar racemotoren kwam van de Amerikaanse dealers. Roland Pike 
kreeg de opdracht deze motoren te ontwerpen. Hij maakte gebruik van een 
compleet gelast trials frame met een stijve achterkant. Hierin monteerde hij 
het nieuwe Shooting Star blok dat was uitgevoerd met een aluminium 
cilinderkop, twee carburateurs en een sport-nokkenas.  
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De motor woog circa 125 kg en haalde een topsnelheid van 185 km/u. Er 
werden acht van deze lichtgewicht racers ingeschreven, vier Gold Stars en 
vier A7’s. Het circuit bestond in die tijd uit een combinatie van zand en asfalt. 
Men startte op het strand en reed 2 mijl langs de vloedlijn, via een U-bocht 
kwamen de rijders op een asfaltweg die langs het strand liep.Na weer 2 mijl 
en een U-bocht kwamen de rijders terug op het strand. Op de asfaltweg, met 
een stevige wind in de rug, haalden de BSA’s 130 mph (209 km/u).De race-A7 
bleek een groot succes want in 1954 brak BSA de suprematie van de 
Harley’s; Bobby Hill won de race met gemiddelde snelheid van 94,24 mph. 
Ook de tweede, vierde en vijfde plaats waren voor A7’s terwijl de Gold Stars 
als derde en achtste eindigden.  Een jaar later greep BSA net naast de zege 
en maar behaalde de twins tweede, derde, vierde en vijfde plaatsen; toch een 
prachtig resultaat. 
Het plan was om een super sportstwin uit te brengen die de Gold Star zou 
vervangen maar de eencilinder was zó populair en leverde zulke goede 
prestaties dat het zinloos bleek om twee racemotoren in de-zelfde klasse te 
produceren. Daarom is de “twin carb head” in 1956 vervangen door een kop 
met een vast spruitstuk (67-1121). 
Wat ook meespeelde was het vertrek van Bert Hopwood, het hoofd van de 
ontwikkelingsafdeling, naar Norton in 1955. Met hem verdween ook de 
motivatie en het enthousiasme om de twins verder te ontwikkelen. 

 
 
A10 Road Rocket 
twin-carb head met 
een los spruitstuk 
 
Wat de Road Rocket 
betreft is de situatie 
minder duidelijk. Het 
laat zich aanzien dat 
de exportmodellen 
(die naar Amerika 
gingen) ook waren 
voorzien van een 
“twin carb head” 

maar op sommige websites zegt men dat deze kop onderdeel was van een 
speed kit. Mijn A10 Road Rocket is uitgevoerd met deze cilinderkop met 
onderdeelnummer 67-1106. Daaronder staat USA AM. Aangezien de Road 
Rocket het eerste jaar (1954) alleen als exportmodel werd gebouwd en niet in 
Engeland te koop was, zijn de twin carb heads in Europa heel zeldzaam.  

In de onderdelenlijst van 1954-1957  wordt de aluminium A10RR kop niet 
eens vermeld.  
 

 
Een Golden Flash in politie-uitvoering die 120.000 mijl heeft gereden met de 
originele krukas. Let op de auto-dynamo, vóór het motorblok, die extra  stroom 
levert voor de boordradio.
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Publiciteitsfoto uit 1955 met de Golden Flash en de Bantam 
 
Volgens de onderdelenlijst in BSA Twin Restoration wordt één en hetzelfde 
onderdeelnummer (67-1125) gegeven voor alle A10RR en A10SR-koppen 
van 1956 t/m 1959. In de Europese folder van 1955 werd de A10RR 
afgebeeld met een aluminium kop met vast spruitstuk, terwijl op Amerikaanse 
folder van dat jaar een los spruitstuk was te zien. 
Op Internet vond ik een onderdelenlijst specifiek van de Road Rocket en 
daarin staat dat het onderdeelnummer van de cilinderkop 67-1105 is (zie 
bijlage). Het bijbehorende spruitstuk, voor de montage van één carburateur 
heeft  als nummer 67-1112. Dat is hetzelfde nummer als van de A7 en dat is 
vreemd want de A7SS had een 1 inch carburateur terwijl de Road Rocket een 
carburateur van 1 1/16” had. Blijkbaar gebruikten zij hetzelfde spruitstuk. 
De “twin carb heads” zijn zeldzaam maar nog zeldzamer zijn de spruitstukken 
67-1330 en 67-1331 om er twee carburateurs op aan te sluiten. In Oostenrijk 
schijnen die spruitstukken nieuw te worden gemaakt.  
Je kunt een aluminium A7-kop op een A10 zetten maar als je er niets aan 
doet, levert deze wijziging alleen maar nadelen op.  

Zaken die je moet aanpassen zijn de boring (70mm i.p.v. 66mm), grotere 
kleppen, een grotere aansluiting op de carburateur en wellicht de 
inlaatkanalen aanpassen. 
 

 
De trotse bezitter van een A7 Shooting Star in motorkleding uit die tijd. 
 
Tot slot van dit hoofdstukje nog een tip: 
Als je wilt controleren of de motor die voor je staat een A7 of een A10 is, kun 
je naar het motornummer kijken, maar soms is dat misleidend want de carters 
van een A7 en een A10 zijn gelijk aan elkaar. Je kunt dus een A7-carter 
gebruiken om een A10 op te bouwen, of andersom. De enige juiste aanwijzing 
is het aantal koelribben op de cilinder. Een A7 heeft 7 koelribben (makkelijk te 
onthouden) en een A10 heeft 8 koelribben. 
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1956-1957  ARIEL-NAAF MODELLEN 
de EA7-frames, onderdeelnummer 42-4335 
 

 
In de folder van 1956  staan alle vernieuwingen afgebeeld  

Om het jaar, in de even jaren, voerde BSA belangrijke wijzigingen door terwijl 
in de oneven jaren meestal kleine aanpassingen werden gedaan. De 
framenummers begonnen in deze jaren met de code EA7. Bij de bovenste 
bevestigingen van de voorste motorophanging waren in het frame twee lugs 
opgenomen, de onderste bevestigingen waren nog steeds twee dwarspijpjes.  
In 1956 werden de bolle aluminium naven gemonteerd die ook in de motoren 
van Ariel (onderdeel van het BSA-concern) werden toegepast en daarom vaak 
de Ariel-naven worden genoemd. Aan de buitenzijde was een nok met een 
vierkante kop zichtbaar waarmee men het vaste punt van de remschoenen 
kon verstellen waardoor de remschoenen beter gaan aanliggen op de trommel 
en de motor dus beter remt. 
De remhevel van de achterrem zat aan de rechterkant terwijl het rempedaal 
links was gemonteerd. Om de rem te kunnen bedienen liep door de achteras 
die hol was uitgevoerd, een remstang van links naar rechts. Voor de 
bediening van de rem was een kabel gebruikt. Het achterwiel was nog steeds 
“quickly detachable” maar de naaf en het kettingtandwiel werden bij elkaar 
gehouden door vier speciale moeren in plaats van splines. De naven van alle 
modellen hadden een diameter van 7 inch. 

 
De gesloten kettingkast werd in 1956 geïntroduceerd. 
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De A7 was dit jaar leverbaar in all-maroon. 
 
 
 

 
De Shooting Star in two-tone green 
 

 
 
De Golden Flash in goud-beige 
 
 

 
De Road Rocket had (nog steeds) het raketje op het voorspatbord. 
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Opengewerkt motorblok van de A10 

 
Het tankembleem van de Shooting 
Star was afgeleid van de Gold Star  
 
Een interessante optie die dat jaar 
beschikbaar kwam was de gesloten 
kettingkast, die verkrijgbaar bleef tot 
de laatste A10-modellen in 1962. 
De kettingkast bestond uit vier 
delen: een boven- en een onderdeel 
die op de achtervork werden 
gebout, een deel dat achter de 
primaire kettingkast werd 
gemonteerd en het kettingtandwiel 
op de versnellingsbak afsloot en 
een eindstuk dat het achterketting-
tandwiel afdekte. In het bovendeel 
waren twee gaten aangebracht die werden afgesloten met een rubber dop, 
dezelfde dop waarmee de centrale bout van de tankbevestiging aan het zicht 
werd onttrokken. Door de eerste dop (gerekend vanaf de versnellingsbak) te 
verwijderen kon met kettingspeling 
controleren en via de tweede dop 
kon men de moeren van het 
achterwiel losdraaien, als men het 
wiel wilde verwijderen. Aan de 
motorblokken was niets veranderd 
maar zoals hierboven reeds is 
vermeld hadden alle aluminium 
cilinderkoppen vanaf 1956 een 
aangegoten spruitstuk. De kleuren 
waren wel veranderd: de A7 was nu 
ook leverbaar in helemaal zwart 
(naast het maroon) en de Road 
Rocket kon worden besteld met 
naar keuze een zilverkleurige of een 
rode tank.     Het Road Rocket-logo op de tank van de A10RR 
 
De zijvlakken van de tank en de spatborden waren  
verchroomd en hij had nog steeds het raketje op het voorspatbord. 
Opvallend is dat de Golden Flash ook dit jaar was voorzien van afwijkende 
tankemblemen, die waren overgenomen van de  plunjer A10. In de twee 
voorgaande jaren was de Road Rocket uitsluitend een exportmodel maar met 
ingang van 1956 was hij ook leverbaar in Groot-Brittannië.  
In 1957 zijn geen opvallende wijzigingen toegepast maar wel een jaar later. 
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1958-1959 TRIUMPH-NAAF MODELLEN  
de FA7-frames, onderdeelnummer 42-4438 
 

De modelwijzigingen voor 1958 zijn hier in beeld gebracht. 
 
Bij de modellenwijziging in 1958 werd de koeienkop vervangen door de 
“nacelle” met daarin opgenomen de teller, met aan de rechterkant de 
lichtschakelaar en links de ampèremeter. Helaas was de afleesbaarheid van 
deze meter niet verbeterd. De nacelle van de twins was voorzien van een 
horizontale sierstrip aan beide zijkanten.  
In de wielen waren platte naven met rechte spaken gemonteerd die ook door 
Triumph werden gebruikt. Het middendeel van de remankerplaten was zwart  
 

gespoten en de 
rand was blank 
aluminium. Aan de 
andere kant van 
het voorwiel was 
een stalen 
afdekplaat 
gebruikt met een 
zwart gespoten 
middendeel en 
een verchroomde 
rand. Bij de A7 
had de naaf in het 
voorwiel een 
diameter van 7 
inch, bij de andere 
twins was deze 8 inch. De achternaaf was bij allemaal 7 
inch. De remankerplaat van de voornaaf was voorzien 
van twee nokken die om een nok op de voorvork vielen, 
waardoor een verankeringstang niet meer nodig was. In 
de naaf zat een vaste as en het wiel werd met behulp 
van halve schaaltjes en twee bouten aan de 
voorvorkpoten gemonteerd. Het spreekt voor zich dat de 
voorvork hiervoor ook was aangepast. 
Omdat het een lastige klus was om de eerdere modellen 
op de middenbok te trekken, was deze veranderd in een 
nieuwe “roll-on stand” waarbij de voeten een halfronde 
vorm hadden gekregen. Helaas was de constructie van 
de nieuwe middenbok niet al te stevig waardoor de poten 
de neiging hadden te verdraaien als men de motor op de 

middenbok trok. Alle modellen kregen dat jaar een nieuwe koppeling met vijf 
platen maar nog wel draaiend op dubbele kogellagers. 
Nu de plunjer-A10, die bedoeld was als zijspanmotor, niet meer leverbaar was, 
werden de frames standaard voorzien van een zijspanlug. Deze zat altijd bij de 
linker duovoetsteun maar sommige frames (exportmodellen?) waren ook 
uitgerust met een zijspanlug aan de rechterkant. Waar de grote framebuis vanaf 
het balhoofd samenkwam met de twee framebuizen van het achter-frame, ter 
plaatste van de neus van de dualseat, was een schetsplaat aangebracht met 
daarin een gat waarin een zijspanbevestiging kon worden gemonteerd. 

20 

 

 



 
De A7 in de kleur Princess Grey 
 
 
 
 
 

 
De Shooting Star was nog wel groen maar had een zwart frame gekregen 
 

 
Ook de Golden Flash was uitgevoerd met een zwart frame 
 
 
 
 

 
De nieuwe Super Rocket had iets meer vermogen dan de “oude” Road Rocket 
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Bij de linker voetsteun was een zijspanlug aangebracht. 
 

 
Onder de neus van de dualseat was een aansluiting voor de 
zijspanbevestiging 

 
De linker krukas is van de modellen t/m 1957, de rechter is gebruikt vanaf 1958 
 
De benzinetank was ook gewijzigd, zodanig dat de knierubbers hoger waren 
geplaatst en nu binnen de bies en het spuitwerk vielen. De tanks van alle 
modellen hadden de zelfde emblemen met uitzondering van de Shooting Star 
die nog steeds werd opgesierd met de Gold 
Star-emblemen. De zijkant van de olietank en 
het deksel van het gereedschapskastje 
hadden een bollere vorm gekregen. 
Op motorisch gebied was de A7 niet ge-
wijzigd. De A10 Golden Flash had daar-
entegen een nieuwe stijvere krukas uit één 
geheel met grotere bigends (42,84mm i.p.v. 
37,08mm) gekregen. Het vliegwiel dat bij de 
voorgaande modellen was bevestigd met zes 
bouten in de lengterichting van de krukas, 
was vanaf 1958 vastgezet met drie radiale 
bouten. De sludgetrap was nu uitgevoerd als 
een los pijpje dat werd geborgd door een van 
de vliegwielbouten en kon worden verwijderd 
om hem schoon te maken. Ook de 
krukwangen waren veranderd. Bij de oudere 
modellen waren de zijkanten voorzien van 
een kromming maar bij de 1958-modelen 
waren de zijkanten recht.   
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De toerenteller van de Super Rocket moest als extra worden bijbesteld. 
 
De rechter kruktap, die in de bronzen bus draaide, was niet gewijzigd. Deze 
motorblokken zijn te herkennen aan de code DA10. De Golden Flash was nu 
ook voorzien van de cilinder met de dikke flens van de Road Rocket. Alle 
modellen hadden gewijzigde uitlaatdempers gekregen en de Road Rocket 
was nu de Super Rocket gaan heten. De Super Rocket was nog steeds 
uitgerust met een CA10R blok. Door de betere kwaliteit benzine was het 
mogelijk de compressieverhouding van de Golden Flash te verhogen van 
6,5:1 naar 7,25:1 en van de Super Rocket naar 8:1. De Super Rocket was 
uitgevoerd met een Monobloc 376 carburateur maar de 10TT9-carburateur 
was op verzoek nog leverbaar. De in- en uitlaatkanalen van de aluminium 
cilinderkop waren aangepast en het vermogen was toegenomen tot 43pk bij 
6000tpm.  De Super Rocket voor de Britse markt was ook uitgevoerd met een 
nacelle maar de exportmodellen hadden de losse koplamp van de Road 
Rocket gekregen en waren nu uitgevoerd met een rood met chromen tank en 
rode spatborden. Als alternatief was hij ook leverbaar in het zilvergrijs. Op de 
tank was het nieuwe Super Rocket-embleem aangebracht: een opstijgende 
raket. De toerenteller behoorde niet bij de standaarduitrusting maar moest als 
extra accessoire worden bijbesteld. 
De A7 was leverbaar in de kleur Princess Grey voor de spatborden, de tank, 
het olietankje en het gereedschapskastje. Als alternatief kon de motor ook in 
het zwart worden geleverd. De Shooting Star was nog steeds uitgevoerd in 
twee tinten groen en de Golden Flash in golden beige of zwart.  

“BSA takes you everwywhere”  was de oorspronkelijke tekst van deze 
reclameposter.
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1960-1963  PIJLKOP MODELLEN 
de GA7-frames, onderdeelnummer 42-4483 / 44-4677 
 
De laatste grote wijziging vond plaats bij de 1960-modellen. Hoewel het niet of 
nauwelijks opvalt, verschilt het GA7-frame duidelijk van zijn voorgangers. Dat 
blijkt als men de dualseat van een ouder model op het GA7-frame wil zetten: 
dat past niet. Daarom heeft het GA7-frame een andere model dualseat dat 
breder is en waardoor men circa een inch (2,5cm)  lager komt te zitten; men 
zit meer in dan op de motor. Ook het bagagerek dat ik had gemaakt voor een 
FA7-model, paste niet op een GA7-frame. Opvallend is dat het achterspatbord 
met slechts één “fixing clip” nr. 42-6759 vast zit i.p.v. twee. 
 

 
De pijlkop-spatbordbeugels verdwijnen achter de schokbekers. Deze Super 
Rocket voor de “home-market” is uitgevoerd met een nacelle en heeft een 
losse toerenteller op het stuur.  
 
De GA7-frames hadden een nieuwe middenbok gekregen die met een stevige 
dwarspijp was uitgevoerd in plaats van twee dunne, slappe schetsplaatjes. 
Het voorspatbord was ronder van vorm en werd gemonteerd op twee Y-
vormige schetsplaatjes die met twee moeren op de voorvork werden 

bevestigd. Hiervoor waren nieuwe voorvork-onderpoten ontworpen. Alle 
modellen, dus ook de Super Rocket, waren voorzien van dit voorspatbord. De 
voorste spatbordbeugels waren verdwenen waardoor men minder last zou 
hebben van opspattend water. De achterbeugel, die tevens dienst deed als 
standaard (voor als men het voorwiel wilde verwijderen) was met slechts één 
bout vastgezet aan het midden van het spatbord. Bij de oudere modellen 
werden twee bouten gebruikt die de beugel aan de zijkanten van het spatbord 
bevestigden.  
In 1960 was met middendeel van de remankerplaten nog zwart gespoten en 
de rand was blank aluminium, net als in voorgaande jaren. Vanaf 1961 was de 
gehele remankerplaat echter uitgevoerd in blank aluminium.  De stalen 
afdekplaat aan de linkerkant kant van het voorwiel was nu geheel 
verchroomd. 
De dimlichtschakelaar, het claxon 
drukknopje en het uitzetknopje 
waren nu gecombineerd in één 
schakelaar die op de linker 
stuurhelft was gemonteerd (Wico-
Pacy Triconsul). 
De meest opvallende wijziging 
betrof de nieuwe benzinetank. 
Deze had druppelvormige 
tankemblemen gekregen en 
kleinere, driehoekige, knierubbers 
zonder het BSA-logo. 
De schetsplaten, aan weerszijden 
van het balhoofd, waren door-
getrokken tot aan het bovenste 
balhoofdlager waardoor deze 
constructie stijver was dan bij de 
eerdere frames.  
De beugels van het achterspatbord 
waren vernieuwd (pijlkopbeugels). 
De achterste bout werd er nu vanaf de binnenkant van het spatbord 
ingedraaid zodat de bout van buitenaf niet zichtbaar was. Ook de bevestiging 
ter plaatse van de schokbrekers was veranderd. Bij de vorige modellen was 
de beugel vastgebout aan een driehoekig schetsplaatje, nu was de beugel 
langer en vormde één geheel met het bevestigingsplaatje. 
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Deze A7 van 1960 had een 7 inch voornaaf en zwarte remankerplaten. 
 

 
In 1961 waren de remankerplaten uitgevoerd in blank aluminium   

 
De A10 Golden Flash was in 1960 leverbaar in het blauw 

 
Het exportmodel Super Rocket uit 1961, standaard zonder toerenteller. 
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Motorisch waren enkele veranderingen aangebracht en vanaf 1960 was de 
Super Rocket voorzien van het DA10R blok. De cilinderkop was aangepast en 
werd in 1962 voorzien van grotere kleppen (Big Valve Super Rocket). De 
inlaatklep kreeg een diameter van 1½ inch (38,1mm) in plaats van 129/64   
(1.455”) inch (36,9mm). De carburateur was hier op aangepast want de A10’s 
hadden een Amal Monobloc 389 gekregen, bij de Golden Flash had deze een 
doorlaat van 1 1/8 inch en bij de Super Rocket 1 5/32 inch, in combinatie met 
een 420 hoofsproeier. 
 

 
Boven: de achter-spatbordsteunen t/m 1959 
Onder: de pijlkop-achter-spatbordsteunen vanaf 1960 
 
Daarnaast hadden de A10’s een hogere nokkenas gekregen. De Golden 
Flash was uitgerust met de 67-356 (die tot dan toe in de Road Rocket en in de 
Super Rocket zat) en de Super Rocket kreeg een nog iets hogere nokkenas; 
de 67-357. Alle twins waren uitgerust met de vier-verenkoppeling van Triumph 
die op 20 rolletjes draaide en aanzienlijk beter functioneerde dan de oude zes-
verenkoppeling. De primaire kettingkast had ter plaatse van de koppeling een 
inspectiedop gekregen waardoor het mogelijk was de spanning van de 
koppelingsveren te veranderen zonder de primaire kettingkast te verwijderen. 
Bovendien waren de aftapbout en de niveauplug gecombineerd. De aftapbout 
had een grote zeskant met in het midden een kleiner boutje dat een 
niveaupijpje afsloot. Als men dit kleine boutje verwijderde en olie bijvulde, liep 
het pijpje over als meer dan de vereiste hoeveelheid olie was toegevoegd. 
De stelbout van de voorrem was verplaatst van de naaf naar het remhendel  
 

en de koppelingskabel kon versteld met behulp van een stelbout aan het 
koppelingshendel. De hendels waren voorzien van balvormige uiteinden. Bij 
de achterrem was de remhevel omgedraaid zodat deze niet naar boven maar 
naar beneden wees. Dit zou een betere remwerking teweegbrengen. 
De chokehendel was verplaatst naar een plek op de framebuis, aan de 
rechterkant, onder de neus van het zadel, waardoor het chokekabeltje 
aanzienlijk korter kon zijn. 
Alle modellen waren voorzien van de nacelle maar de exportmodellen van de 
Super Rocket hadden een losse koplamp. Als optie was voor deze machines 
een toerenteller leverbaar die nu werd aangedreven door de oliepomp in 
plaats van het magneettandwiel. Het was een speciale teller: de Smith RC 
1303/03 anti-clockwise type met een 3:1 aandrijving. 
De kleur van de A7 was gewijzigd in rood voor de spatborden, de tank, de 
olietank en het gereedschapskastje, maar helemaal zwart was ook mogelijk. 
Bij de Shooting Star waren de hiervoor genoemde onderdelen  nu uitgevoerd 
in metallic green met een zwart frame. Hij was zijn kenmerkende Gold Star 
tankembleem kwijtgeraakt en had u hetzelfde druppelvormige embleem op de 
tank als de andere A-modellen.  
 

 
 
Chris Vincent en Eric Bliss wonnen in 1962 de zijspan TT met hun A7.
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Chris Vincent was al enige jaren actief als zijspancoureur. Hij werkte op de 
ontwikkelingsafdeling van de BSA-fabriek maar kreeg nauwelijks 
fabriekssteun. Toch wist hij met, een A7-blok in zijn zijspan, in 1961 de “British 
Road Racing Sidecar Championship” te winnen. Een jaar later lukte hem dat 
niet maar toen won hij, met Eric Bliss in de bak, wel de zijspan TT op Man, 
met een gemiddelde snelheid van 83,57mph (135 km/u). Het was voor het 
eerst sinds 1924 dat een Britse rijder op een Britse motor deze race won. 
Iedereen vroeg zich natuurlijk af wat voor bijzondere onderdelen er waren 
gebruikt om zo’n snel blok te bouwen. Chris Vincent zei dat de compressie 
niet extreem hoog was, dat hij een 67-358 nokkenas had gebruikt, die 
iedereen kon kopen en dat hij een Amal Monobloc 1 5/32 carburateur had 
gebruikt. Het enige speciale was dat hij het motorblok heel zorgvuldig had 
opgebouwd. In de jaren daarna won Chris Vincent met zijn BSA’s vrijwel elk 
jaar het Britse zijspan kampioenschap, in totaal negen keer. 
Bij de Golden Flash was, naast het golden beige en zwart, nu ook een  
 

 

uitvoering leverbaar met blauw spuitwerk op de spatborden, de tank, de 
olietank en het gereedschapskastje. De Super Rocket had zijn kleurenschema 
(rode spatborden en rood met chromen tank) behouden maar kon ook worden 
besteld met metallic grijze onderdelen of helemaal zwart.  
In 1961 is een kleine serie A7’s en Golden Flashes gebouwd die waren 
uitgerust met een alternator. Deze motoren waren speciaal gemaakt voor de 
politie die meer stroom nodig had voor een boordradio en andere 
voorzieningen. Deze blokken hebben  de code CA7A en DA10A. 
Dat jaar was de optie voor de Super Rocket in totaal zwart, niet meer 
leverbaar. 
 

 
De toerentelleraandrijving was aangesloten op de oliepomp. 
  
In 1962 vonden nog enkele wijzigingen plaats. De frames van dit jaar waren 
voorzien van vier lugs voor de motorophanging. De uitlaatdempers hadden 
een andere vorm gekregen waardoor zij het geluid beter dempten terwijl het 
vermogen niet werd aangetast. Door deze BSA-Burgess dempers nam het 
vermogen bij lage en hoge toerentallen zelfs toe. De Super Rocket was ook 
leverbaar met, aan de rechterkant, een siamese uitlaat (2-in-1). De 
tandwielverhoudingen in de versnellingsbak waren aangepast waardoor de 
eerste, tweede en vooral de derde versnelling een lagere overbrenging 
hadden terwijl de hoogste versnelling niet was veranderd (zie bijlage). Deze 
versnellingsbak is te herkennen aan de code STD2. De remschoenen werden 
veranderd in een “fully floating design”. Die werkten zo goed (zei men) dat de 
breedte verminderd werd tot 1¼ inch om blokkeren te voorkomen. De 
compressieverhouding was verhoogd van 8,3:1 naar 9:1. Omdat de nieuwe 
serie twins (de A50 en de A65) in aantocht was, werd in de zomer van 1962 
de productie A7-modellen en de Golden Flash gestaakt. De Super Rocket was 
nu standaard uitgevoerd met een losse koplamp maar de toerenteller was nog 
steeds een extra; de motor bleef leverbaar tot de zomer van 1963. 

Rockers op hun Super Rocket (met nacelle) in 1960 bij de Busy Bee 
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1962-1963  ROCKET GOLD STAR 
de GA10-frames, onderdeelnummer 42-4488 
 
Eddie Dow, die in 1952 als kapitein meereed in het team van het Engelse 
leger in de Six Days’ Trial in Oostenrijk (zie het verhaal over de Maudes 
Trophy) en in 1955 de Senior Clubmans TT won op een BSA Gold Star, verliet 
op 1 april 1956 het leger en begon, samen met Arthur Taylor, een eigen 
motorzaak in Banbury. Hij specialiseerde zich in BSA’s en vooral in Gold Stars 
en fabriceerde tuningsonderdelen voor racemotoren en café-racers. 
Mr. D. Matthew uit Coventry vroeg op 12 oktober 1959 of Eddie Dow hem een 
Gold Star met een tweecilinderblok kon leveren. Het voordeel van een 650cc 
twinblok was dat het meer vermogen leverde dan de Gold Star en dat een 
twin gebruiksvriendelijker was dan de eencilinder. Eddie Dow nam de 
opdracht aan en nam als uitgangspunt een standaard A10 Super Rocket. Hij 
zette er 10:1 zuigers en W&S klepveren in en een Gold Star RRT2 close-ratio 
versnellingsbak. Hij veranderde de voorvork naar Gold Star specificaties 
(alleen de onderpoten waren anders) zodat er een 190mm Gold Star 
trommelrem in paste. Vervolgens monteerde hij Gold Star spatborden, clip-
ons, een tank, een zitje en nog meer onderdelen zodat de motor precies op 
een Gold Star leek. 
Aan het einde van 1959 ging Eddie Dow met dit ontwerp en een lijst met de 
onderdelen die nodig waren voor de ombouw, naar de BSA-fabriek. Omdat de 
levering van de A10-serie achterbleef bij de vraag, zag de directie niet de 
noodzaak of de potentie van het uitbrengen van een special. Twee jaar lang 
hoorde Eddie Dow niets van de fabriek maar toen kreeg hij een telefoontje 
met de vraag of hij de onderdelenlijst nog had. Hij had die lijst echter 
achtergelaten bij de fabriek en daar was hij zoek geraakt. In februari 1962 
rolde de RGS toch de fabriek uit. Hoewel Eddie Dow had voorgesteld een 
universeel rijwielgedeelte te maken voor zowel de Gold Star als de Rocket 
Gold Star, had BSA in zijn wijsheid besloten een speciaal frame te maken 
voor deze motor.  
Het is de enige A10 waarvan het framenummer begint met GA10. Het RGS-
frame heeft enkele specifieke kenmerken: het heeft de dubbele lugs ter 
plaatse van de voorste schetsplaten en de balhoofdplaat (die rond het 
balhoofd loopt) is doorgetrokken tot aan de onderkant van het bovenste 
balhoofdlager, zoals bij alle 1962-modellen. Bovendien zijn de voetsteunen 
van de berijder vastgezet op speciale frame-lugs, net achter de 
versnellingsbak, waardoor de zithouding veel sportiever is dan bij de Super 
Rocket.  
 

 
 
Op 24 november 1956 openden Arthur Taylor (links) en Eddie Dow (rechts) 
hun showroom in Banbury. Tussen hen in zit Geoff Duke, die de opening 
verrichtte, op een Ariel. 
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Hoewel er enkele Gold Star-onderdelen waren gebruikt zoals de  benzinetank, 
de wielen en de voorvork, waren  de spatborden anders. Men had niet 
gekozen voor de aluminium spatborden van de Gold Star maar er waren 
verchroomde spatborden gemonteerd die speciaal voor de RGS waren 
gemaakt. Ook de spatbordsteunen zag men niet op andere modellen.  
De koplamp was snel afneembaar voor het geval men met de motor op het 
circuit wilde rijden. Daartoe was in de koplamp een stekker aangebracht zodat 
men gemakkelijk de bedrading kon loskoppelen. In fabrieksuitvoering was de 
koplamp gemonteerd op koplamp-oren die deel uitmaakten van verchroomde 
voorvorkbussen, met daaronder harmonicarubbers. Het (toer)stuur was in dat 
geval op de normale manier (in de beugels op de bovenste kroonplaat), maar 
wel ondersteboven, bevestigd. Indien de koplamp, zoals bij de Gold Star, (in 
clubman-stijl) was gemonteerd op Gold Star koplampbeugels, konden clip-ons 
worden gebruikt. De draaipunten van hendels waren vastgelast aan de clip-
ons.  

 
 

De mijlenteller die tot 140 mijl/uur gaat, is alleen in 1963 gebruikt.  
 
De bovenste kroonplaat onderscheidde zich van de andere A10 kroonplaten 
doordat er geen gat in zat voor een stuurslot. De cilinderkop van de RGS  
week af  van de Super Rocket kop doordat hij was bewerkt ten behoeve van 
een betere gasdoorstroming. Dit is te herkennen aan een ander 
onderdeelnummer. Als tijdens een test bleek dat de kop niet het vereiste 
vermogen leverde, werd hij gebruikt voor een Super Rocket. Dat de RGS-
koppen bijzonder moeilijk te vinden zijn, behoeft geen betoog. De RGS was 
uitgerust met hoge zuigers met een compressieverhouding van 9:1 en een 
siamese uitlaat met de bekende Rocket Gold Star demper. De magneet was 
voorzien van handvervroeging. In deze uitvoering leverde de RGS 46 pk bij 
6250 tpm maar met een aangepaste uitlaat (zonder demping) kon daar nog 4 
pk bij komen. 
De versnellingsbak was uitgevoerd als close ratiobak (RRT2) waarvan de 
eerste versnelling een overbrenging had van 8,31:1, terwijl de Super Rocket 
een overbrengeng had van 13:1, en was voorzien van naaldlagers. Alle 
andere versnellingsbaktandwielen en –verhoudingen waren als optie 
leverbaar, net als de reverse camplate, die al eerder is genoemd. 
De benzinetank was de standaard 4 gallon-tank, gespoten in zilver met 
verchroomde zijpanelen en voorzien van een rode bies en Gold Star-
emblemen. Men kon ook een aluminium tank bestellen in 2-gallon of in 5-
gallon uitvoering. Als optie kon men ook aluminium velgen bestellen. 
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De balhoofdplaat (die 
rond het balhoofd loopt) is 
doorgetrokken tot aan de 
onderkant van het 
bovenste balhoofdlager.  



 
 
De Rocket Gold Star in clubmans-uitvoering met de koplamp gemonteerd op   
Gold Star-koplampbeugels en voorzien van clip-ons. 
 

 

De mijlenteller die tot 140 mijl/uur ging, is alleen in 1963 gebruikt. Hoewel 
deze fabrieks-café-racer vrijwel altijd was voorzien van een toerenteller moest 
deze als extra worden besteld. Het was dezelfde speciale teller die ook op de 
Super Rocket werd gebruikt. 
De open nummerplaatdrager was ook typisch RGS, net als de korte 
voetsteunen. Het kettingscherm was korter dan dat van de Super Rocket 
terwijl de achterplaat van de primaire kettingkast een langere neus had. In het 
voorwiel was natuurlijk de 190 mm volle naaf van de Gold Star gemonteerd en 
in het achterwiel een halve naaf die bediend werd met een remstang. In 
verband met de naar achter geplaatste voetsteunen was het rempedaal een 
verkorte uitvoering van het standaardpedaal. 
Hij had de brede dualseat van de Super Rocket en de vierveren koppeling van 
Triumph. In 1963 stopte Lucas met de productie van de dynamo’s en  
magneten en beëindigde BSA (noodgedwongen) de levering van de Super 
Rocket en de Rocket Gold Star. 
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De Rocket Gold 
Star was 
uitgerust met 
de Big Valve 
cilinderkop 

 



 
 

De Rocket Gold Star zoals hij op fabrieksfoto’s werd getoond met de koplamp gemonteerd op koplamp-oren die deel uitmaakten van verchroomde voorvorkbussen, 
met daaronder harmonicarubbers. Het (toer)stuur was op de normale manier (in de beugels op de bovenste kroonplaat), maar wel ondersteboven, bevestigd. 
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AMERIKAANSE MODELLEN 
 
Om aan de wensen van de Amerikaanse klanten te voldoen werden speciale 
modellen gebouwd voor de Amerikaanse markt zoals de Super Flash die 
hierboven al is besproken. De West Coast en de East Coast hadden 
afzonderlijke importeurs (in zo’n groot land is dat begrijpelijk) die allebei hun 
eigen wensen hadden. Daarom kwam BSA met speciale East Coast en West 
Coast modellen. Deze kenmerkten zich door veel chroom, hoge sturen, kleine 
benzinetankjes, (soms) afwijkende kleuren en bij de terreinmodellen de 
afwezigheid van verlichting.   
 

 
De Amerikaanse Road Rocket uit 1957 had een kleine benzinetank 
 
Sommige modellen hadden in Amerika andere namen zoals de Royal Tourist 
die wij kennen als de Golden Flash. De 500 Flash is aan deze kant van de 
oceaan bekend als de A7. 
In Amerika waren terrein- en woestijnraces heel populair. Daarvoor had men 
speciale motoren nodig. 
Op verzoek van BSA's West Coast distributeur, Hap Alzina, werd in 1957 de 
Spitfire Scrambler uitgebracht. Het motorblok was een aangepast Road 
Rocket blok met een Amal Monoblock  1 1/16" carburateur. De 
compressieverhouding was verhoogd naar 9:1 en er was een 67-357 
nokkenas gebruikt. De versnellingsbak had een wide-gear ratio. Aanvankelijk 
werden het frame, de voorvork en de wielen van de Gold Star Catalina 

gebruikt, maar halverwege 1957 schakelde men over op een A10-frame. Hij 
was uitgevoerd met een carterbeschermplaat en een klein tankje met een 
inhoud van 2 US gallon (7,5 liter) en hij stond op noppenbanden. De motor 
had geen verlichting en de ontsteking werd verzorgd door een Lucas 
racemagneet.  
 

 
De Spitfire Scrambler uit 1957 
 
In 1958 verscheen de A10 Rocket Scrambler die werd aangedreven door het  
Super Rocketblok. De benaming Spitfire Scrambler en Rocket Scrambler loopt 
door elkaar heen. 
In 1959 werd een kleiner zadel gemonteerd en beide uitlaten, zonder 
dempers, werden naar de linkerkant gebracht. Van de Spitfire, die is gebouwd 
van 1957 tot 1962, zijn circa 250 exemplaren per jaar geproduceerd. Van de 
Amerikaanse Super Rocket zijn ook twee uitvoeringen gemaakt: een voor de 
oostkust en een voor de westkust. Deze verschillen op details van elkaar en 
ook van de Europese Super Rocket. Het gaat te ver om al die verschillen, die 
voor ons Europeanen minder belangrijk zijn, hier te beschrijven. Daarom 

verwijs ik de lezer door naar de Super Rocket Page: http://bsa.hailwood.com/ 
Met de komst van de Rocket Gold Star verscheen in Amerika de Rocket Gold 
Star Scrambler die veel overeenkomsten vertoonde met de straatuitvoering 
van de RGS. 
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De Amerikaanse Super Rocket uit 1962 met verchroomde spatborden 
 

 
De Rocket Gold Star Scrambler uit 1963, zie ook foto hiernaast 

 
De frames waren bijna gelijk, dat wil zeggen: zij hadden het frame met de 
dubbele lugs ter plaatse van de voorste schetsplaten, waarbij de 
balhoofdplaat (die rond het balhoofd loopt) was doorgetrokken tot aan de 
onderkant van het bovenste balhoofdlager en het framenummer begon met de 
code GA10. De enige afwijking was dat het Scramblerframe aan de 
achterzijde de bochten miste waarop de voetsteunen voor de passagier waren 
gemonteerd. Een typisch Scrambler kenmerk was dat in de aanslagnokken 
van de onderste kroonplaat schroefdraad was getapt waarin boutjes gedraaid 
kunnen worden om de stuuruitslag te beperken. Dit stamt af van de 
straatversie van de RGS. De bovenste kroonplaat onderscheidde zich van de 
andere A10 kroonplaten doordat er geen gat in zat voor een stuurslot.  
Een belangrijk verschil met de RGS was dat in het voorwiel van de Scrambler 
een halve naaf huisde, die weliswaar verdacht veel leek op een naaf van een 
vroege A65, maar net iets smaller was. Het gevolg was natuurlijk dat de 
remschoenen ook smaller waren. In het achterwiel zat ook een halve naaf, net 
als bij de RGS. Een van de belangrijkste kenmerken van de Scrambler was 
het uitlaatsysteem. De twee opgebogen pijpen aan de linkerkant van de 
motor, waren vrijwel ongedempt en produceerden een oorverdovende brul. 
Een ander specifiek Scrambler-onderdeel was het twee gallon kleine 
benzinetankje en onder het motorblok was een carterbeschermplaat 
aangebracht. Volgens de gegevens van de Gold Star Owners Club zijn er in 
1962 en 1963 1584 Rocket Gold Stars gebouwd waarvan 272 Scramblers, 6 
stuks in 1962 en 266 machines in 1963.  
De RGS Scrambler mag trouwens niet worden verward met de A10 Spitfire. 
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VERBETERINGEN AAN DE  A7 en A10  
 
 

 

Inleiding 
 
In MOTOR nr. 50 uit 1968 stond het verslag van C. van Vugt die in 1961 een 
nieuwe BSA A7 had gekocht (zie elders in dit dossier). Zeven jaar later had hij 
er 100.000km mee gereden. Hij had al die jaren heel nauwkeurig een logboek 
bijgehouden en had precies alle reparaties genoteerd. Dat waren er niet veel 
want naast regulier onderhoud en een verbrande klep is er nauwelijks iets 
kapot gegaan. Bij 62.000 km is het blok  open gemaakt om alle onderdelen te 
controleren. Het blok was nog puntgaaf maar er zijn wel nieuwe big-end 
lagerschaaltjes gemonteerd. De A7 heeft probleemloos de 100.000 km 
gehaald. De eigenaar hield meestal een kruissnelheid van circa 100 km/u aan 
maar op snelwegen reed hij 120. Het benzineverbruik bedroeg gemiddeld 1 
op 25 en de motor verbruikte nauwelijks olie; circa 100 à 150cc op 4000 km. 
Tussen de olieverversbeurten door hoefde hij nooit olie bij te vullen.  
 
De conclusie die we uit deze langeduur-test kunnen trekken is: 
Zorg dat je motor in fabrieksstaat/nieuwstaat verkeert en je hoeft er niets aan 
te veranderen of verbeteren want hij is goed. Verbeteringen aanbrengen aan 
je A7 of A10 is dus complete onzin.  
Dat neemt niet weg dat er de laatste jaren producten en tips zijn verschenen 
waarmee we onze BSA’s nog beter dan goed kunnen maken.  
 
 
 

Dit aanbod wordt verdeeld in zes onderwerpen, te weten: 
1.  Motorblok 
2.  Transmissie 
3.  Ontsteking 
4.  Elektriciteit 
5.  Rijwielgedeelte 
6.  Olie 
 

1. Motorblok 
1  Lagerbus 
Laten we maar meteen met het meest controversiële onderwerp beginnen: de 
olietoevoor bij de twins. 
Vaak wordt het rechter hoofdlager van de twins (de bronzen bus) gezien als 
de achilleshiel van de motor.  
Cake Street Classics, restauratiespecialist in Suffolk zegt hierover: 
“De lagerbus aan de timingside wordt vaak gezien als het zwakke punt van 
deze motor, maar in veel gevallen functioneert hij goed.  Ik heb motorblokken 
met hoge kilometerstanden gedemonteerd en ontdekte dat de bussen in nog 
in perfecte staat verkeerden. Men realiseert zich niet dat dit lager overvloedig 
wordt gesmeerd. De terugvoer-opening van de olie uit de timingside, die de 
hoogte van het olieniveau bepaalt, zit boven het laagste punt van de lagerbus. 
Het is wel belangrijk dat de olie schoon is, dus men moet regelmatig olie 
verversen. En dan ook de olietank uitspoelen.” 

 
 
 
Bij de laatste A10-
modellen is de 
sludgepijp te 
verwijderen zodat 
hij makkelijk kan 
worden 
schoongemaakt.  
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Het glijlager op de krukas is dus niet het zwakke punt van de BSA twins, maar 
het dichtslibben van de sludgepijp. Zit deze dicht dan heb je wel veel druk, 
omdat de olie wordt tegengehouden maar hij kan zijn smerende werking niet 
doen. Het is daarom bij elke BSA ALTIJD belangrijk het motorblok open te 
maken en de sludgepijp schoon te maken. 
Ik heb de indruk dat dit probleem vroeger minder speelde omdat er meer werd 
gereden. Sludge ontstaat vooral als de olie niet goed warm wordt. 
Tegenwoordig worden veel BSA’s alleen gebruikt om een rondje om de kerk 
te rijden en men is bang de motor te veel toeren te laten draaien.  
Weinig toeren houdt in dat de oliepomp langzaam draait en er dus relatief 
weinig olie wordt rondgepompt en dat de motor niet op temperatuur komt. In 
de jaren ’50 en ’60 werd er gas gegeven met de BSA twins, lees oude 
motortesten er maar eens op na (zie elders in dit dossier). Ik heb nooit 
gelezen dat de motorblokken daardoor zijn stuk gedraaid. Een A10 mag 6000 
tpm draaien. Het is natuurlijk nooit goed om het blok constant op topvermogen 
te laten werken maar 4500 tpm, waarbij hij 120 km/u loopt, is een goed 
toerental.  

In de meer dan 45 jaar dat ik met 
BSA twins rijd, was de bronzen bus 
nooit de oorzaak van problemen. Met 
mijn Super Rocket heb ik 120.000 
km, door heel Europa, gereden 
zonder grote problemen. Ik schat dat 
ik met al mijn BSA twins zeker 
250.000 km heb gereden. Het 
monteren van een naaldlager-
conversie is in theorie misschien een 
betere oplossing maar in de praktijk 
overbodig. Om die conversie te 
kunnen monteren wordt de kruktap 
afgedraaid van 1½ inch  

Naaldlager van SRM voor de krukas 
 
(=38mm) naar 30mm en komt er een bus overheen waar het naaldlager op 
draait. Ook met een naaldlager conversie blijft probleem van sludge bestaan, 
dus dat lost niets op. Op een A10 zit geen oliedrukmeter of -lampje maar 
sommige handige knutselaars hebben zelf een aansluiting gemaakt voor een 
dergelijke voorziening. Zij hebben opzij van het oliedrukventiel een gaatje 
geboord en daar een adapter gemonteerd (zie Piled Arms 2019 nr.6). 
 
2  Drijfstang 
Een drijfstang breekt niet zo maar. Als hij breekt, is de belangrijkste oorzaak  
dat hij geen smering krijgt. Daarnaast is constant maximaal belasten ook niet 
goed.  

Het kan ook gebeuren dat er, door veroudering van het materiaal, 
haarscheurtjes in zijn ontstaan. Als je het blok uit elkaar hebt, is het verstandig 
om ermee naar een revisiebedrijf te gaan en vragen of men de drijfstangen wil 
controleren. In het uiterste geval kun je nieuwe drijfstangen van Carrillo of 
SRM kopen, wel duur maar dan heb je wel kwaliteit. Je moet dan wel 
controleren of de nieuwe drijfstangen hetzelfde gewicht hebben als de oude; 
zo niet dan moet de krukas opnieuw worden gebalanceerd. 
 

 
Carillo drijfstang 
 
Een andere methode om de betrouwbaarheid te verhogen is het polijsten van 
de drijfstangen. Door alle putjes en krasjes weg te polijsten, verwijder je het 
begin van een scheurtje. Na een dagje schuren en polijsten glimmen de 
drijfstangen als spiegels, en het kost niets, alleen tijd.  
Je kunt dit het beste vergelijken met een vel papier. Als je een onbeschadigd 
A4-velletje bij twee punten vastpakt, moet je heel hard trekken om het te 
scheuren. Zit er al een klein scheurtje in dan kost het aanzienlijk minder 
moeite om het papier in tweeën te scheuren.  
 
3  Sump plate 
Zoals reeds gezegd is schone olie cruciaal voor het goed en betrouwbaar 
functioneren van de motor.  Het is dus zaak om regelmatig (elke 3000 km) niet 
alleen olie te verversen maar ook de olietank schoon te spoelen. Je zou 
kunnen overwegen om een extra oliefilter te monteren maar SRM raadt het af 
omdat de oliepomp hiervoor niet is ontworpen. Bovendien reed een A7 (zie 
hierboven) probleemloos 100.000 km zonder extra filter. 
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Wat wel een goed en zinvol nieuw onderdeel is, is een aluminium sump plate 
van SRM die voorzien is van een aftapplug en een magneetje. Deze sump 
plate is niet alleen veel steviger dan de oude, hij heeft een nieuw gaasfilter 
(vaak is het oude gaasfilter kapot) en het magneetje haalt het ijzerslijpsel uit 
de olie waardoor je dus minder slijtage hebt. En staat het carter een keer vol 
met olie, dan hoef je alleen de aftapplug los te draaien om de olie te laten 
weglopen. 
 

  
 
4  Oliepomp 
Als je de oliedruk niet vertrouwt en je denkt dat het aan het oliedrukventiel  (oil 
pressure release valve) ligt kun een nieuwe van SRM monteren. Voor de A7 
en A10 is dit sowieso een goede zaak want het SRM ventiel werkt (net als bij 
de A65) met een zuigertje terwijl bij de A7 en A10 een kogeltje is toegepast. 
Als daar een beetje vuil tussen komt loop je al snel het risico dat het kogeltje 
niet meer goed afsluit. Om er van verzekerd te zijn dat er genoeg olie wordt 
rondgepompt is de aanschaf van een nieuwe oliepomp met een verhoogde 
opbrengst zeker het overwegen waard. 

 
Oliedrukventiel    Oliepomp   
 
Zo’n oliepomp kost circa €350,- maar bedenk dat dit het belangrijkste 
onderdeel van je motor is. Zonder voldoende olie loopt het blok zeker vast.  
 
5  Vol lopen carter 
Een ander olieprobleem is het vol lopen van het carter als de motor lang stil 
staat. Dit wordt veroorzaakt doordat het kogeltje, dat in het carter zit, niet goed 
afsluit. De eenvoudigste manier om vol lopen te voorkomen is natuurlijk: meer 
rijden. 
Wil je een definitieve oplossing voor dit probleem dan moet je het carter van 
de A10 open maken. Je haalt het kogeltje eruit, maakt de zitting schoon en zet 
er een nieuw kogeltje in. Daarna kun je de motor weer opbouwen.  
Er worden losse anti-drain valves verkocht die je in de aanvoerleiding kunt 
zetten. Deze werken ook met een kogeltje en een veertje. Met dit onderdeel  
zou het goed moeten gaan, totdat het kogelklepje hapert of het veertje te stug 
is. Wat nog gevaarlijker is, is het monteren van een kraantje in de olieleiding. 
Als je één keer vergeet het kraantje open te zetten, draait je blok in puin. NIET 
DOEN DUS! 
Dan kun je beter de aftapplug uit je nieuwe SRM sump plate draaien om de 
olie afte tappen. Dat is een klusje van een paar minuten. Als je zorgt dat de 
olie schoon blijft, kunt je het zelfs weer terug gieten in de olietank. 
 
6  Cilinders 
Voor de A10 is op het gebied van cilinders vrijwel niets te koop. Je mag heel 
blij zijn als je ergens nog een bruikbare cilinder vindt. Een onbeschadigde 
cilinder die al is opgeboord tot +0.60, kun je laten verbussen zodat je daarna 
weer standaard zuigers kunt monteren.  Een andere mogelijkheid is Toyota-
zuigers monteren die een boring hebben van 73mm.  
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De pistonpen van deze zuigers is 18mm, van de A10 is dat ¾” = 19mm, dus je 
moet er wel  nieuwe small-endbusjes in (laten) zetten. Met 73mm krijg je een 
cilinderinhoud van 703cc. Voor de A7 vind je nog wel eens een cilinder. 
 
7 Carburateur 
De A7 en A10 zijn uitgerust met één carburateur maar heb je een aluminium 
cilinderkop met een los spruitstuk dat is het mogelijk twee carburateurs te 
monteren. In de praktijk blijkt dat dit meer last dan voordeel oplevert. Het is 
lastig om twee carburateurs synchroon af te stellen (vooral als ze allebei al 
enigszins zijn versleten) en de vermogenswinst is verwaarloosbaar, zeker als 
je niet het uiterste van de motor vergt.  
Vanaf 1955 waren de A7 en de A10 voorzien van een Amal Monobloc. Als 
deze versleten is, zijn er diverse mogelijkheden.  
a) De carburateur laten reviseren. Men draait dan het huis iets uit en zet een 

bronzen busje om de gasschuif zodat hij spelingsvrij zijn werk kan 
doen. 

b) Als het huis nog redelijk is, volstaat het misschien door er alleen een 
nieuwe gasschuif in te zetten.  

c) Een nieuwe Monobloc kopen.  
d) Er een goede, een gereviseerde of een nieuwe Concentric op zetten. 
e) Kiezen  voor een Japanse (Mikuni of Keihin) of ltaliaanse (Dell’Orto) 
carburateur. 

Sommige BSA-rijders kiezen voor 
optie “e” omdat zij van mening zijn 
dat een Amal te snel slijt. De vraag 
is: hoeveel kilometer moet je rijden 
voordat de carburateur is versleten 
en hoeveel kilometer rijden zij per 
jaar?  
 
 
 
 
 
De Amal Monobloc die vanaf 1955 
op bijna alle A7’s en A10’s werd 
gemonteerd. 
 
 
 
 
 
 
 

8 Andere onderdelen 
Er zijn nog meer onderdelen te koop om het motorblok te verbeteren. Nourish 
maakt op bestelling krukassen voor alle Engelse twins.  
In mijn A10 heb ik dural stoterstangen met stalen eindstukken. SRM leverde 
die mee toen ik mijn blok daar eens  heb laten reviseren. Wat het nut van 
deze stoterstangen is, vraag ik me nog steeds af.  
Een A10 Golden Flash kun je wat extra vermogen geven door er een hogere 
nokkenas (van een Road Rocket of Super Rocket) en hogere zuigers in te 
zetten. Het is verstandig om dan ook een aluminium cilinderkop te monteren 
in verband met een betere warmte-afvoer (zie opvoertips elders in dit dossier). 
Op dezelfde wijze kun je een A7 ombouwen tot een Shooting Star. 
 

2. Transmissie 
1  Koppeling 
De 6-veren koppeling van de oudere A- en B-modellen (inclusief de Gold Star) 
is niet geliefd, om het maar voorzichtig te zeggen. Hij draait op twee 
kogellagertjes, de bediening is vaak zwaar en hij komt moeilijk vrij. Hoewel, 
als de koppeling in goede staat verkeert en goed is afgesteld, is er wel mee te 
leven. In mijn A10 zijspancombinatie had ik (25 jaar geleden) zo’n koppeling 
en dat ging best wel goed.  
Vanaf 1960 zijn de twins uitgerust met de 4-verenkoppeling die afkomstig is 
van Triumph. Deze draait op een rollenlagertje, functioneert beter en er is 
minder handkracht vereist. De 4-veren koppeling is ook te monteren op de 
oudere A- en B-modellen mits je de juiste koppelingskern (clutch sleeve) hebt. 
Op mijn A10 Road Rocket heb ik deze conversie en dat bevalt prima. 
De plunjer modellen (1950-54) hebben een andere koppeling waarbij de kern 
met splines op de hoofdas van de versnellingsbak zit. Het schijnt dat je daar 
zonder moeite een 3-veren koppeling van Norton op kunt zetten. Je kunt ook 
zo’n hoofdas in een latere versnellingsbak zetten (dat schijnt te passen) en er 
een Nortonkoppeling op zetten. 
Phil Pearson levert een aangepaste Suzuki-koppeling voor de pre-unit 
modellen en ook bij Bob Newby kun je een verbeterde koppeling kopen.  
Ik heb wel eens een BSA gezien die was uitgerust met een hydraulische 
koppeling. Hoe het precies werkt weet ik niet maar als je belangstelling hebt is 
het de moeite van het onderzoeken waard.  
 
 
2  Tandriem voor primaire aandrijving 
Deze koppeling kunnen ook worden gecombineerd met een tandriem voor de 
primaire aandrijving. Volgens een ervaringsdeskundige, die ik onlangs sprak, 
blijft de tandriem van Newby heel, terwijl de andere bij droog gebruik na een 
jaar allemaal stuk gaan.
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Het grote voordeel van een tandriem zou zijn dat je deze droog kunt monteren 
waardoor je geen gesloten primaire kettingkast meer nodig hebt en hij dus ook 
niet kan lekken. Maar… als je die primaire bak goed monteert hoeft hij niet te 
lekken. Voor een racemotor zou dat handig kunnen zijn maar voor een 
toermotor zie ik er het voordeel niet van in. Breekt een tandriem dan richt hij 
geen schade aan maar breekt een ketting dan gaat het veel geld en/of een 
nieuw carter kosten. Maar zelfs de lichte (½ x 0.305”) enkelvoudige ketting 
van de swing-arm A10 gaat vrijwel nooit stuk (opmerkelijk is natuurlijk dat de 
plunjer A10 een dubbele ketting had). Ik heb het wel eens gehad dat de 
rolletjes kapot gingen waardoor de ketting heel veel speling kreeg. Wat me 
ook is overkomen is dat de ketting steeds weer te strak ging staan, 
waarschijnlijk slijtage, maar een gebroken ketting is me nog nooit overkomen. 
Bovendien heeft olie ook een koelende werking en bij een tandriem, in 
combinatie met een gesloten kettingkast, vervalt die koeling.  
 

 
Tandriemset 
 
 
3  Versnellingsbak 
Vrijwel alle BSA’s zijn uitgerust met een 4-versnellingsbak. De STD-bak van 
de pre-unit modellen is misschien wel het beste onderdeel dat BSA ooit heeft 
gemaakt. Hij slijt op den duur natuurlijk wel maar hij gaat nooit stuk en 
schakelt trefzeker en soepel. 
 
 

Voor de Gold Star zijn 5-bakken leverbaar en misschien wel 6-bakken die 
moeiteloos op een A10 passen. Quaife en Nova kunnen voor een bak met 
meer versnellingen zorgen. Voor de race is dit waarschijnlijk wel interessant 
maar voor gebruik op straat….? 
 

 
Vijf-versnellingbak van Quaife 

 

3. Ontsteking 
 
Bij alle A7/10’s wordt de vonk verzorgd door magneetontsteking. Het grote 
voordeel van dit systeem is dat het onafhankelijk is van de dynamo. Zolang de 
magneet werkt, kom je altijd thuis, desnoods zonder licht, maar de motor blijft 
rijden.  
Een nadeel van de magneet is dat de sleepring zelden perfect is geslepen 
waardoor de ene bougie bijna altijd iets eerder of later vonkt dan de andere. 
Het is de kunst om de ontsteking af te stellen op een gemiddelde afwijking, 
zodat de te vroeg ontsteking van de ene bougie ongeveer gelijk is aan de te 
late ontsteking van de ander bougie. In theorie klinkt dit erger dan het in 
werkelijkheid is. Gelukkig gebeuren er geen rare dingen als de ontsteking niet 
precies op het juiste aantal graden voorontsteking staat, daarvoor is een BSA 
niet gevoelig genoeg. Als alles zo goed mogelijk is afgesteld, loopt de A10 
goed en heb je er geen omkijken meer naar. Met een goed gereviseerde 
magneet kun je zeker 20 jaar vooruit. 
Op een A10 wordt ook wel een elektronische ontsteking toegepast. Dan wordt 
de magneetontsteking omgebouwd naar accu-bobine ontsteking. 
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Dat houdt in dat je voor de ontsteking afhankelijk bent van stroom van de 
dynamo. We kennen allemaal de bedenkelijke reputatie van Joe Lucas, de 
Prince of Darkness, dus of je daar veel wijzer van wordt betwijfel ik. In de 
afgelopen 45 jaar heb ik één keer stil gestaan met een kapotte magneet, dus 
ik heb geen behoefte om mijn A10 om te bouwen naar elektronische 
ontsteking. 
 

4. Elektriciteit 
 
1  Dynamo en spanningsregelaar  
Als je lange-duurtesten uit de jaren ’50 en ’60 leest (zoals de eerder 
genoemde test van de A7) had men nooit problemen met de elektrische 
installatie. Uit eigen ervaring weet ik echter dat dit systeem vaker niet dan wel 
werkte, ik heb meer zonder dan met licht gereden. Misschien lag dat aan mij. 
Ik had niet alleen problemen met de dynamo maar ook met de mechanische 
spanningsregelaar. 
Om dit probleem op te lossen heb ik op mijn Super Rocket en mijn zijspan 
A10 indertijd een 6 volt Bosch dynamo van een Volkswagen gemonteerd, in 
combinatie met de bijbehorende spanningsregelaar. Dat werkte perfect want 
sindsdien heb ik nooit meer problemen gehad met de verlichting. In de jaren 
’70 en begin jaren ’80 was een BSA gewoon een oude motor waar niemand, 
uitgezonderd wij, aandacht aan besteedde en gespecialiseerde bedrijven 
waren er niet. Als ik met een kapotte Lucas dynamo bij een dynamo- en 

startmotorreparateur kwam, werd ik 
meestal weggestuurd omdat ze niets te 
maken wilde hebben met die ouwe zooi. 
Gelukkig zijn er tegenwoordig, zowel in 
Nederland als in de rest van Europa, 
bedrijven die ons helpen om onze 
klassieke Engelse motoren op de weg te 
houden en dynamo’s en magneten kunnen 
(en willen) reviseren. 
De dynamo levert circa 18 volt, het is de    
spanningsregelaar die dit reduceert naar 6 
volt. In plaats van een 6 volt regelaar kun 
je probleemloos een 12 volt regelaar 
monteren, zonder verdere aanpassingen 
te hoeven doen. Daarmee heb je het 
laadsysteem dus omgebouwd naar 12 
volt. Mijn Road Rocket is voorzien van een 
Power Box van Boyer Bransden, die  

 

functioneert al 13 jaar 
probleemloos. 
 
De dynamo werd 
standaard 
aangedreven m.b.v. 
een kettinkje waar je 
een klodder vet op 
moet doen Door de 
draaisnelheid van het 
kettinkje wordt het vet 
weg geslingerd en 
loopt het kettinkje 
droog. Als het kettinkje 
niet precies op de 
juiste spanning staat, 
slaat het tegen de 

binnenkant van het timingside-tussendeksel en vreet het aluminium weg.  En 
breekt het kettinkje, dan slaat het een gat in het tussendeksel. SRM verkoopt 
een setje van twee poelies met een tandriempje; dat is onderhoudsvrij en 
functioneert goed.  
Alton uit Frankrijk verkoopt voor de A10 alternators die er uit zien als een 
Lucas gelijkstroomdynamo.  Zij leveren een spanning van 12 volt en een 
vermogen van 90 watt. Dat is dus een aanzienlijke verbetering vergeleken bij 
de 60 watt van de oude 6 volt dynamo. Ook Peter Lammers kan een 12 Volt 
wisselstroom- dynamo leveren die kan worden gemonteerd op de plek van de 
Lucas dynamo zie: www.lambrelli.nl  
 
 
2  Startmotor 
Nu wij allemaal steeds ouder worden, en kwaaltjes krijgen, is er steeds meer 
behoefte aan een startmotor op de BSA. Diverse bedrijven, zoals Phil 
Pearson en Alton uit Frankrijk, hebben kant en klare kits; Alton heeft ze zelfs  
voor diverse merken. De set van Phil Pearson is voorzien van een bendix. De 
startmotor is afkomstig van Yamaha en zit netjes weggewerkt onder de 
versnellingsbak. De complete set kost £1495,-.   
Het is wel belangrijk dat de starmotor een bendix heeft en geen slipkoppeling. 
Bij een slipkoppeling draait het aandrijftandwiel altijd loos mee. Slaat de motor 
een keer terug dat slaat hij de startmotor aan gort. Bij een bendix wordt het 
aandrijftandwiel terug getrokken zodra de motor start. Slaat hij in dit geval 
terug dan kan er niets kapot gaan.  
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Deze motor is voorzien van een koppeling van Phil Pearson en een startmotor 
 

5. Rijwielgedeelte 
 
Hoewel een BSA er om bekend staat dat hij goed stuurt en rijdt, zijn diverse 
onderdelen natuurlijk altijd vatbaar voor verbetering. 
 
1  Balhoofd 
De kogels in het balhoofdlagers functioneren in het algemeen goed. Zijn de 
lagerringen echter ingeput dan zal er een zwaar punt in het lager zitten. Als je 
dit lager vervangt kun je overwegen conische lagers te monteren, die beter 
kunnen worden afgesteld. Helaas passen deze lagers niet zondermeer . Je 
zult de lagerringen moeten afslijpen tot de juiste diameter.   
 
2  Voorvork 
De voorvorken van de BSA’s zijn wel voor enige verbeteringen vatbaar. Bij 
sommige voorvorken is het mogelijk er een ander binnenwerk (van de A65) in 
te zetten met dubbelzijdige demping. Er zijn zwaardere veren te koop voor 
zijspanrijden. Je kunt er natuurlijk ook een andere voorvork inzetten; in mijn 
A10 zit een Teledraulic van AJS-Matchless. Een Norton Roadholder, een 

Marzocchi of een Ceriani zal aanzienlijk beter sturen dan de BSA-voorvork. 
Sommige techniekliefhebbers zetten zelfs een moderne upside-down vork in 
hun BSA. 
 
3  Voorwiel/rem     
De remmen van een BSA werden is de jaren ’50 goed bevonden maar 
tegenwoordig liggen onze eisen aanzienlijk hoger. Als je problemen hebt met 
remmen, kun je een andere rem monteren. De simplex trommelrem wordt 
vaak vervangen door een duplexrem van een A65 of door een vroege 
Japanse trommelrem van Suzuki of Yamaha.  De Italianen leverden in het 
verleden prachtige 2 leading shoe of zelfs 4 leading shoe trommels van 
Ceriani en Fontana. Het schijnt dat deze tegenwoordig in Hongarije worden 
nagemaakt. Top of the bill is natuurlijk een fraaie Engelse Robinson 4LS. Er 
zijn zelfs motorrijders die schijfremmen in hun BSA zetten. Dat zal 
ongetwijfeld goed remmen maar dan ga je verder dan BSA ooit is gegaan. 
Alleen de Rocket 3 Daytona-racers in 1971 hadden schijfremmen. 
 

 
Robinson 4 leading shoe 
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4  Stuurkuipje of tophalf 
In de jaren ’50 leverden diverse (Engelse) fabrikanten kuipen en tophalfs voor 
bijna alle motoren. Bekende namen zijn Rickman, Avon en DMD. De Avon 
Streamliner pakt bijna het hele voorwiel in en geeft een prima bescherming. 
Royal Enfield kwam in de jaren ’50 met de Dreamliner, een grote toerkuip op 
de Bullet 350. De luchtweerstand werd hierdoor zodanig verminderd dat de 
motor een 10% hogere topsnelheid en hogere acceleratie had  gekregen en 
het benzineverbruik met 25% was gedaald. De  mooiste aangeklede motor is 
misschien wel de Lightning Clubman met zijn Avonaire kuip, uit de James 
Bondfilm Thunderball.  
Een stuurkuipje of tophalf is dus een heel zinvolle accessoire.  
 

 
De Lightning Clubman met zijn Avonaire kuip, uit de James Bondfilm 
Thunderball. 
 
 
 
 

5  Achtervering 
De Girling schokbrekers waarmee alle BSA standaard zijn uitgerust zijn zo 
goed dat ze 65 jaar later nog steeds functioneren. Als vervanging noodzakelijk 
is, zijn schokbrekers van Hagon of  Ikon (wat vroeger Koni was) goede 
alternatieven. Moderne gasgedempte schokbrekers, al dan niet, met een los 
gasreservoir kunnen natuurlijk ook maar daar wordt de BSA niet mooier van.  
 
6  Tellers  
Werkt de teller niet meer dan zijn er specialisten die 
deze kunnen repareren en/of restaureren. Ontbreekt de 
teller of ben je opzoek naar een (extra) toerenteller, dan 
het is niet altijd even eenvoudig om het juiste exemplaar 
te vinden en bovendien zijn ze erg prijzig. Als alternatief 
zijn er tegenwoordig elektronische tellers te koop die er 
uitzien als de oude Smith-tellers (zie hieronder). 
Een goedkope oplossing is een elektronische fietsteller 
zoals de Sigma BC 7.16, die voor circa € 20,- te koop is 
op Internet. 
 

 
 
 
7  Bouten 
Er zijn zelfs motorrijders die hun Engelse motor “verbeteren” door zoveel 
mogelijk metrische bouten en moeren te gebruiken, vaak zijn die van 
roestvast staal. Dan kun je beter meteen een BMW kopen! 
Wat wel een zinvolle aanpassing is, is het vervangen van de kruiskop- of 
sleufkopschroeven van de primaire kettingkast en het timingdeksel door rvs 
inbusbouten, hoewel je daar, uit het oogpunt van authenticiteit, ook 
vraagtekens bij kunt zetten. 
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6. Olie  (valt eigenlijk buiten het bestek van dit artikel maar omdat er 

zoveel vragen en twijfels over zijn, hierbij mijn ervaringen) 
 
Er is geen onderwerp waarover zoveel wordt gediscussieerd als olie. Het 
vervelende is dat je er niets bijzonders aan kunt zien; alle olie is immers nat 
en glibberig. 
Er zijn BSA-bezitters die zweren bij ongedoopte single-grade en er is zelfs 
een BSA-rijder die met vol synthetische 5W50 reed (voordat hij zijn A10 
verkocht). Andere BSA-rijders gebruiken alles wat tussen deze twee uitersten 
in zit, zoals klassieke 20W50.  Hierbij is iedereen overtuigd van zijn eigen 
gelijk en soms lijkt de olie-discussie meer op een religie dan op wetenschap. 
Nu hebben die twee natuurlijk altijd al met elkaar op voet van oorlog 
geleefd…. dus er is niets nieuws onder de zon. Het opmerkelijke is echter dat 
ze ook allemaal gelijk hebben want de BSA’s zijn zo goed gebouwd dat ze op 
al deze olie soorten goed draaien.  
 

 
20W50 van MPM is geschikt voor klassieke, luchtgekoelde motorblokken 

 

Volgens de theorie zou multigrade niet geschikt zijn voor motoren met 
kogellagers want deze zouden de lange molecuulketens kapot malen. Dat 
schijnt bij singlegrade niet voor te komen. Twins hebben echter geen 
kogellagers maar glijlagers en één rollenlager, aan de aandrijfzijde. De druk 
uitgeoefend door een rollenlager is aanzienlijk minder dan van een kogellager 
omdat het contactvlak groter is. Bij een kogel is dat een punt, bij een rol is dat 
een lijn, dus een veelvoud van punten. Voor de A65 schreef BSA multigrade 
20W50 voor. In het A10-tijdperk bestond die soort olie nog niet en werd 
singlegrade voorgeschreven maar in de Owners Workshop Manual van 
Haynes wordt wel multigrade 20W50 wel genoemd. Het voordeel van 
multigrade is natuurlijk dat als de olie nog koud is, deze goed vloeibaar is en 
de glijlagers goed kan smeren. Als singlegrade koud is, is deze olie dikker en 
worden de glijlagers minder goed gesmeerd. Ik rijd al bijna 50 jaar met 20W50 
(voor klassieke luchtgekoelde auto’s, dus niet de modernste soort olie!). Dat 
heeft mij nog nooit problemen gegeven. Het grote voordeel is dat je onderweg 
altijd olie kunt kopen. Single-grade olie is bij de benzinepomp (en zelfs bij de 
automaterialenhandel) niet te koop. Daarvoor moet je een speciaal adres 
hebben. Daar komt natuurlijk bij dat de slechtste olie van nu, 100 keer beter is 
dan de beste olie van 50 of 60 jaar geleden. 
Wat je vooral NIET moet doen is verschillende soorten olie met elkaar 
mengen omdat deze elkaar niet verdragen. Dus als je op singlegrade rijdt mag 
je niet bijvullen met multigrade. Rijd je op minerale olie dan is het niet 
verstandig om bij te vullen met synthetische olie. Wil je overschakelen op een 
andere soort olie, dan moet je het motorblok inwendig helemaal schoon 
maken (demonteren) zodat alle olieresten zijn verdwenen. 
 

CONCLUSIE 
Bij al deze veranderingen en verbeteringen moet je je afvragen hoeveel zin 
het heeft en wat de kosten zijn, afgezet tegen het aantal kilometers dat je 
ermee rijdt. Sommige aanpassingen zijn in theorie misschien beter maar in de 
praktijk merk je er niets of nauwelijks iets van.  
Als je niet veel rijdt heeft het geen zin om allerlei dure aanpassingen te doen 
vooral omdat (zoals we aan het begin van dit verhaal hebben gezien) een 
BSA in oorspronkelijke toestand heel betrouwbaar is.  
Wat je je bij elke verandering ook moet afvragen (of niet?) is: Is dit historisch 
verantwoord? Wil ik op een BSA rijden of op een gemoderniseerde bitza? 
Zolang de wijzigingen het uiterlijk en het tijdsbeeld niet beïnvloeden lijken ze 
me acceptabel. Daarentegen kan ik me ook voorstellen dat een technische 
uitdaging is om de motor om te bouwen. Het is maar net wat je wilt.  
Wie wil blijven rijden moet concessies doen, zeg ik altijd. De vraag is alleen: 
hoever gaan die concessies? Je gaat tenslotte ook niet naar Engeland om je 
banden op te pompen met Engelse lucht. Of zijn er puristen die dat wel doen?  
 

44 



 
 

45 



OPVOERTIPS VOOR DE A10 
 
Gedurende de 13 jaar waarin de A10 in productie is geweest, heeft het 
motorblok diverse wijzigingen ondergaan. Dit had o.a. tot gevolg dat het 
vermogen in de loop der jaren behoorlijk is gestegen. De eerste A10, de 
Golden Flash uit 1950, leverde 35pk; de laatste A10, de Rocket Gold Star uit 
1963, had de beschikking over 50pk  
Het is ongetwijfeld mogelijk om nog meer vermogen uit een A10-blok los te 
peuteren maar dan moet het motorontwerp danig worden aangepast en 
komen we terecht bij specialisten als Chris Vincent. In dit artikel worden enige 
tips gegeven waardoor een Golden Flash op eenvoudige wijze en m.b.v. 
normaal verkrijgbare BSA-onderdelen, veel werk en nog meer geduld, op het 
niveau kan worden gebracht van een Rocket Gold Star. Hoewel dit artikel is 
geschreven voor de A10, zijn veel tips natuurlijk ook toepasbaar op de A7. 
 

 
Het summum  waarnaar de A10-tuner kan streven: de Rocket Gold Star 650cc 
uit 1963. 

Waarschuwing vooraf 
De gegevens van de BSA-fabriek en van Eddie Dow, waarop dit artikel is 
gebaseerd, gaan er vanuit dat er met nieuwe onderdelen wordt gewerkt. Wij 
moeten ons helaas behelpen met onderdelen die al een heel motorleven 
achter de rug hebben en al diverse revisies en reparaties hebben ondergaan. 
Uiteraard komt dit de betrouwbaarheid niet ten goede en door de grotere 
krachten die na het opvoeren optreden, wordt de kans op schade aanzienlijk 
vergroot. Controleer daarom nauwkeurig de kwaliteit van de te gebruiken 
onderdelen en gebruik geen onderdelen die niet 100% in orde zijn. Je kunt 
beter € 100,- meer uitgeven aan goede spullen dan dat je met een 
onbetrouwbaar blok rijdt dat je na 200km opblaast. 
 
Nauwkeurig werken 
Bij alles wat je doet is het heel belangrijk dat je schoon en nauwkeurig werkt. 
Zorg voor de juiste afstellingen en let erop dat alles soepel draait. Eenvoudige 
onvolkomenheden die door nauwkeurig werken hadden kunnen vorkomen, 
vreten vermogen. Om een paar voorbeelden te noemen: aanlopende 
remschoenen, te strak gespannen kettingen, kettingtandwielen die niet in één 
lijn staan, scheef gemonteerde wielen en te strak gestelde of drooglopende 
lagers.  
 
Gewichtsvermindering 
Een hogere topsnelheid is op drie manieren te bereiken: 
1.  Meer vermogen 
2.  Minder lucht weerstand 
3.  Minder gewicht 
 
Punt 1 komt zo dadelijk ter sprake.  
Punt 2 is te bereiken door te zorgen voor een zo klein mogelijk frontaal 
oppervlak. Dus geen zijkoffers en toerscherm monteren maar clip-ons en 
eventueel een stroomlijn. Wat ook meehelpt is strakke kleding; geen 
wapperende sjaal of te ruim zittende (regen)kleding maar een strak leren pak 
of overall. 
Punt 3 wordt bereikt door al het overbodige plaatwerk van de motor te 
verwijderen en zoveel mogelijk lichtgewicht materialen toe te passen zoals 
glasvezel en aluminium. Als het puur om snelheid gaat, kunnen nutteloze 
zaken zoals een dynamo, een accu, een koplamp, een middenbok en zware 
spatborden best worden gemist. 
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Eventueel kunnen ook het kettingscherm en de primaire kettingkast worden 
thuis gelaten. Dit alles scheelt een heleboel gewicht. Als je de dynamo 
verwijdert moet de opening in het tussendeksel (waar de dynamo inschuift) 
worden afgedicht met een metalen plaatje en een kurken pakking. Dit 
voorkomt een verstoring van de werking van de carterontluchting 
As je aandachtig een racemotor bestudeert, zul je opmerken dat er veelvuldig 
gebruik is gemaakt van dural (licht en sterk) en dat in alle schetsplaten e.d. 
gaten zijn geboord om gewicht te besparen. Echte fanatici draaien zelf de 
koppen van bouten uit of monteren bouten en moeren van titanium (heel licht 
en heel duur). 
 
Krukas 
Het is aan te bevelen om een krukas van het laatst type (1958-1963) te 
gebruiken omdat deze grotere big-ends heeft dan het oudere type en dus 
meer kracht kan opnemen. Bovendien bestaat deze krukas uit één geheel, in 
tegenstelling tot de oudere krukas die is opgebouwd uit drie delen. Het nieuwe 
type krukas is o.a. te herkennen aan de drie bouten waarmee het vliegwiel is 
vastgezet. Deze bevinden zich aan de bovenkant van het vliegwiel en wijzen 
naar het hart van de krukas (zie tekening).  
Bij het oude type krukas zit het vliegwiel vast met zes bouten die evenwijdig 
aan de as van de krukas lopen. Borg deze bouten met Loctite om loslopen te 
voorkomen. Van het vliegwiel mag aan beide zijden 3mm worden afgedraaid. 
Dit bespaart gewicht en de motor komt sneller op toeren. De contragewichten 
op de krukas moeten ongewijzigd blijven omdat anders de balans wordt 
verstoord (zie hieronder) en de motor enorm gaat trillen. 
Het spreekt voor zich dat zowel de big-endlagers als de hoofdlagers in 
perfecte staat moeten verkeren (denk om de juiste radius bij het slijpen) en 
dat de sludge trap in de krukas schoon moet zijn zodat de olie ongehinderd de 
big-ends kan bereiken. De bouten die de sludge trap afsluiten, moeten na 
montage met een centerpunt of Loctite worden geborgd om loslopen te 
voorkomen.  
 
Motorbalans 
Een goede motorbalans is een van de belangrijkste aspecten bij het opvoeren 
van een motor. De standaard balansfactor van alle A10’s bedraagt 54%; dit is 
voldoende voor het gebruik op de openbare weg. Voor race-doeleinden is het 
echter noodzakelijk deze factor te verhogen tot 65%. 
Er bestaan twee manier om een krukas te balanceren. De dynamische 
methode is de nauwkeurigste. Hiervoor heeft men speciale apparatuur nodig 
en uiteraard de nodige vakkennis. Daarom kan met dit het beste overlaten 
aan een gespecialiseerd bedrijf. Voor de dynamische balancering heeft men 
voor het bereiken van een goed resultaat naast de krukas ook de drijfstangen, 
zuigers, zuigerveren, krukastandwiel, overbrengingstandwielen enz. nodig.  

De tweede balanceermethode is de statische. Om op deze wijze te kunnen 
balanceren heeft men twee balansringen nodig die het gewicht van de 
drijfstangen en de zuigers vertegenwoordigen. Het gewicht van elke ring wordt 
bepaald m.b.v. de volgende formule: 
Het gewicht van het big-endoog van de drijfstang + 65% van het gewicht van 
de zuiger + het gewicht van de small-end helft van de drijfstang. 
Hoe je het gewicht van de onderdelen van de drijfstang kunt bepalen lees je 
bij het hoofdstuk “Drijfstangen.” 
Als de ringen klaar zijn, worden zij in tweeën gezaagd, rond de big-endpennen 
gelegd en met plakband vastgezet. De twee helften moeten het juiste gewicht 
(volgends de formule) hebben; i.v.m. zaagverlies moet de complete ring dus 
iets zwaarder zijn. Zijn de twee helften te zwaar, dan kan van de zijkant 
materiaal worden weggevijld. Voordat de halve ringen rond het big-end 
worden vastgeplakt, moet de krukas worden gevuld met olie. Zorg dat via de 
sludge trapbouten geen olie kan weglekken, monteer de bouten daarom met 
gasfitterstape. Dit geldt uitsluitend voor het balanceren, bij de definitieve 
montage moet je natuurlijk geen gasfitterstape gebruiken. 
 

 
 
A7SS  voorzien van tophalf, lichte spatborden en aluminium velgen. 
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Als alle voorbereidingen zijn getroffen, wordt de krukas op mesdunne steunen 
geplaatst zodat hij vrij kan ronddraaien. De krukas moet nu in elke mogelijke 
positie stil staan zonder te willen draaien. Draait de krukas toch, dan zoek je 
het zwaarste punt op en boort op die plek (in het midden van het vliegwiel) 
wat materiaal weg. Vervolgens weer controleren, eventueel nog wat materiaal 
wegboren, enz. tot de krukas perfect in balans is. Het zal duidelijk zijn dat dit 
een bijzonder nauwkeurig werkje is en dat het heel belangrijk is om schoon te 
werken. 
 
Drijfstangen 
Zoals we hebben gezien is de juiste balansfactor essentieel voor een goed 
getuned blok. Daarom is het niet alleen heel belangrijk dat de beide 

drijfstangen precies even 
zwaar zijn, maar ook dat de 
big-ends en small-ends exact 
hetzelfde gewicht hebben. 
Om dit te controleren leg je je 
de small-ends één voor één 
op een precisieweegschaal 
(brievenweger of 
elektronische 
keukenweegschaal) en je 
ondersteunt de big-ends 
terwijl de drijfstang precies 
horizontaal moet liggen. Van 
de zwaarste drijfstang vijl je 
wat materiaal weg, bij 
voorkeur van het small-
endoog. Daarna herhaal je 
deze procedure voor de big-
ends. Het is verstandig om 
de hele drijfstang spiegelglad 
te polijsten. Krasjes en putjes 
in het materiaal kunnen het  

Het nieuwe type krukas gebruikt vanaf 1958 
 
begin vormen van een scheur of een breuk. Door het polijsten worden deze 
krasjes en putjes weggewerkt, zodat het risico van breuk wordt verminderd. 
Vijl en polijst de drijfstangen in slechts één richting, de lengterichting, en nooit 
in de dwarsrichting want hierdoor kunnen spanningslijnen ontstaan. Ook de 
big-endkap kan een goede polijstbeurt wel waarderen.  
Controleer of de drijfstangen en de kap bij elkaar horen (de ingeslagen  
 

nummers moeten hetzelfde zijn) en laat controleren of het big-end zuiver rond 
is. Is dit niet het geval dan moet dan moet het oog worden gerond. Dat wil  
zeggen dat van de raakvlakken van de drijfstang en de kap wat materiaal 
wordt weggenomen waarna het gat precies rond wordt gehoond.  
Het is verstandig om bij montage van de drijfstangen de drijfstangbouten te 
vervangen, mits je de hand kunt leggen op originele bouten. Als de nieuwe 
bouten van twijfelachtige kwaliteit zijn, kun je beter de oude gebruiken. De 
moeren dienen te worden geborgd met een splitpen of een borgdraadje.  
Bij montage moeten de big-ends flink worden in geolied en het 
aanhaalmoment van de bouten moet 22lbs/ft (= 3kgm = 30Nm) bedragen. Na 
montage moet de drijfstang soepel ronddraaien en een klein beetje (0,6mm) 
zijwaartse speling is noodzakelijk. De linker drijfstang moet zodanig worden 
gemonteerd dat het kleine gaatje in het big-endoog naar het vliegwiel wijst, 
waardoor de olie vanaf het big-end de cilinderwand kan smeren.    
 
Montage 
Als je de krukas in het carter wilt zetten, moet je niet vergeten als eerste de 
nokkenas te monteren. Hierbij moeten alle lagers natuurlijk goed worden 
ingeolied. De krukas moet na montage een geringe axiale speling hebben om 
vrij te kunnen ronddraaien. Deze speling moet .003 inch (0,076mm) bedragen 
(dus nèt voelbaar) en kan worden afgesteld door tussen het linker hoofdlager 
en het vliegwiel shims toe te voegen of weg te halen. Zowel de krukas als de 
nokkenas moeten soepel draaien zonder zware punten.  
Op de raakvlakken van de carterhelften kan het beste een weinig vloeibare 
pakking worden gesmeerd zodat lekkage tussen de carterhelften wordt 
voorkomen. Let op dat het wormwiel en de moer op de krukas een linkse 
draad hebben en vergeet de afstandsring niet tussen het krukastandwiel en 
het wormwiel dat de oliepomp aandrijft.   
 
Zuigers 
In verband met een goede motorbalancering en het voorkomen van trillingen 
is het van belang dat beide zuigers precies even zwaar zijn. Dit kan men 
controleren met een precisieweegschaal (brievenweger) of een balans. Men 
dient van de zwaarste zuiger aan de binnenzijde de juiste hoeveelheid 
materiaal weg te nemen.  
In de loop der jaren is de compressieverhouding (cv) van zowel de A7 als de 
A10 regelmatig verhoogd. Aanvankelijk had de Golden Flash een cv van 
6,5:1; vanaf motornummer DA10-651 (in 1958) werd dit verhoogd naar 7,5:1. 
De Super Flash en de Road Rocket hadden een cv van 8:1. In de Super 
Rocket vanaf motornummer CA10-6001 (1958) werd 8,5:1 gebruikt en in de 
Rocket Gold Star tenslotte 9:1. Voor race-doeleinden waren 10,5:1 zuigers 
beschikbaar, en wilde men nog hoger dan waren er 14:1 zuigers, die 
uitsluitend konden worden gebruikt in combinatie met alcohol als brandstof.  
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De A7 was standaard uitgerust met 6,7:1 en 7,25:1 zuigers. De Shooting Star 
had vanaf motornummer CA7SS-4501 (1958) 8:1 zuigers. Voor ons doel zijn 
8,5:1 of 9:1 zuigers het meest geschikt. De zuigers zijn globaal te herkennen 
aan hun vorm: 
 

 
 
De exacte bepaling van de cv gebeurt op de volgende manier: 
Draai de motor rond tot één zuiger op het bovenste dode punt van de 
compressieslag staat, waarbij dus beide kleppen zijn gesloten. Via het 
bougiegat wordt de compressieruimte gevuld met dikke olie m.b.v. een pipet 
of een klein maatbekertje zodat je precies weet hoeveel olie is toegevoegd. Je 
weet nu hoeveel cc de compressieruimte meet. Verwijder de olie m.b.v. een 
pipet of een slangetje en ga rekenen volgens de formule:  
 
cv = cr + sv         waarin:   cv  =  compressieverhouding 
 cr   cr  =  inhoud compressieruimte 
    sv  =  slagvolume 
 
Het slagvolume is te berekenen volgens de formule: 
sv = ¼ pi D2 x S waarin: D  =  boring = diameter van de zuiger 
    S  =  slag 
    pi = 3,1416 (standaard gegeven) 
 
Voorbeeld: 
Stel van een A7 is de cr = 40cc, sv = 250cc (1/2 x  500cc), dan is: 
 
cv = cr + sv  =  40 + 250     =   7,25   => cv =  7,25:1 
  cr    40  1 
 
Het polijsten van de kop van de zuiger voorkomt of reduceert koolaanslag. 
Zijn de gewenste BSA-zuigers niet meer verkrijgbaar, dan kunnen ook andere 
zuigers (b.v. van Triumph Bonneville 650 of Skoda) worden gemonteerd.  
 
 
 

Hierbij moet op de volgende zaken worden gelet: 
1)  de juiste boring 
2)  de afstand van de pistonpen tot de bovenkant van de zuiger. Dit houdt 
verband met de compressieverhouding en de mogelijkheid dat de kleppen 
eventueel de zuiger kunnen raken. 
3)  zorg ervoor dat de kleppen nooit de zuiger kunnen raken. De speling 
tussen klep en zuiger moet minstens 2mm bedragen en de uitsparing voor de 
klep in de zuiger met minstens 1,5mm groter zijn dan de diameter van de 
klepschotel. 
4)  de diameter van de pistonpen. 
5)  de juiste compressieverhouding 
 
Nokkenas 
Op de productiemodellen zijn drie verschillinde nokkenassen toegepast en 
een vierde was uitsluitend bedoeld voor racedoeleinden (zie ook bijlage). 
De Golden Flash was standaard voorzien van nokkenas 67-334 (dit nummer 
staat op de kop van de nokkenas). De  Road Rocket en de eerste serie Super 
Rockets hadden nokkenas 67-356, maar vanaf motornummer DA10-651 was 
ook de Golden Flash uitgevoerd met deze nokkenas. Vanaf 1959 werd in de 
Super Rocket, de Rocket Gold Star en de Spitfire Scrambler nummer 67-357 
gebruikt. Daarom wordt deze nokkenas de Spitfire-nokkenas genoemd. Deze 
nokkenas is ongeveer 1,5mm hoger dan 67-356. De 357 nokkenas, in 
combinatie met 9:1 zuigers, maakt van een tamme Golden Flash een waar 
racemonster.   
Het kan gebeuren dat de hoge nokken van de 357 in sommige gevallen tegen 
het carter aanlopen. Dan dient men zoveel aluminium weg te frezen dat de 
nokkenas vrij kan ronddraaien. 
De standaard A7 was uitgevoerd met de 334 nokkenas en de Shooting Star 
met de 356. Volgens de BSA-geleerden mag een 357 niet in een A7 worden 
gebruikt omdat de gewone klepveren te slap zijn. In een A10 mag deze 
uitsluitend in combinatie met een aluminium cilinderkop, speciale klepveren en 
speciale klepschotels worden gebruikt. Deze klepveren passen niet op een A7 
omdat de speciale klepschotels niet kunnen worden gemonteerd als gevolg 
van een andere uitsparing in de klepsteel (zie hieronder). De enige 
mogelijkheid zou zijn A10RR kleppen te gebruiken en die pas te maken op de 
A7.  De vereiste klepspeling bij een 357 nokkenas is 0,010 inch (0,25mm) 
voor de inlaatklep en 0,012 inch (00,30mm) voor de uitlaatklep. 
Er bestaat ook een 67-358 nokkenas maar die is uitsluitend bedoeld voor 
race-doeleinden en niet voor straatgebruik.  
Bij het gebruik van 14:1 zuigers en alcohol als brandstof, kan het beste een 
356 nokkenas worden gemonteerd. Om gewicht te besparen mag de sleuf in 
de nokvolgers groter worden gemaakt en mogen zowel het nokkenastandwiel 
als het tussentandwiel van diverse boorgaten worden voorzien.  
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Kleppen (zie ook de bijlage) 
Om het beste resultaat te krijgen moet aan de cilinderkop het een en ander 
gebeuren. De eerste wijziging is het monteren van grotere inlaatkleppen om 
hiermee een betere cilindervulling te verkrijgen bij hoge toerentallen. De 
standaard inlaatklep meet 35,8mm en de grootst klep die zonder risico kan 
worden gebruikt is 67-1551 of Alpha V215 met een diameter van 1,455inch 
(36,95mm). Bij nog grotere kleppen wordt het risico te groot dat de in- en 
uitlaatklep elkaar raken. Gaan we uit van standaardkleppen  dan is het heel 
belangrijk dat de juiste kleppen worden gebruikt op de juiste plaats want de in- 
en uitlaatkleppen mogen niet worden verwisseld.  
 

 
Model A: klepsteel voor de A7, A7SS en A10GF 
Model B: klepsteel voor de A10RR en A10SR, A10RGS en A10SS 
 
BSA-kleppen zijn te herkennen aan het nummer 67-… op de klepschotel (b.v. 
67-740 voor de A7 inlaatklep). Alpha-kleppen zijn te herkennen aan het 
nummer V… op de klepsteel (b.v. V15 voor de A7 inlaatklep). Bij de A7 
worden voor de gietijzeren en de aluminium koppen dezelfde kleppen gebruikt 
(V15 inlaat, V16 uitlaat). Voor de A10 ligt dat anders: voor de gietijzeren 
koppen worden V17  inlaatkleppen en V18 uitlaatkleppen gebruikt, terwijl in de 
aluminium koppen de nummers V127-inlaat of V215-inlaat en V128-uitlaat 
thuis horen.  Voor deze kleppen heeft men afwijkende klepspietjes en 
veerschotels nodig, zodat sterkere klepveren kunnen worden gemonteerd. De 
Road Rocket en Super Rocket-kleppen kan men herkennen aan de groef in 
de klepsteel waarin de klepspietjes worden gemonteerd (zie tekening).  
Controleer regelmatig de klepspeling en stel de kleppen eerder iets te ruim 
dan te strak want de A10 is heel gevoelig voor een te kleine klepspeling. 
Staan de kleppen te strak dan zijn zij binnen enkele honderden kilometers 
verbrand. 
 

Cilinderkop 
Als er grotere inlaatkleppen worden gemonteerd, moeten de inlaatkanalen, 
net onder de klepschotel worden vergroot tot 1,355 inch (34,4mm). De 
inlaatpoort (waar de carburateur op wordt aangesloten) moet vloeiend 
overlopen in het inlaatkanaal. De klepzittingen moeten 0,060 inch (1,52mm) 
breed zijn.  
Met behulp van mallen met de juiste straal (zie schets) moeten de 
inlaatkanalen de juiste vorm worden gegeven, waarbij het heel belangrijk is 
dat het oppervlak spiegelglad wordt gepolijst zodat de gasstroom ongehinderd 
de verbrandingsruimte kan bereiken. 
Het gedeelte van de klepgeleider dat in de inlaatpoort steekt mag 0,187 inch 
(4,75mm) worden ingekort en de buitenzijde van de geleider mag ovaal 
worden gevijld zodat de gasstroom minder weerstand ondervindt. 
De hier beschreven wijzigingen kunnen zowel bij gietijzeren als bij aluminium 
koppen worden toegepast. Gietijzeren koppen houden echter de warmte 
langer vast en daarom moet bij het gebruik van deze kop een tufnol pakking 
van minstens 3mm tussen de kop en de carburateur worden gemonteerd, 
anders wordt de carburateur te heet waardoor vapour lock (het koken van de 
benzine) ontstaat. 

 
Bewerking inlaatpoorten 
 
Het is zondermeer mogelijk om de aluminium kop van en A10 op de A7 te 
monteren. In dat geval kan men sterkere klepveren en een 67-357 nokkenas 
gebruiken. Uiteraard heeft dit wel gevolgen voor de compressieverhouding, 
dus om de oorspronkelijke cv te handhaven, moeten hogere zuigers worden 
gemonteerd. 
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Klepveren 
Indien nokkenas 67-357 wordt gebruikt, dient men zwaardere klepveren te 
monteren. BSA leverde deze veren onder nummer 67-883 voor de binnenveer 
en 67-884 voor de buitenveer. Bij de buitenveren liggen de windingen aan één 
kant dichter op elkaar. Deze kant moet tegen de cilinderkop worden 
gemonteerd.   
Naast BSA klepveren kunnen ook Aero valve springs VS 463 van Wassel 
worden gebruikt. 
Een andere mogelijkheid is gebruik te maken van Gold Star klepveren met 
speciale klepspietjes en veerschotels of W&S veren. Voor de A7SS bestaan 
geen speciale klepveren.  
Om nog wat overbodig gewicht kwijt te raken kan men de kleptuimelaars 
bewerken. Ze mogen iets smaller worden en alle scherpe hoeken kunnen 
rond worden gevijld, waarna de tuimelaars worden gepolijst. De bewegende 
massa wordt hierdoor kleiner, hetgeen hogere toerentallen mogelijk maakt.  

 
Carburateur   
Met ingang van 1955 waren bijna 
alle twins voorzien van een Amal 
Monobloc maar er zijn in de loop 
der jaren carburateurs in diverse 
maten gebruikt. De A7 was 
voorzien van een 376 met een 
doorlaat van 15/16 inch en de 
Shooting Star met een 376 van 1 
inch. Van 1956 tot en met 1963 
waren de A10’s uitgerust met een 
376 – 1 1/16 inch, een 389 – 1 1/8, 

een 389 – 1 5/32 of een TT9 – 1 1/16. 
(zie bijlage)                    
Een goede carburateur is bijzonder 
belangrijk voor het goed 
functioneren van de motor. Is de 
carburateur versleten, dan is de 
motor moeilijk (of niet) af te stellen 
en loopt hij alleen nog maar 
redelijk bij vol gas.  

Amal 10TT9 carburateur 
 
Als de oude carburateur versleten is, kun je een nieuwe aanschaffen want 
zowel Monoblocs als Concentric zijn weer nieuw te koop.  Eventueel kun je 

ook een Concentric 930 gebruiken. Ga bij het afstellen van deze gasfabriek uit 
van: hoofdsproeier 250, afschuining gasschuif 3½,  naaldsproeier .106, naald 
in positie 3. Waarschijnlijk is deze afstelling iets aan de ruime kant, maar 
alleen door experimenteren is de juiste afstelling te vinden. 
Het is niet zinvol noch praktisch om twee carburateurs te monteren  want dit 
levert vrijwel geen vermogenswinst op en de montage en het afstellen van 
twee carburateurs is veel ingewikkelder. Voor het echte racewerk kan men 
een Amal GP carburateur T10TT9 worden gebruikt. Afstel gegevens van alle 
genoemde carburateurs zijn te vinden in BSA Twins and Triples en BSA Twin 
Restoration.     
 
Bougies 
In aluminium koppen kan men een Champion N3 of NGK B8ES (of 
gelijkwaardig) monteren en in gietijzeren koppen een Champion L82 of NGK 
B6HS. In sommige gevallen blijkt de motor beter te lopen op een iets warmere 
bougie zoals de Champion N4 of NGK B7ES. Bij het vinden van de juiste 
soort bougie is het ook weer een kwestie van experimenteren.  
WAARSCHUWING: stop er niet zomaar een bougie in maar raadpleeg het 
instructieboekje om een uitgangspunt te bepalen. Daarna kun je een graadje 
kouder (of warmer) gaan. 
 
Onstekingstijdstip 
De ontsteking moet worden gesteld met een volledig vervroegde ontsteking. 
De standaard modellen en de Super Rocket 1960-1963 waren uitgevoerd met 
een automatische vervroeger, de Shooting Star, Road Rocket en de Super 
Rocket 1958-1959 waren voorzien van een handbediende vervroeger.  
In oude instructieboekjes werd de voorontsteking opgegeven in een aantal 
inches vóór het Bovenste Dode Punt. Voor de diverse modellen is dit meestal 
5/16”, 3/8” of 13/32”. Men moet dan een staafje in het bougiegat doen en daarmee 
de voortonsteking bepalen. Dit werkt wel maar het is natuurlijk een vrij 
onnauwkeurige methode. Daarom is het beter de voorontsteking af te stellen 
m.b.v. een gradenschijf op de krukas. Voor de standaardmodellen kan men 
34° aanhouden, voor de A10RR en A10SR 1958-1959 35° en voor de A10SR 
1960-1963 en de A10RGS 37° (zie bijlage).   
 
Oliepomp 
Als de oliepomp in goede staat verkeert, kan men die opnieuw gebruiken. De 
pomp moet met de hand kunnen worden rondgedraaid, zonder zware punten. 
Zijn deze er wel, dan moet de pomp worden gedemonteerd en 
schoongemaakt. Het eindplaatje is meestal ingelopen en kan m.b.v. een fijn 
waterproof schuurpapiertje vlak worden geschuurd.
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De tandwieltjes moeten rijkelijk 
worden voorzien van olie en de 
vier schroeven waarmee de pomp 
in elkaar zit moeten gelijkmatig 
worden aangedraaid, een drupje 
Loctite kan hierbij geen kwaad. Bij 
het monteren van de pomp dient 
men een papieren pakking te 
gebruiken en het pakkingringetje 
op de voorste van de drie 
tapeindjes mag niet worden 
vergeten omdat de pomp anders 
scheef trek. Er mag beslist geen 

vloeibare pakking worden gebruikt.  
Als er twijfels zijn over de kwaliteit van de pomp, is het verstading een nieuwe 
pomp van SRM met een verhoogde opbrengst te kopen (zie foto). 
 
Uitlaatsystemen 
Een siamese pijp (twee-in-een) in combinatie met een megafoon of een 
Rocket Gold Star demper geeft het beste resultaat voor veel vermogen bij 
hoge toerentallen. In het middengebied levert dit systeem iets minder 
vermogen dan twee losse uitlaten. 
 
Toerentallen 
Na al deze veranderingen te hebben aangebracht, wordt het maximum 
vermogen afgegeven bij ongeveer 6800 tpm. Het maximum toerental is 7000 
tpm. Indien W&S klepveren zijn gemonteerd mag men in de lagere 
versnellingen doortrekken tot 7200 à 7400 tpm. Wil je de motor echter 
langdurig heel houden dan is het niet verstandig om boven de 6000 tpm te 
komen en speel je helemaal op safe, houd dan een maximum van 5000 tpm 
aan. 
 
Toerenteller 
Een sportieve BSA twin is niet compleet zonder een toerenteller, bovendien is 
het een heel nuttig instrument (zie hierboven). Er zijn op dit gebied diverse 
mogelijkheden: 
1)  De Road Rocket en de eerste serie Super Rockets hebben een haakse 
aandrijving voor de toerenteller die gemonteerd is op het timing cover. De 
aandrijving gebeurt via een lange en speciale bout die het magneettandwiel 
op zijn plaats houdt. Voorwaarde voor deze constructie is dat je een magneet 
hebt met handbediende voorontsteking. De overbrengingsverhouding voor 

deze teller is 2:1 en op de wijzerplaat van de teller staat de code RC 1302/00. 
De draairichting is: Clockwise. 
2)  Bij de tweede serie Super Rockets (1960-1963) en de Rocket Gold Star zit 
de aandrijving op het tussendeksel (tussen timing cover en carter) en is 
aangesloten op de oliepomp. Daartoe heeft het wormwieltje van de oliepomp 
twee uitstekende lippen waar de toerentelleraandrijving in valt. De 
overbrengingsverhouding voor deze teller is 3:1 en op de wijzerplaat van de 
teller staat de code RC 1303/03. De draairichting is: Anti-Clockwise. 
3)  In plaats van een Chronometric kan ook een Magnetische toerenteller 
worden gebruikt maar let dan wel op de overbrengingsverhouding en de 
draairichting! 
4)  Het is mogelijk een Chronmetric snelheidsmeter om te bouwen tot 
toerenteller want de werking van beide tellers is hetzelfde. Waarschijnlijk moet 
je hiervoor de hulp inroepen van een tellerspecialist of instrumentmaker. 
5)  Er zijn ook elektronische toerentellers te koop die er uitzien als de oude 
Smith-tellers. 
 

 
 
Op de wijzerplaat van de toerenteller staat de code RC 1303/03
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Overbrengingsverhoudingen 
Voor race-doeleneinden is een close-ratio versnellingsbak essentieel. Voor de 
swing-arm modellen heeft men hierbij de keuze uit de RRT of de RRT2-bak. 
Bij de plunjermodellen kan men de inhoud van de standaardbak vervangen 
door de inhoud van een SC of RR-bak. 
Wil je met de motor op straat blijven rijden dan is een close-ratiobak erg 
onhandig. Optrekken vanuit stilstand moet altijd gebeuren met slippende 
koppeling, je schakelt pas bij ongeveer 100 km/u over naar de tweede 
versnelling en in de stad rijden is vrijwel onmogelijk. Een standaard STD-bak 
is voor algemeen gebruik veel handiger. Als je bang bent voor te hoge 
toerentallen, kun je het 21-tands kettingtandwiel op de krukas vervangen door 
een exemplaar met 22 of 23 tanden, waarbij 22 tanden de voorkeur heeft. De 
motor draait iets minder toeren maar kan het nog steeds makkelijk trekken. Bij 
4000 tpm rijdt de motor ongeveer 110 km/u en bij 5000 tpm bijna 140km/u. 
Een ander mogelijkheid is het vervangen van het 19-tands kettingtandwiel op 
de versnellingsbak-as door een exemplaar met 20 of 21 tanden. Indien deze 
tandwielen niet verkrijgbaar zijn, is het altijd mogelijk een standaardkettingwiel 
of een kettingwiel van een andere motor te kopen en te verkransen. Voor de 
A65 zijn kettingtandwielen te koop met 20 en 21 tanden – waarschijnlijk zijn 
deze voor ons doel bruikbaar. 

 
Aan het stuur van een Super Rocket lag in 1958 de hele wereld voor je open. 
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UIT HET LOGBOEK VAN EEN BSA TWIN 
 

100.000 KM ZONDER INGRIJPENDE REVISIE! 
DOOR C. VAN VUGT 
 
Toen ik in 1961 een nieuwe BSA A7 kocht, had deze al verschillende nieuwe 
en gebruikte voorgangers gehad, van een 100cc Victoria opklimmend tot een 
350cc DKW tweecilinder, op welke laatste machine onze eerste grote 
buitenlandse trip werd gemaakt. De BSA werd gekocht om nóg comfortabeler 
te kunnen rijden en meer pk’s ter beschikking te hebben. 
 

 
 
Met een blanke kilometerstand werd de inrijperiode nog in het koude 
jaargetijde tijdens de weekends met zo’n 300 km per keer verricht. Telkens 
ongeveer 40 à 50 km de motor wisselend belasten, maar niet meer dan een 
kwart gas, waarbij de snelheidsmeter reeds 90 km/u aanwees. De 
kruissnelheid schommelde tussen de 85 en 95 km/u en na de eerste 550 km 
werd de interval vergroot tot ongeveer 60 à 70 km en werd nog iets meer met 
het gas gespeeld om een variabele snelheid van 80 tot 105 km/u te verkrijgen. 
De inrijtijd deed ik tot km-stand 1800 altijd solo en steeds over landelijke 
wegen, waarbij veel geschakeld, afgeremd en soms ook licht geklommen 
moest worden in de Eifel en de Ardennen. 
Om eventuele kabel- of kettingbreuken ter plaatse te kunnen herstellen 
werden een achterketting en een primaire ketting als reserve meegenomen. 
Koppeling- en gaskabel werden in duplo aangelegd en verder waren er een 

reserve binnenband en een stel bougies aan boord. Voor een grotere 
bezinereserve werd op één van de benzinekranen een stukje pijp gesoldeerd, 
natuurlijk het reservekraantje en dan niet beide gelijk openzetten. 
Na 2500km werd de pet gelicht en sleep ik de kleppen. Op weg naar de TT-
races in 1961 hoorde ik een harde tik onder het kleppendeksel, die steeds 
terugkwam na gas afsluiten en bij het langzaam laten uitlopen verdween. Na 
demontage van het kleppendeksel bleek een der klepveren niet geheel te 
sluiten. Thuis werd de kop gelicht en toen ik de steel van de bewuste klep met 
een stukje oud schuurpapier gepolijst had, was het euvel verdwenen en is tot 
1966 nooit meer opgetreden. 
Het benzineverbruik over de eerste 6.000 km bij een kruissnelheid van 95 à 
105 km/u, en zonder stadsritten, was 235 liter, dus 1 op 25,5. Na de eerste 
olieverversingen bij 1000 en 2500 km, werd later telkens om de 3500 à 4000 
km ververst, waartussen nooit bijgevuld behoefde te worden omdat op deze 
afstand slechts 100cc verbruikt werd. Controle van de kleppenspeling elke 
2000 km, tevens bougies schoonmaken, primaire ketting controleren en 
achterketting uitkoken, benevens hier en daar enkele druppels olie. 
Contactpunten werden elke 10.000 km gecontroleerd en eenmaal per jaar 
maakte ik de carburateur en het luchtfilter schoon.  
Veel méér omkijken was er aan de BSA niet, uitgezonderd de poetsbeurten, 
waarbij in het begin alle bouten en moeren even werden nagelopen en de 
bandenspanning gecontroleerd. 
Het eerste jaar werden ongeveer 16.000 km afgelegd, inclusief een 
vakantietocht met twee personen. Na 14.000 km hield de Lucas accu geen 
stroom meer en kocht ik een nieuwe Varta. Benzineverbruik 636 liter super en 
aan olie voor verversingen, versnellingsbak en kettingkast 17 liter. Totale 
kosten inclusief verzekering en belasting ƒ 615,31, wat neerkomt op circa 3,9 
cent/km. 
 
Na 18.000 km kreeg ik tijdens de Elfmerentocht in Friesland de eerste lekke 
band, ontstaan door canvasbeuk. Nieuwe Dunlop gemonteerd (20% garantie). 
Bij controle van de kleppen na 24.000 km bleek er een losse geleider te zijn. 
Ik monteerde toen ook een nieuw dynamokettinkje en nieuwe bougies en 
verving een defecte stop-achterlamp en monteerde als voorzorg voor een 
vakantietocht naar de Alpen nieuwe zuigerveren. 
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In een smal Oostenrijks dorpsstraatje hoorde ik meer mechanisch motorgeluid 
dan normaal. Bij controle op onze boerderij bleek het geklepper veroorzaakt te 
worden door onregelmatig versleten nokkenasslepers. Voor circa  
ƒ 37,-- vier nieuwe besteld, de kleppen geslepen, nieuwe pakkingen 
gemonteerd en de zaak liep weer gezond. 
Na het tweede jaar: km-stand 27.900, kosten ƒ 651,49 en dus een 
kilometerprijs van 5,4 cent.  
 
Reparatie van de snelheidsmeter – er was een verschil tussen de dag- en 
totaalteller – kostte ƒ 17,85. Voor het begin van onze vakantietocht naar 
Spanje werden  nieuwe dempers gemonteerd omdat de oude waren 
doorgeroest, de kurkring bij de dynamo-afdichting en de bougies werden 
vernieuwd, kleppen gecontroleerd en contactpunten bijgewerkt. De hele tocht 
van bijna 5.000 km heeft de BSA geen slag verkeerd gedaan.  
In de wintermaanden motor ontkoold, benzinekraan lekdicht gemaakt, nieuwe 
voetsteunrubbers en dashboardlamp gemonteerd. Einde van seizoen 1963: 
km-stand 42.100, kosten van het derde jaar ƒ 698,63, circa 4,9 cent/km. 
Benzineverbruik 543 liter = is 1 op 26,1. 
Op lange ritten is mijn kruissnelheid op de snelweg 120 km/u. Verder circa 95 
à 105 km/u. Geen bovenmatige acceleratie en remmen. De achterketting is na 
42.000 km nog nooit nagesteld en de remvoering heeft geen meetbare 
slijtage.  
Het vierde jaar gaf, buiten het aanschaffen van een nieuwe voor- en 
achterband (Dunlop K70) bij km-stand 46.500, een Varta accu bij 50.000 km 
en contactpunten bij 51.500, een benzineverbruik van 410 liter en 11 liter olie. 
Geen verdere zorgen. Nog steeds een olieverbruik tussen de verversingen 
van niet meer dan 100 cc. Wegens gezinsuitbreiding werd dit jaar niet de 
10.000 km overschreden. Kosten: ƒ 587,05, per kilometer 6,06 cent.  
 
Voorjaar 1965: het toerseizoen breekt weer aan, hoewel ook in de winter bij 
vriesweer gereden wordt en natuurlijk ook het Elefantentreffen op de 
Nürburgring niet wordt overgeslagen. Bij controle van de primaire ketting 
bleken enkele rollen gescheurd en gehalveerd. Dit was het eerste 
slijtageverschijnsel na 54.000 km aan deze ketting. Meteen werd de 
dynamoketting gecontroleerd en omdat er toch het een en ander 
gedemonteerd was, kwamen er nieuwe koolborstels en vet met bijbehorende 
schoonmaakbeurt van de dynamo. Carburateur, kleppen, luchtfilter, alle 
kabels werden geïnspecteerd om er voor de eerste duizenden kilometers 
geen omkijken meer naar te hebben.  
 
Het zou het jaar van de motorcrossen worden. Buiten ons jaarlijkse 
vakantietripje naar de bergen, haast elk weekend met crossende vrienden op 

pad.  Na afloop van het seizoen, op de teller stond 62.600 km, gaven wij onze 
BSA ter inspectie aan een kennis, een allround  motorman en monteur, 
gespecialiseerd in Engelse machines. Het motorblok was nog puntgaaf, nog 
steeds een olieverbruik van 100 à 150cc over 4.000 km en er was geen enkel 
rammeltje. Na opmeten van de lagers behoefden slechts de schalen van de 
drijfstangen vervangen te worden, er werden nieuwe nokkenasslepers, 
kleppen en klepgeleides gemonteerd en de klepzetels werden gefreesd. De 
zuigers waren volkomen blank en de cilinders hadden nauwelijks een 
stootrand.  Nieuwe zuigerveren erop en de zaak kon weer in elkaar. Totale 
kosten over 1965: ƒ 546,22 bij een gereden totaal dat jaar van 10.840 km. 
Benzineverbruik 438 liter en olie 9 liter. 
 
Het volgende jaar de gebruikelijke zondagsritten naar Eifel, Ardennen, 
Luxemburg en door ons land, inclusief de KNMV-rondrit. Een vakantietocht 
naar Oostenrijk, waarbij in Beieren de dynamoketting na enkele kilometers 

geruis 
sneuvelde. 
Niets werd 
kapot 
geslagen en 
op de 
boerderij kon 
zó het reserve 
exemplaar 
gemonteerd 
worden. 
 
 
 
Jaarlijkse 
vakantietrip. 
Hier 
Grossglockner 
1964 
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Bij mijn eerste 
Gemzen-rallye naar 
Val d’Isère waren er 
een nieuwe 
achterband en een 
stel dempers nodig 
(76.500 km). De rit 
van vier dagen 
verliep zo prachtig 
dat deze een vast 
agendapunt is 
geworden.  
Zesurenrace in 
Zandvoort. ’s 
Morgens, slechts 20 
km van huis, bleef 
een klep hangen 
door een kromme 
steel. Verder liep het 
seizoen rustig af met 
het respectabele 
aantal van 16.300 
km. Nog steeds een 
benzineverbruik van 
1:25,3 en olie 150cc 
buiten de 
verversingen.  
 

En ’s winters natuurlijk naar het Elefantentreffen 
 
1967 Was een voorspoedig jaar voor de BSA. Wel slokten de verhoogde 
wegenbelasting en verzekering bijna een kwart van de totale kosten op. De 
enkele guldens voor een carburateurbout en een middenbokveer tellen niet 
mee. Vóór onze vakantie naar onze boerderij in Oostenrijk werden nieuwe 
contactpunten gemonteerd. Deze tocht liep gesmeerd, evenals aansluitend 
hierop de Gemzen-rallye naar Val d’Isère. We ontmoetten hier steeds Franse 
en Engelse motorvrienden en ook een landgenoot met een Moto Guzzi Zigolo 
100cc, die deze rallye steevast in zijn vakantietocht calculeert. Klimmen met 
deze Guzzi, beladen met kampeeruitrusting, gaat langzaam maar bij het dalen 
geeft hij menige Zwitser en Duitser het nakijken! Haarscherp sturend langs de 
rotsen vliegt deze groottoerist op zijn kleine brommer, die ook als zijn 
dagelijkse werkfiets dient, naar beneden. 

Op deze lange ritten met een constante kruissnelheid van 90 à 100 km/u 
verbruikt de BSA 1:25,8. Het olieverbruik blijft nog steeds te verwaarlozen.  
Tijdens een rit over slechte wegen in de Luxemburgse Ardennen wees zich uit 
dat de vering niet meer je dàt was. Er werd bovendien vóór een nieuwe Avon 
Speedmaster gemonteerd. Einde seizoen 1967:  totale km-stand 88.750. 
Kosten ƒ 531,66, benzine 408 liter, olie 9 liter, km-prijs 5,39 cent.  
Op de RAI-tentoonstelling vond ik niet mijn ideale motor, hoewel de Guzzi V7 
een machtig toerapparaat is. Maar met de BSA maken we voorlopig de 
100.000 km wel vol! Bij een controlebeurt van klepspeling, ontsteking en 
kettingen, bleken van de primaire ketting twee rollen gebroken en de 
dynamoketting was aan vernieuwing toe. Van het aandrijfwieltje waren twee 
klinknagels verdwenen. De demontage ging alles behalve gemakkelijk, 
muurvast zat het op de conus en een kleine hydraulische pers moest eraan te 
pas komen. De schroeven van de oliebadkast en het distributiedeksel verving 
ik door binnen-zeskantbouten en de moeren van de klepdeksels door 
dopmoeren van een Norton. Vernieuwd werd ook de rubber ring tussen 
carburateur en luchtfilter.  
De traditionele vakantietocht per motor kwam te vervallen wegens het groeien 
der kinderen en dit jaar ging het dus per auto. Maar de Gemzen-rallye lag nog 
in het verschiet. Eerst een nieuwe achterband (Metzeler Block C) bij 92.500 
km op de teller. Met tent, luchtbed en slaapzak, benevens proviand, vertrok ik 
’s morgens om 5 uur naar Val d’Isère. Tijdens de afdaling van de Col de la 
Forclaz naar Chamonix, ging de linker cilinder onregelmatig lopen. Bij het gas 
afsluiten enkele klappen in de uitlaat, maar verder geen onraad en dus rustig 
zo laten tot thuis, waar bij het lichten van de kop bleek dat de uitlaatklep twee 
geblakerde plekken had. De ingebrande klep werd vervangen, alle kleppen 
werden geslepen, nieuwe bijbehorende pakkingen gemonteerd en de zaak 
was weer gezond. 96.000 km en kijk, de teller draait door (1)06.000, (1)16.000 
en (1)26.000. Demontage en iets buigen van het blokkeerveertje bleek niet te 
baten.  
Einde 1968, de 100.000 km is vol. Totaal benzineverbruik 3976 liter en olie 
voor primaire ketting, versnellingsbak en motor 110 liter. Drie banden vóór en 
vier achter, twee paar dempers en elke 12.000 km nieuwe bougies. Twee stel 
zuigerveren, een stel nokkenasslepers en een stel kleppen met geleiders. 
Twee primaire kettingen en van het stel achterkettingen heeft elk 50.000km 
gedraaid. Drie dynamokettinkjes, geen tandwielen, twee accu’s, twee stel 
contactpunten, geen remvoeringen en verder enkele kleine onderdelen zoals 
bouten, voetrubbers, reserve koppeling- en gaskabel, enz.  
Deze BSA was echt een motofiets zonder zorgen die per kilometer duizend 
meter plezier gegeven heeft.  
 
Overgenomen uit: MOTOR Nr.50-1968. 
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ROADTEST BSA A7 SHOOTING STAR 1956 
 
Men kan volop genieten van alle voordelen van het sportieve karakter van de 
497cc Shooting Star, zonder dat dit nadelig is voor het brandstofverbruik. Voor 
testdoeleinden had Motor Cycle gedurende enkele weken een recent model 
Shooting Star te leen. De motor werd voor vrijwel elk soort werk gebuikt 
waarbij meer dan 3000 km werd afgelegd. Het gemiddelde benzineverbruik 
bedroeg hierbij 1 liter op 22,5 km. Vaak wordt gedacht dat een motor met veel 
vermogen veel brandstof verbruikt, maar met de goede prestaties van deze 
machine in gedachte, geeft het hierboven genoemde  verbruik aan dat deze 
motor in staat is snelheid te combineren met zuinigheid.  
 

 
 
Met de introductie van het BSA swing-arm frame in 1953, verscheen een 
verbeterde versie van de populaire Star Twin. De motor kreeg een nieuwe 
naam “Shooting Star” omdat ook andere specificaties waren veranderd 
waardoor het karakter en het vermogen van het 497cc A7-blok waren 
verbeterd. De kenmerken van de huidige Shooting Star zijn onder andere een 
aluminium cilinderkop, hoge-compressie zuigers, een hoge nokkenas en volle 
aluminium naven. 
Een prettige eigenschap van de testmotor was de oliedichtheid van het 
motorblok. Aan het einde van de testperiode waren lichte leksporen zichtbaar 
bij het inspectiedeksel van de versnellingsbak, de vuldop van de olietank 
(deze lekte wanneer er over een langere tijd hard werd gereden) en de 
onderkant van de primaire kettingkast. De bovenkant van het motorblok bleef 
zo goed als schoon.  

Zonder enig teken van vermoeidheid draaide het motorblok hoge toeren over 
een langere periode. Er waren geen symptomen van oververhitting 
waarneembaar en mechanische geluiden (slechts het tikken van de 
tuimelaars op de kleppen was hoorbaar)  en het uitlaatgeluid bleven beperkt. 
Het starten van de motor, zowel in koude als in warme toestand, ging 
moeiteloos.  
De ouderwetse methode van het verlaten van de ontsteking met behulp van 
een lange en slanke hendel op de linker stuurhelft, het afsluiten van de 
luchttoevoer en het laten overlopen van de vlotterkamer, stond ervoor garant 
dat de motor bij de eerste trap aansloeg. Bij het wegrijden vanuit stilstand 
zorgde het enigszins op laat zetten van de ontsteking voor een soepele 
acceleratie. Door zijn ideale positie op het stuur, kon het 
voorontstekingshendel gelijktijdig met het laten opkomen van de koppeling 
worden terug gedraaid. Zelfs als men de bediening van de voorontsteking 
vergat, hield de motor alleen in als men het gas vol open draaide.  

 
De carburateur is de nu alom gebruikte Amal Monobloc, die bij de Shooting 
Star onder een flauwe hoek is gemonteerd. Onder de carburateur is een 
druipplaat aangebracht om te voorkomen dat eventuele benzinedruppels op 
de magneet terecht komen, maar in feite was dat een overbodige voorziening 
omdat er geen lekkage optrad, niet met gesloten noch met geopende 
benzinekranen. De Shooting Star is niet standaard uitgerust met een 
luchtfilter, maar deze kan als extra accessoire wel worden bijbesteld. De 
carburateur werkte bij alle gasstanden perfect; we moesten alleen de 
aanslagbout bijstellen om mooie stationairloop te verkrijgen.  
De versnellingsbak, uitgerust met een positief stop mechanisme, werkt in elke 
versnelling goed en stil, met uitzondering van het terugschakelen van de 
tweede naar de eerste versnelling, want dat ging stroef. De koppeling was 
licht te bedienen en pakte goed op. In eerste instantie leek het alsof de 
overbrenging laag was en de motor snel veel toeren draaide waardoor men 
geneigd was snel over te schakelen. 
De fabrikant gaf een maximum vermogen van 32 pk op bij 6.250 tpm; in de 
praktijk bleek een topsnelheid van 93 mph mogelijk bij 6300 tpm. 
Met deze motor kon men moeiteloos een kruissnelheid van 80 mph 
aanhouden en onder gunstige omstandigheden was het zelfs mogelijk in de 
buurt van de 90 mph te komen, vooral als men de motor in de derde 
versnelling doortrok “to the late seventies”. Tijdens deze testperiode waren de 
weersomstandigheden ideaal, het was bijna windstil en de weg was droog. 
Daarbij dient te worden vermeld dat gebruik werd gemaakt van benzine van 
100 octaan, die sinds kort leverbaar was. 
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Bij elke snelheid en op elk wegdek stuurde de motor goed 
 
Wat betreft de vering hebben we een kritische opmerking omdat de C-sleutel 
die in de gereedschapset zit, niet geschikt bleek om de voorspanning van de 
Girling schokbrekers te verstellen.  De C-sleutel verboog zonder dat we de 
voorspanningbus van de schokbreker konden verdraaien. Bij elk soort wegdek 
en bij elke snelheid was niets aan te merken op de wegligging van de motor. 
Hij is goed uitgebalanceerd en het vereist weinig inspanning om hem door het 
stadsverkeer te sturen of ermee op de buitenweg te rijden. Bij snelheden 
onder de 50mph was de vering tamelijk hard maar de lange en goed 
gedempte telescoop voorvork, in samenwerking met de swing-arm achtervork, 
zorgde, bij hogere snelheden, voor een goed controleerbare machine en veel 
comfort.  
Bij een snelheid van circa 65mph waren lichte trillingen voelbaar in het stuur 
en in de tank. Misschien was dit er de oorzaak van dat het linker 
bevestigingspunt van de koeienkop, tijdens de eerst paar honderd mijl van de 
rit, scheurde.  
Zoals gebruikelijk bij BSA is de zijstandaard een optioneel verkrijgbare extra 
accessoire. Door het ontwerp en de plaats van de standaard is deze 
gemakkelijk te bedienen, hoewel aan het einde van de testperiode de veer 
veel van zijn kracht was kwijtgeraakt. De zijstandaard werd veel meer gebruikt 
dan de lastig te bedienen middenbok en zou eigenlijk bij de standaard 
uitrusting van de motor moeten horen.  

De beide remmen werkten efficiënt en met de stelbouten kunnen de 
remschoenen worden bijgesteld; de juiste sleutel hiervoor zit in de 
gereedschapset. De aluminium remmen bleken niet te blokkeren en geen last 
te hebben van fading (minder remkracht door oververhitting). Er was slechts 
weinig kracht nodig om de remmen adequaat hun werk te laten doen. 
De gesloten kettingkast, waarmee de testmotor was uitgerust, hield de 
achterkant van de motor beduidend schoner dan wanneer hij voorzien zou zijn 
van een open kettingscherm. Afgewerkt in “two-tone green” is de Shooting 
Star een aantrekkelijke machine. En er is op geen enkel onderdeel bespaard 
dat bijdraagt aan het comfort, de prestaties of de economie.  
 
TECHNISCHE GEGEVENS 
Motorblok: 
Type:  tweecilinder viertakt 
Cilinderinhoud: 497cc 
Boring x slag:  66 x 72,6mm 
Cilinder: gietijzer 
Cilinderkop: aluminium 
Kleppen: in cilinderkop, aangedreven door stoterstangen 
Compressieverhouding: 7,25 : 1 
Carburateur: Amal Monobloc 376/15, doorlaat:  

1 inch; hoofdsproeier: 270 
Smering: dry-sump met double gear oliepomp 
Ontsteking: Lucas magneet met handvervroeging 
Dynamo: 6 Volt, 60 Watt 
Accu: 12AH 
Koplamp: ø7 inch met pre-focus lamp 
 
Transmissie 
Versnellingsbak: 4 versnellingen, voetschakeling, positive stop 
Primaire overbrenging: ketting ½ x 0.305 inch 
Secundaire overbrenging: ketting 5/8 x 3/8 inch 
 
Rijwielgedeelte 
Frame: dubbel wiegframe, volledig gelast 
Wielen: velgen WM2-19 
Voorband: Dunlop 3.25 x 19 ribbed 
Achterband: Dunlop 3.50 x 19 Universal 
Remmen: aluminium trommelremmen ø7 inch, nastelbaar 
Voorvering: telescoopvork BSA 
Achtervering: swing-arm met Girling 3-voudig instelbare schokbrekers 
Standaard uitrusting: gereedschapset, bandenpomp, Smiths snelheidsmeter 

120 mph, duo-voetsteunen, stuurdemper. 
Accessoires: zijstandaard en gesloten kettingkast 

58 



Maten en gewichten 
Inhoud benzinetank: 14 liter 
Inhoud olietank: 3,1 liter 
Wielbasis: 1422mm 
Grondspeling: 152mm 
Zadelhoogte: 762mm 
Droog gewicht: 188 kg 
Vermogen: 32pk bij 6250 tpm 
Topsnelheid: 93 mph 
Afwerking: Duo-green. Tank met verchroomde zijpanelen.  
Verkoopprijs in 1956: ƒ 3240,- 
 
Overgenomen uit: Motor Cycling 6 september 1956 
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ROADTEST BSA A10 GOLDEN FLASH 1954 
 
 
Bij de introductie in 1950, dichtte de BSA 650cc Golden Flash het gat tussen 
de vele populaire 500cc modellen en de speciale 1000cc machines. De keuze 
voor een verticale tweecilinder lag voor de hand omdat dit ontwerp heel gewild 
was bij berijders van eigentijdse 500cc machines. In de vier jaar die zijn 
verstreken sinds de introductie, heeft de Golden Flash de harten gestolen van 
een benijdenswaardige hoeveelheid motorrijders, zowel solorijders als 
zijspanmachinisten.   
Tot de vorige herfst bleef het ontwerp vrijwel onveranderd maar het nieuwe 
model is voorzien van grotere koelvinnen op de cilinder en de kop. Dit 
verbetert niet alleen het uiterlijk van de motor maar zorgt ook voor een betere 
warmte-afvoer. 
Het 1954-model van de Golden Flash is alleen bedoeld voor solo-gebruik en 
is uitgevoerd met het nieuwe, geheel gelaste dubbel wiegframe en een swing-
arm achtervork met schokbrekers die in drie standen zijn te verstellen. De 
voordelen van dit frame zijn al overduidelijk aangetoond tijdens wedstrijden. 
Als alternatief voor zowel solo- als zijspangebruik, is de Golden Flash nog 
steeds leverbaar met plunjer vering.  
 
Meer geschikte overbrengingsverhoudingen 
Met het swing-arm frame is afscheid genomen van de semi-unit constructie 
van het motorblok, dat een kenmerk was van de BSA twins. Nu het motorblok 
en de versnellingsbak gescheiden zijn, is tevens de overbrengingsverhouding 
iets verlaagd waardoor de versnellingen beter passen bij de vermogensafgifte 
van de motor. Een andere eigenschap van het nieuwe frame is dat de 
voetsteunen iets verder naar achter zijn geplaatst. Hierdoor is een zithouding 
gecreëerd die, voor een persoon van gemiddeld postuur, comfortabeler is bij 
hoge kruissnelheden terwijl niets wordt opgeofferd van het rijgemak in het 
stadsverkeer. Bovendien zijn de voetsteunen en de beide pedalen 
verstelbaar. 
In zijn nieuwe uitvoering moet de Golden Flash de goede reputatie die zijn 
voorganger heeft opgebouwd, nog meer vergroten. Het is een motor met 
goede eigenschappen en veelzijdige kwaliteiten: comfortabel, stil en veilig. 
Ondanks zijn goede prestaties was de BSA opmerkelijk zuinig met brandstof. 
Daar komt bij dat het motorblok bij elk toerental over voldoende trekkracht 
beschikte. 
In de praktijk betekent dit dat zodra men het gas open draait, de trekkracht 
soepel en krachtig toeneemt, ook in heuvelachtig terrein en onafhankelijk van 
de versnelling waarin men rijdt. Reeds vanaf 20 mph in de hoogste versnelling 
trekt de motor vlot op en de koppeling werkt goed.  
 

 
Soepele vermogensafgifte 
In het stadsverkeer bleek de Golden Flash handelbaar en makkelijk 
bestuurbaar te zijn. Alle hendels, zowel die met de hand als die met de voet 
worden bediend, waren soepel en licht te bedienen. Een berijder met tamelijk 
korte benen had geen moeite om bij een stoplicht zijn voeten op de grond te 
zetten. Eenmaal onderweg was de motor niet moeilijker te besturen dan de 
gemiddelde 500cc machine. Een ruime stuuruitslag hielp daarbij. Deze 
eigenschappen, in combinatie met het soepele motorkarakter, zorgden ervoor 
dat het, ook in het stadsverkeer, een plezier was om met de Golden Flash te 
rijden. Op de open weg was het beschikbare vermogen voldoende om vrolijk 
van te worden.  
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Dankzij het hoge koppel kon de Golden Flash, ook in de hoogste versnelling, 
vlot accelereren.  Bij snelheden tussen de 65 en 75 mph in de vierde 
versnelling, was een trilling voelbaar in het stuur. Dit was echter niet hinderlijk 
en zowel boven als onder deze snelheden liep de motor vrijwel trillingvrij. De 
motor had voldoende vermogen om met een beetje extra gas, het negatieve 
effect van tegenwind en een lichte helling te overwinnen. Het uitlaatgeluid was 
nooit een punt van kritiek, hoe snel men ook reed. Bij lage een gemiddelde 
snelheden bracht de motor een zoemend geluid voort, dat bij hogere 
snelheden of een stevige acceleratie overging in een aangenaam gebrom. 
Een kruissnelheid van 80 tot 85 mph was niet alleen mogelijk maar was zelfs 
heel comfortabel en aangenaam. Na een lange rit met deze snelheden, bleef 
de motor volledig oliedicht maar er was wel enig doorzweten te zien vanuit de 
vuldop van de olietank. Er werd een licht oliespoor zichtbaar op het deksel 
van de versnellingsbak dat lekte op de uitlaatdemper. Een ander verschijnsel 
was dat de eerste 10 cm van de uitlaatbochten blauw kleurden.  
De goede prestaties van het motoblok gingen niet ten koste van het 
benzineverbruik. De verbruiksgegevens in het informatieblok spreken voor 
zichzelf. Deze gegevens werden opgetekend onder standaard testcondities en 
werden bevestigd door globale controles over lange afstanden. 
Bij één gelegenheid werd de BSA van Liverpool, via Manchester naar Londen 
gereden, met een beetje wind in de rug. Op rustige delen van de A6 kon 85 tot 
90 mph worden gereden. Inclusief een rit door Londen, werd in totaal 225 mijl 
afgelegd. Tijdens deze rit werd niet meer dan 3 ¾ gallon (16,8 liter) benzine 
verbruikt wat neerkomt op een gemiddelde van 60 mijl per gallon (1:21,5). De 
snelheidsmeter werd gecontroleerd met behulp van een stopwatch, tijdens 
een rit over een bepaalde afstand. Bij 30 mph gaf hij 2 mph te veel aan, bij 
40mph 3 mph te veel en bij 50 tot 100 mph bedroeg de afwijking 5 mph te 
veel.  

 

Makkelijk te starten 
Het starten van de motor was in alle gevallen uiterst simpel. Bij een koude 
start was het nodig de luchtschuif te sluiten en te vlotteren tot de carburateur 
overliep. Vrijwel altijd startte de motor dan bij de eerste trap. Ondanks de 
behoorlijke compressie, was de lichamelijke kracht die hiervoor nodig was, 
dankzij een gunstige overbrengingsverhouding, niet al te groot. Als de motor 
eenmaal warm was, bleek het niet nodig de luchtschuif te sluiten of te 
vlotteren. Met een warme motor liep de motor mooi regelmatig stationair, 
maar een beetje onregelmatig als het gas werd dichtgedraaid. Het motorblok 
was stil, men hoorde alleen en licht getik van het kleppenmechanisme.  
Wat ongetwijfeld bijdroeg aan het gunstige benzineverbruik was dat de 
carburateur, bij alle gasstanden, een beetje arm was afgesteld. Daarom was 
het nodig, gedurende de eerste 1½ mijl na een koude start, de luchtschuif 
gedeeltelijk gesloten te houden, zodat de motor zonder in te houden op het 
gas reageerde. 
Sommige critici vinden dat moderne motoren te hoog gegeard zijn omdat in de 
hoogste versnelling vrijwel nooit het maximum toerental kan worden bereikt. 
Deze kritiek heeft geen betrekking op de Golden Flash. Met een 
overbrengingsverhouding van 4,57:1 in de hoogste versnelling, komt het 
toptoerental van 5750 tpm overeen met 98 mph. Met wind in de rug werd die 
snelheid overschreden en kan onder windstille omstandigheden, in beide 
richtingen worden gehaald. De drie andere versnellingen zijn ook goed 
gekozen. 
Vrijwel geruisloos kon de motor vanuit de vrijstand in de eerste versnelling 
worden geschakeld en zowel vanuit de eerste als de tweede versnelling kon 
men de motor gemakkelijk in zijn vrij zetten.  
Het overschakelen naar een hogere versnelling, door het pedaal naar 
beneden te bewegen, ging als een warm mes door de boter. Bij snel 
overschakelen van de tweede naar de derde versnelling was een klik 
hoorbaar van de tandwielen die in elkaar grepen. Ook het terugschakelen 
verliep snel een soepel en de koppeling werkte licht en direct. 
 
Wegligging 
Een punt van kritiek betreft de achterketting. Er is geen voorziening aanwezig 
om de ketting te smeren waardoor hij droog kan lopen en veelvuldig moet 
worden gesteld.  
Wat betreft het rijcomfort en de wegligging werken zowel de voorvork als de 
achtervering heel efficiënt. De schokbrekers reageerden goed op de 
oneffenheden in het wegdek en absorbeerden grote schokken prima met als 
resultaat een heel comfortabele rit.   
Voor solorijden met een bestuurder van 70kg waren de schokbrekers ingesteld 
op de zachtste van de drie instelmogelijkheden. Met een passagier voldeed de 
hardste instelling. Voor solorijden met een bestuurder van 70kg waren de 
schokbrekers ingesteld op de zachtste van de drie instelmogelijkheden.
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Met een passagier voldeed de hardste instelling. De tweede positie is bedoeld 
voor een zware solorijder of werd gebruikt door een lichtere solorijder die in de 
bochten meer grondspeling wenste zodat de zijstandaard in linkerbochten niet 
in aanraking kwam met het wegdek. Alle drie de standaarden, voor, zij en de 
middenbok zijn goed bereikbaar en functioneren efficiënt. Het bleek 
noodzakelijk om de benzinekraan dicht te zetten als de motor op de 
zijstandaard stond omdat anders de carburateur zou kunnen overlopen. De 
remafstand van 32 foot (9,7m) bij een snelheid van 30 mph (48 km/u), zoals is 
vermeld in het informatieblok, doet geen recht aan de kwaliteit van de 
remmen. Ze waren allebei tamelijk gemakkelijk te bedienen en bijzonder 
krachtig. Bij gelijktijdige gebruik remden zij zonder enige aarzeling, bij een 
snelheid van 100 mph, de motor fors af. Aanvankelijk maakte de voorrem een 
luid en verontrustend  schrapend geluid als het remhendel werd ingetrokken. 
Het probleem werd opgelost door het demonteren van de rem en het 
schoonmaken van de remvoeringen waarbij tevens de uiteinden van de 
remvoeringen schuin werden afgevijld. Bij ultra lage snelheden stuurde de 
motor een beetje zwaar maar daarboven stuurde hij prima, lag als een blok op 
de weg en reageerde uitstekend in de bochten. De stuurdemper was vrijwel 
overbodig en leek slechts een ornament. Om de koplamp goed af te stellen, 
was het nodig de rubber strip op de koeienkop te verwijderen. Met een juist 
afgestelde koplamp was de lichtstraal voldoende om 70 mph (112 km/u) te 
kunnen rijden op onverlichte wegen. 
De kwaliteit van de motor is over het algemeen goed. In het 
boordgereedschap zitten diverse speciale sleutels voor bepaalde 
werkzaamheden. Hoewel het een uitgebreide set is, ontbreekt een geschikte 
sleutel voor de moer van de achteras en een voor het afstellen van de 
kettingspanners. In slecht weer werd de goede bescherming van de 
spatborden gewaardeerd. 
De afwerking in zwart met chroom is van goede kwaliteit en het uiterlijk van de 
motor is gedistingeerd en indrukwekkend. Het is een motor waar elke 
eigenaar trots op zal zijn. 
 
TECHNISCHE GEGEVENS 
Motorblok: 
Type:   tweecilinder viertakt kopklepper, met gesloten kleppen en 
enkele nokkenas. Aluminium druifstagen met glijlagers in de big-ends. Op de 
krukas een rollenlager aan de aandrijfzijde. 
Cilinderinhoud: 646cc 
Boring x slag:   70 x 84 mm 
Compressieverhouding: 6,5:1 
Cilinder en kop: gietijzer 
Carburateur:    Amal met Vokes luchtfilter 
Smering:         dry-sump met double gear oliepomp 
 

Ontsteking:  Lucas magneet met automatische vervroeging 
Dynamo:  6 Volt, 60 Watt 
Accu:   12AH 
Koplamp:  ø7 inch met pre-focus lamp 
 
Transmissie 
Versnellingsbak: 4 versnellingen, voetschakeling, positive stop 
Overbrengingsverhoudingen: 1e versn. 11,67:1; 2e versn. 7,95:1;  

3e versn. 5,47:1; 4e versn. 4,52:1 
Primaire overbrenging:      ketting ½ x 0.305 inch in oliebad 
Secundaire overbrenging: ketting 5/8 x 3/8 inch 
Koppeling:       meervoudige natte platenkoppeling 
 
Rijwielgedeelte 
Frame:   dubbel wiegframe, volledig gelast 
Wielen:  velgen WM2-19 
Voorband: Dunlop 3.25 x 19 ribbed 
Achterband:  Dunlop 3.50 x 19 Universal 
Remmen:  Voorrem halve naaf ø8 inch; achterrem halve naaf ø7 inch  
Voorvering:  telescoopvork BSA 
Achtervering: swing-arm met Girling 3-voudig instelbare schokbrekers 
 
Prestaties 
Gemiddelde maximum snelheid: 1e versn. *69 km/u; 2e versn. *99 km/u; 3e 

versn. *144 km/u; 4e versn. 153 km/u    * kleppen beginnen te zweven 
Hoogste gemeten snelheid in één richting: 160 km/u 
Acceleratie: Kwart mijl vanuit stilstand: 16 sec.; eindsnelheid: 128 km/u 
Remweg:  van 48 km/u tot stilstand: 9,7m  
Benzineverbruik: bij 96 km/u - 1:21,3 
 
Maten en gewichten 
Inhoud benzinetank: 14 liter 
Inhoud olietank:        3,1 liter 
Wielbasis:          1422mm 
Grondspeling:          152mm 
Zadelhoogte:          762mm 
Rijklaar gewicht:       200kg 
Vermogen:          35pk bij 5750tpm 
Topsnelheid:          ca. 160 km/u 
Verkoopprijs in 1955: ƒ 2995,-  
 
Overgenomen uit: The Motor Cycle – 20 mei 1954 
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ROADTEST BSA A10 ROAD ROCKET 1956 
 
De Road Rocket is ontworpen als sportieve solomotor, voorzien van iets meer 
luxe en snelheid waardoor hij de dollars moet laten rinkelen. Halverwege het 
jaar werd de Road Rocket, bestemd voor de thuismarkt, gepresenteerd. BSA 
reageerde heel snel op het verzoek van Motor Cycling om een motor 
beschikbaar te stellen voor een roadtest. 
 

 
 
In de basis is deze machine een opgevoerde versie van de 646cc A10, 
uitgevoerd met een aluminium cilinderkop, uitlaatkleppen van Ninomic 80, een 
versterkte krukas en hoge zuigers met een compressieverhouding van 8 : 1. 
De fabrikant geeft voor deze motor een vermogen op van 40 pk bij 6000 tpm. 
Uitgevoerd met een overbrenging van 4,53 in de hoogste versnelling, zou de 
topsnelheid moeten uitkomen op 105 mph, hetgeen een bescheiden 
inschatting is.  
Tijdens een test, onder vrijwel ideale weersomstandigheden, wekte de Road 
Rocket de indruk dat een iets hogere overbrengingsverhouding zou kunnen 
worden toegepast. De testrijder was blij verrast dat bij het genoemde 
maximum toerental de wijzer van snelheidsmeter net voorbij de “ton” ging en 
dat er nog meer vermogen beschikbaar was. Tijdens diverse testritten werd 
zelfs een snelheid van iets meer dan 110 mph gehaald. We moet ons daarbij 
bedenken dat dit tempo niet elke dag kan worden gerealiseerd. Een 

belangrijker gegeven is dat men kan vertrouwen op de Road Rocket als het 
gaat om hoge kruissnelheden, waarbij het “plafond” minder belangrijk is. Deze 
BSA met de modelaanduiding A10RR is geschikt voor een kruissnelheid van 
95 tot 100 mph, zonder dat bij de motor tekenen van vermoeidheid optreden. 
Het is het soort motorfiets dat een buitenlandse enthousiast graag zou willen 
hebben. De Road Rocket zal een waardevol transportmiddel zijn voor snelle 
ritten over de rechte en relatief verkeersvrije Routes Nationales en 
Autobahnen in Europa. Dichter bij huis ligt de belangrijkste aantrekkingskracht 
van deze motor niet zozeer in hoge topsnelheden, die niet altijd kunnen 
worden gereden, maar meer in zijn acceleratievermogen.  
Vanaf de start heeft de motor een acceleratiecurve die steil en ononderbroken 
omhoog gaat, waarbij geen tekenen van “flat spots” optreden in de Amal 
10TT9 carburateur. De versnellingen zijn goed gekozen en de bak schakelt 
perfect. Zoals te verwachten was met een compressieverhouding van 8 : 1, 
zijn de stationairloop en de loop bij lage toerentallen een beetje onregelmatig, 
maar door het juiste gebruik van de handbediende vervroeging kan dit 
verschijnsel worden beperkt. Eenmaal op snelheid, kan de voorontsteking 
volledig worden vervroegd en kan de vermogensopbouw doorgaan tot de 
topsnelheid.  
 

 
 
De  toerenteller is een onmisbaar instrument
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Hoewel hij als extra accessoire moet worden bijbesteld, beschouwen we de 
Smiths toerenteller als een onmisbaar instrument naast de snelheidsmeter, 
vooral gezien de bereidwilligheid van de motor om meer toeren te draaien dan 
de fabrikant adviseert. Op topsnelheid in de tweede en derde versnelling was 
het geluid van zwevende kleppen net hoorbaar. 

 
Onder gunstige omstandigheden kan elke eigenaar de rijhouding imiteren 
waarmee de snelheidstesten werden uitgevoerd. 
 
Rijgedrag 
Op de stuureigenschappen en het rijgedrag is niets aan te merken. Zowel de 
voorvering als de achtervering werkte soepel maar bij hogere snelheden in 
bochten met een onregelmatig wegdek, maakte de voorvork bij het inveren 
soms een metaalachtig geluid. Dit verschijnsel trad slechts twee of drie keer 
op tijdens de testperiode van enkele honderden mijlen en leek geen 
symptoom van een constructiefout. Als beide remmen gelijktijdig werden 
gebruikt leverde dit een prima remvertraging op en de voorrem, die voor 80% 
van het remmen werd gebruikt, bleek volkomen betrouwbaar te zijn en 
vertoonde geen tekenen van fading. De achterrem daarentegen voelde 
sponzig aan; dit verbeterde niet tijdens de testperiode.  
Het rijden van hoge snelheden gaat meestal niet hand in hand met lage 
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verbruikscijfers en de A10RR met zijn TT-carburateur en een 340 
hoofdsproeier, vormde nauwelijks een uitzondering op deze regel. De eerste 
ervaring betrof een rit met wisselende omstandigheden in de stad, in 
bebouwde gebieden en een snelle rit over de hoofdwegen. Na 175 mijl was de 
4-gallon tank helemaal leeg, waardoor het gemiddelde verbruik uitkwam op 43 
mijl per gallon (= 1 : 15,3). Maar net als veel motoren met een hoog vermogen 
en een hoge compressieverhouding deed de Road Rocket het goed in de 
testen met een vaste snelheid.  
De onderdelen waren degelijk en van een goede kwaliteit, vooral het duozadel 
verdient alle lof omdat het voldoende comfort geeft bij snel accelereren en 
hard remmen. Het zadel paste goed bij de lijnen van de tank, waarvan de 
zijkanten, voor dezelfde reden, op kniehoogte zijn afgeplat. Er was een 
middenbok aanwezig maar die werd nauwelijks gebruikt omdat de 
zijstandaard veel makkelijker te bedienen was. Helaas was dit geen standaard 
onderdeel maar moest als extra worden bijbesteld. De verchroomde 
handgreep achter het duozadel zorgde voor een rijkere uitstraling en gaf de 
passagier houvast; ook bij het stilstaand manoeuvreren de machine was dit 
een handig hulpmiddel. 
De duo-voetsteunen waren goed gepositioneerd voor hun doel, maar waren 
niet bedoeld als voetensteun voor een rijder in racehouding. Voor een rijder 
met het postuur van de verslaggever van Motor Cycling waren zij niet 
geschikt. Dit is een van de redenen waarom alle snelheidstesten werden 
uitgevoerd met de berijder in een normale rijhouding, hoewel hij zoveel 
mogelijk ineen dook om het frontale oppervlak zo klein mogelijk te maken. 
Als nieuwkomer met een goede afstamming zal de Road Rocket, zowel op de 
thuismarkt als overzee, zeker bijdragen aan het prestige van de Britse 
motorfietsen. 
 
TECHNISCHE GEGEVENS 
Motorblok: 
Type:    tweecilinder viertakt 
Cilinderinhoud:  464cc 
Boring x slag:   70 x 84 mm 
Cilinder:  gietijzer 
Cilinderkop:  aluminium 
Kleppen:  in cilinderkop, aangedreven door stoterstangen 
Compressieverhouding: 8 : 1 
Carburateur:  Amal 10TT9, doorlaat: 11/16 inch; hoofdsproeier: 340 
Smering:  dry-sump met double gear oliepomp 
Ontsteking:  Lucas magneet met handvervroeging 
Dynamo:  6 Volt, 60 Watt 
Accu:   12AH 
Koplamp:  ø7 inch met pre-focus lamp 



Transmissie 
Versnellingsbak:  4 versnellingen, voetschakeling, positive stop 
Primaire overbrenging:  ketting ½ x 0.305 inch 
Secundaire overbrenging: ketting 5/8 x 3/8 inch 

 
Rijwielgedeelte 
Frame:    dubbel wiegframe, volledig gelast 
Wielen:   velgen WM2-19 
Voorband:   Dunlop 3.25 x 19 ribbed 
Achterband:  Dunlop 3.50 x 19 Universal 
Remmen:   aluminium trommelremmen ø7 inch, nastelbaar 
Voorvering:   telescoopvork BSA 
Achtervering:  swing-arm met Girling 3-voudig instelbare schokbrekers 
Standaard uitrusting:  gereedschapset, bandenpomp, Smiths 

snelheidsmeter 120 mph, duo-voetsteunen, stuurdemper, stuurslot. 
Accessoires:   zijstandaard en toerenteller 
 
Maten en gewichten 
Inhoud benzinetank:  14 liter 
Inhoud olietank:  3,1 liter 
Wielbasis:   1422mm 
Grondspeling:   152mm 
Zadelhoogte:   762mm 
Droog gewicht:   188kg 
Vermogen: 4  0pk bij 6000tpm 
Topsnelheid:   ca. 109mph 
Afwerking: zwart frame, rode tank met verchroomde zijpanelen en spatborden. 
Verkoopprijs in 1956:  ƒ 3490,-  
 
Overgenomen uit: Motor Cycling 19 juli 1956 
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ROADTEST BSA A10 SUPER ROCKET 1960 
 

‘Motorway performance combined with docility and economy’ 
 
Tijdens het ontwikkelingswerk gedurende de afgelopen drie jaar, was veel 
efficiëntie in het gehele toerenbereik het doel bij het verbeteren van de 646cc 
BSA Super Rocket. Het resultaat is een volbloed sportmotor, gecombineerd 
met handelbaarheid en zuinigheid, die volkomen geschikt is voor alledaags 
gebruik.   
 

 
De berijder nam de “normale” testrijdershouding aan. 

 
De Super Rocket heeft een kruissnelheid van bijna drie cijfers en het 
vermogen om de Autobahn te bedwingen. Vooral bij buitenlandse groot-
toeristen, of bij hen die een motor kopen met het oog op de toekomstige 
uitbreiding van het snelwegennet, valt dit in de smaak. 
Aan de andere kant kan deze motor ook, met een bijna gesloten gashendel, 
rustig door het stadsverkeer tokkelen. In deze minder spectaculaire 
omstandigheden wordt het geduld van de berijder beloond met een 
opmerkelijk (voor een krachtige 650 twin) gunstig benzineverbruik. 

In hun duidelijke verlangen de Super Rocket-eigenaar het beste van twee 
werelden te geven, ziet het er naar uit dat de ontwerpers in Small Heath, in 
hun wijsheid hebben besloten de verlokkingen van het noemen van 
spectaculaire  snelheden  te vermijden. De topsnelheid van de A10SR uit 
1960 is vergelijkbaar met het overeenkomstige model dat in 1956 door Motor 
Cycling is getest. Maar verbeteringen van de nokkenas, de grotere stijfheid 
van de krukas en het verhogen van de compressieverhouding, hebben eraan 
bijgedragen dat het reeds voldoende zijnde vermogen, op een meer plezierige 
een economische wijze kan worden benut.     
Tijdens de gehele testperiode van drie weken, startte de motor altijd met één 
trap op de kickstarter. Dit verbaasde niet alleen de testrijders maar ook de 
toeschouwers. Met behulp van het lange hendel van de manette op het stuur, 
werd vóór het starten de ontsteking verlaat. Zodra de motor mooi stationair 
liep kon de luchtschuif, die werd bediend via een manette onder de punt van 
het zadel, worden teruggedraaid. 
De ontsteking moest geleidelijk worden vervroegd want de 
compressieverhouding van 8,3:1 is de hoogste van alle standaard 
toermotoren, die zijn uitgerust met slechts één Amal Monobloc carburateur. 
Met andere woorden: hoewel de A10SR geen speciale motor met twee 
carburateurs of speciale race-carburateurs is, heeft hij het voordeel van een 
hoge compressie gecombineerd met de eigenschap niet te veel benzine te 
verbruiken. Een ander voordeel is de goede en prettige vermogensafgifte.  
Bruusk accelereren met daarbij het ontstekingshendel gedachteloos te 
vervroegen, resulteert in pingelen. 
Bij snel opschakelen was het verstandig de bewegingen van het gashandel en 
het ontstekingshendel te coördineren. Hoewel benzine van 100 octaan 
pingelen voorkomt, was het niet noodzakelijk deze brandstof te gebruiken; de 
test werd grotendeels uitgevoerd met benzine van een mindere kwaliteit.  
Het versnellingsmechanisme van de A10SR reageerde soepel en viel bij het 
accelereren goed in de versnellingen. Voor mensen met kleine handen gaat 
de koppeling en beetje zwaar, maar de platen kwamen goed vrij zodat het 
overschakelen soepel verliep. Misschien nog belangrijker was het feit dat de 
motor, bij het stoplicht, gemakkelijk in zijn vrijstand kon worden gezet.  
De normale schakelpunten zijn aangegeven in de acceleratie-grafiek maar om 
de hoogste prestaties te verkrijgen, was het beter het volledige toerengebied 
te gebruiken en pas bij 65-70 mph over te schakelen naar de derde 
versnelling. Het absolute maximum in de derde versnelling lag in de vroege 
90’s (ca.145 km/u). 
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Onder goede omstandigheden kon men deze snelheid na een kwart mijl 
bereiken, in ongeveer 15 seconden. Wilde men het uiterste uit de motor halen, 
dan vertoonde deze geen tekenen van haperen of vermoeidheid. 
Hoewel de stuurdemper tot de standaard-uitrusting behoort is dit meer een 
decoratief element. Gedurende de gehele tests was hij slechts vingervast 
aangedraaid. Dit was ook het geval tijdens een rit over het circuit van het 
M.I.R.A.-testcentrum. 
We herinnerden ons een rit uit het verleden over de Belgische autosnelwegen 
en de Duitse Autobahnen. Om deze rit te simuleren, deden we een 
snelheidstest over 50 mijl waarbij de naald van de Smiths mijlenteller, 
overigens een opmerkelijk nauwkeurig instrument, constant 85-90 mph 
aanwees. Meer vanwege het comfort dan voor de prestaties namen we tijdens 
deze test de “normale” testrijdershouding aan om zodoende minder wind te 
vangen. 

 
Het beste onderdeel van deze testrit was misschien wel het benzineverbruik, 
dat uitkwam op 57 mpg (1:20,2). Er waren weliswaar geen bergen die de rit 
moeilijk maakten en er hoefde niet te worden geschakeld waarbij brandstof 
werd verspild, maar desondanks is dit een mooi resultaat. 
De mate van comfort was uitzonderlijk. Het standaard toerstuur nodigt niet uit 
tot een racehouding maar men kan hiermee wel hoge gemiddelden halen 
zonder vermoeid te raken. Bij snelheden van 50-60 mph waren enkele 
trillingen voelbaar, zowel tijdens het accelereren als tijdens het gas loslaten. 
Tijdens de test met een vaste snelheid, stopten de remmen de motor 
voldoende af, maar bij snelheden boven de 60 mph verlangde men naar iets 
krachtigere remmen met een meer progressieve werking. Er ontstonden geen 
panieksituaties maar het is essentieel dat men zich volkomen veilig voelt bij 
de kruissnelheden waartoe deze motor in staat is.  

Dezelfde beperking was van toepassing op de verlichting. Het is de standaard 
uitrusting die op veel motoren wordt gebruikt, onafhankelijk van hun maximum 
vermogen. 
Het onderhoudsgemak was een groot pluspunt. Voor het stellen van de 
kleppen is het nodig de benzinetank te verwijderen, maar dit omvat niet meer 
dan het losmaken van de benzineslangetjes, de verbindingstrip aan de 
onderzijde van de tank en de centrale tankbout; een klusje van hooguit twee 
minuten. 
Dankzij de inspectiedop in de primaire kettingkast, waarmee de 1960-
modellen zijn uitgerust, kan men de koppeling stellen zonder andere 
onderdelen te hoeven verwijderen.  
De achter-kettingkast, een extra die zijn geld beslist waard is, beperkt het 
onderhoud tot een minimum omdat hij de ketting behoedt voor slijtage en 
vervuiling.  
Het “quick-detachable” achterwiel kan worden verwijderd terwijl het tandwiel 
en de ketting op hun plaats blijven. De bougies en de contactpuntjes zijn goed 
bereikbaar en op de gereedschapset is niets aan te merken. Samengevat is 
deze populaire “650” aanzienlijk verbeterd door een rustige doorontwikkeling 
zonder daarbij één goede eigenschap op te geven.  
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TECHNISCHE GEGEVENS 
Motorblok: 
Type:    tweecilinder viertakt 
Cilinderinhoud: 646cc 
Boring x slag:   70 x 84 mm 
Cilinder:  gietijzer 
Cilinderkop:  aluminium 
Kleppen:  in cilinderkop, aangedreven door stoterstangen 
Compressieverhouding: 8,3 : 1 
Carburateur:  Amal Monobloc 389, doorlaat: 15/32 inch 
Smering:  dry-sump met double gear oliepomp 
Ontsteking:  Lucas magneet met handvervroeging 
Dynamo:  6 Volt, 60 Watt 
Accu:   12AH 
Koplamp:  ø7 inch met pre-focus lamp 24/30 Watt 
 
Transmissie 
Versnellingsbak:      4 versnellingen, voetschakeling, positive stop 
Verhoudingen:       4,5, 5,5, 8,0, 11,7:1 
Primaire overbrenging:      ketting ½ x 0.305 inch 
Secundaire overbrenging: ketting 5/8 x 3/8 inch 
 
Rijwielgedeelte 
Frame:       dubbel wiegframe, volledig gelast 

Wielen:  velgen WM2-19 
Voorband:  Dunlop 3.25 x 19 ribbed 
Achterband:  Dunlop 3.50 x 19 Universal 
Remmen:  vóór: trommelrem ø8 inch, achter trommelrem ø7 inch 
Voorvork: telescoop met schroefveren, in twee richtingen hydraulische demping 
Achtervering:  swing-arm met Girling 3-voudig instelbare schokbrekers 
Standaard uitrusting: gereedschapset, bandenpomp, Smiths snelheidsmeter 

120 mph, duo-voetsteunen, stuurdemper, stuurslot. 
 
Maten en gewichten 
Inhoud benzinetank: 14 liter 
Inhoud olietank:        3,1 liter 
Rijklaar gewicht:       197kg 
Vermogen:          42pk bij 6000tpm 
Topsnelheden:  2e versnelling: 60 mph (96 km/u) 
  3e versnelling: 87 mph (140 km/u) 
  4e versnelling: 106 mph (170 km/u) 
Snelheid bij 1000 tpm in 4e versnelling: 17 mph (27 km/u) 
Afwerking: zwart frame, rode tank met verchroomde zijpanelen, rode 

spatborden. 
Verkoopprijs in 1960: ƒ 3780,-  
 
Overgenomen uit: Motor Cycling 28 juli 1960 
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A10SR 1962 met losse koplamp en 2-in-1-uitlaat 
 
 
 
 



BIJLAGEN 
 

KLEURENSCHEMA EUROPESE MODELLEN (vereenvoudigd schema) 

 
Met uitzondering van de A7 all maroon, de A7 
Shooting Star in two-tone green en de A10 
Golden Flash in golden beige tot en met 1957, zijn 
alle frames zwart.  Vanaf 1958 zijn alle frames 
zwart. 
A10 Road Rocket had in 1954-57 verchroomde 
spatborden, vanaf 1958 in kleur gespoten. 
A10 Rocket Gold Star had verchroomde 
spatborden. 
De Amerikaanse modellen hadden een afwijkend 
kleurenschema en meer verchroomde 
onderdelen. 
 
1  alleen tank in kleur  
2  spatborden en benzinetank in kleur 
3  spatborden, benzinetank, olietank en 
gereedschapskastje in kleur 
 
 

 

Verfsoorten en kleuren 
A7 :  Maroon 

- Ford Imperial Maroon 
- Ford Black Cherry  (kleurnr. 12116, in spuitbus merk Presto nr. 72) 

 
A7 :  Devon Red 

- Vauxhall Venetian Red 
- Ford Venetian Red  (kleurnr. 12164, Presto nr. 77) 
- Vauxhall 230S 

 
A7 :  Princess Grey 

- BMW Bristol Grey 
 
A7 Star Twin / Shooting Star : Polychromatic Green 

- Toyota Altair Metallic Green 
 
 

A7 Star Twin / Shooting Star : Donkergroen 
- British Leyland (Rover) British Racing Green  

 
A10 Golden Flash : Golden Beige 

- Golden Sand Metallic RTS 129-1970 Glasurit 21 serie 
- Inka Gold Metallic FD 343/80c  Glasurit 54 serie  
- British Leyland Metallic Golden Beige (BS 5205) 
- Chrysler Champagne Metallic (Berger 7440) 
- Chrysler Golden Sand 

 
A10 Super Rocket : Rood 

- Datsun 932 Teoflux (niet meer leverbaar) 
- Verkeersrood RAL 3020 

 
A10 Rocket Gold Star / Road Rocket : Zilver 

- VW Kever zilver  (niet bekend welke soort zilver) 
- Ford Silver Fox 
- BMC Agate Red (voor de rode biezen) 
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MODEL/JAAR 1950-53 1954-55 1956-57 1958-59 1960-62 1962-63 

       

A7 1 Devon red            
of black 

all maroon all maroon 
of black 

3 princess 
grey 

3 Devon red --- 

A7 Star Twin 1 silver --- --- --- --- --- 

A7 Shooting Star --- 2-tone 
green 

2-tone 
green 

3 metallic 
green 

3 metallic 
green 

--- 

A10 Golden 
Flash 

golden 
beige of 
black 

golden 
beige 
of black 

golden 
beige 
of black 

3 golden 
beige 

3 nutley blue 
of black of  
golden 
beige 

--- 

A10 Road 
Rocket 

--- 1 silver of 
red of green 

1 silver of 
red 

--- --- --- 

A10 Super 
Rocket 

--- --- --- 3 silver of 
red 
of zwart 

2 royal red 
of princess 
grey 

2 royal red 
 

A10 Rocket GS --- --- --- --- 1 silver 1 silver 

 



  INTERNAL GEARBOX RATIOS FOR 

  A-  AND  B- GROUP S/A MODELS 

  PART NUMBERS OF GEAR PINIONS & SHAFTS 

  NUMBER OF TEETH ON GEAR PINIONS 

DESCRIPTION GEARBOX 
MARKING 

High gear 
Mainshaft 

A 

High gear 
Layshaft 

B 

2nd gear 
Mainshaft 

C 

2nd gear 
Layshaft 

D 

3rd gear 
Mainshaft 

E 

3rd gear 
Layshaft 

F 

1st gear 
Mainshaft 

G 

1st gear 
Layshaft 

H 

MAIN 
SHAFT 

LAY 
SHAFT 

SPEEDO 
DRIVING 

GEARS 
DRIVEN 
 

EXTRA CLOSE 
ROAD RACING 

RR. 67-3184 
(25) 

42-3022 
(18) 

67-3361 
(22) 

42-3026 
(21) 

67-3187 
(24) 

67-3198 
(19) 

67-3221 
(18) 

67-3216 
(25) 

67-3330 42-3019 42-3033 42-3032 

EXTRA CLOSE 
ROAD RACING 

RR.T 67-3184 
(25) 

42-3086 
(18) 

67-3361 
(22) 

42-3026 
(21) 

67-3187 
(24) 

67-3198 
(19) 

67-3221 
(18) 

42-3087 
(25) 

67-3330 42-3094 42-3033 42-3032 

EXTRA CLOSE 
ROAD RACING 

RR.T2 42-3133 
(25) 

42-3086 
(18) 

67-3361 
(22) 

42-3026 
(21) 

42-3136 
(24) 

67-3198 
(19) 

42-3137 
(19) 

42-3138 
(24) 

42-3131 42-3094 42-3033 42-3032 

DAYTONA 
 

DAY. 67-3207 
(26) 

42-3020 
(17) 

67-3361 
(22) 

42-3026 
(21) 

67-3223 
(25) 

67-3226 
(18) 

67-3221 
(18) 

67-3216 
(25) 

67-3330 42-3019 67-3088 67-3175 

DAYTONA 
 

DAY.T 67-3207 
(26) 

42-3081 
(17) 

67-3361 
(22) 

42-3026 
(21) 

67-3223 
(25) 

67-3226 
(18) 

67-3221 
(18) 

42-3087 
(25) 

67-3330 42-3094 67-3088 67-3175 

SCRAMBLES SC. 67-3311 
(25) 

42-3022 
(18) 

67-3302 
(19) 

42-3024 
(24) 

67-3305 
(22) 

67-3212 
(21) 

67-3191 
(16) 

42-3097 
(27) 

67-3315 42-3019 42-3033 42-3032 

SCRAMBLES 
 

SC.T 42-3088 
(25) 

42-3086 
(18) 

67-3302 
(19) 

42-3024 
(24) 

67-3305 
(22) 

67-3212 
(21) 

67-3191 
(16) 

42-3210 
(27) 

67-3315 42-3094 42-3033 42-3032 

A10 SPITFIRE 
1957 ONLY 

SC.T2 42-3157 
(25) 

42-3086 
(18) 

67-3302 
(19) 

42-3024 
(24) 

67-3305 
(22) 

67-3212 
(21) 

67-3191 
(16) 

42-3210 
(27) 

42-3156 42-3094 42-3033 42-3032 

STANDARD 
 

STD 67-3192 
(26) 

42-3020 
(17) 

67-3201 
(20) 

42-3023 
(23) 

67-3202 
(24) 

67-3198 
(19) 

67-3191 
(16) 

42-3097 
(27) 

67-3330 42-3019 67-3088 67-3175 

STANDARD 
 

STD.T 42-3076 
(26) 

42-3081 
(17) 

67-3201 
(20) 

42-3023 
(23) 

67-3202 
(24) 

67-3198 
(19) 

67-3191 
(16) 

42-3210 
(27) 

67-3330 42-3094 67-3088 67-3175 

TRIALS 
 

TRI. 67-3309 
(26) 

42-3020 
(17) 

67-3301 
(17) 

42-3025 
(26) 

67-3210 
(22) 

67-3212 
(21) 

67-3313 
(14) 

67-3213 
(29) 

67-3313 42-3019 67-3088 67-3175 

TRIALS 
 

TRI.T 42-3091 
(26) 

42-3081 
(17) 

67-3301 
(17) 

42-3025 
(26) 

67-3210 
(22) 

67-3212 
(21) 

67-3313 
(14) 

42-3093 
(29) 

67-3313 42-3094 67-3088 67-3175 

B34 GOLD STAR 
CLUBMAN 1962 

ARRT. 42-3088 
(25) 

42-3086 
(18) 

67-3302 
(19) 

42-3024 
(24) 

67-3210 
(22) 

67-3212 
(21) 

67-3313 
(14) 

42-3093 
(29) 

67-3313 42-3094 42-3033 42-3032 

B34 GOLD STAR 
CATALINA 1962 

ASC.T 42-3088 
(25) 

42-3086 
(18) 

67-3302 
(19) 

42-3024 
(24) 

67-3210 
(22) 

67-3212 
(21) 

67-3313 
(14) 

42-3093 
(29) 

67-3313 42-3094 42-3033 42-3032 

A10 SUPER  
ROCKET 1962 

STD.2 42-3088 
(25) 

42-3022 
(18) 

67-3302 
(19) 

42-3024 
(24) 

67-3210 
(22) 

67-3212 
(21) 

67-3313 
(14) 

67-3213 
(29) 

67-3313 42-3019 42-3033 42-3032 

A10 GOLD STAR 
TWIN 1963 

ARRT. 42-3088 
(25) 

42-3086 
(18) 

67-3302 
(19) 

42-3024 
(24) 

67-3210 
(22) 

67-3212 
(21) 

67-3313 
(14) 

42-3093 
(29) 

67-3313 42-3094 42-3033 42-3032 

A10 GOLD STAR 
SPITFIRE 1963 

ASC. 42-3088 
(25) 

42-3022 
(18) 

67-3302 
(19) 

42-3024 
(24) 

67-3210 
(22) 

67-3212 
(21) 

67-3313 
(14) 

67-3213 
(29) 

67-3313 42-3019 42-3033 42-3032 
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NOTES: 
T.  IN MARKING INDICATES NEEDLE ROLLERS ON LAYSHAFT 
T2 IN MARKING INDICATES NEEDLE ROLLERS ON LAYSHAFT AND MAINSHAFT 
 
THE FORWARD FOOTCHANGE CAM PLATE IS PART NR. 67-3332 
THE REVERSE FOOTCHANGE CAM PLATE IS PART NR. 42-3011 
 
TO FIND THE GEAR RATIOS OF A MACHINE CALCULATE THE TOP GEAR AS 
FOLLOWS: 
 
DIVIDE THE NUMBER OF TEETH ON THE CLUTCH SPROCKET BY THE NUMBER 
OF TEETH ON THE ENGINE SPROCKET AND MULTIPLY BY THE NUMBER OF 
TEETH ON THE REAR WHEEL SPROCKET DIVIDED BY THE NUMBER OF TEETH 
ON THE GEARBOX SPROCKET, AS EXAMPLE:  
 
CLUTCH SPROCKET (43)   X   R/W SPROCKET (42)  =  1806  = 5.591 
ENGINE SPROCKET  (17)        G/B SPROCKET  (19)       323 
 
TO FIND THE INTERMEDIATE GEAR RATIO MULTIPLY THE OVERALL TOP GEAR 
BY THE INTERNAL GEAR RATIO CONCERNED, AS EXAMPLE: 
 
TOP GEAR 5.591 5.4 X BOTTOM GEAR INTERNAL RATIO 
2.58 – 14.4 BOTTOM GEAR OVERALL RATIO 
 
GEARBOX INTERNAL RATIO =   LAYSHAFT GEAR     X   PINION SLEEVE 
    MAINSHAFT GEAR        LAYSHAFT FIXED GEAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
GEARBOX INTERNAL RATIOS 
 

DESCRIPTION MARKING TOP THIRD SECOND BOTTOM 

EXTRA CLOSE 
RATIO 

RR.   or  RR.T 1 1.099 1.326 1.929 

EXTRA CLOSE 
RATIO 

RR.T2 1 1.099 1.326 1.754 

CLOSE RATIO DAY. or  DAY.T 1 1.101 1.460 2.124 

SCRAMBLES SC.   or  SC.T 1 1.325 1.754 2.343 

STANDARD STD. or  STD.T 1 1.210 1.758 2.580 

WIDE RATIO TRI.  or  TRI.T 1 1.459 2.339 3.167 

GOLD STAR / 
A10SR / A10RGS 

ARRT., ASC., 
ASC.T, STD.2 

1 1.325 1.754 2.877 
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TOERENTAL EN SNELHEID 
 
Hiernaast staan drie toerental – snelheids-diagrammen waar in men kan 
aflezen met welke snelheid de motor rijdt bij een bepaald toerental en in een 
bepaalde versnelling. Deze diagrammen zijn gemaakt voor de A7 en A10-
modellen met swingarm-frame, vanaf 1954.  
Voor de A7 en de A10 t/m 1961 is uitgegaan van een STD-versnellingsbak, 
voor de Super Rocket van 1962 zijn de gegevens van de STD2-bak gebruikt. 
Verder is uitgegaan van de standaard overbrengingen dus: 
 
voor alle A10’s: 
Krukastandwiel:   21 tanden 
Koppelingshuis:   43 tanden 
Versnellingsbaktandwiel: 19 tanden 
Achtertandwiel:   42 tanden 
 
voor alle A7’s: 
Krukastandwiel:   18 tanden 
Koppelingshuis:   43 tanden 
Versnellingsbaktandwiel: 19 tanden 
Achtertandwiel:   42 tanden 
 
Teruggerekend naar 1000 tpm, en rijdend in de vierde versnelling, rijden alle 
A10’s 27,5 km/u. De A7’s rijden bij dat toerental 23,25 km/u.  
 
In het algemeen is het niet verstandig te laag in toeren te rijden. Omdat bij een 
laag toerental de oliepomp ook langzaam draait is de olietoevoer minimaal. 
Bovendien moet de motor dan extra hard werken. Vergelijk het met een 
gewone fiets met drie versnellingen. Bij (harde) tegenwind of als je een helling 
op gaat en je rijdt in de derde versnelling, moet je bijzonder veel kracht zetten. 
Schakel je terug naar de tweede of de eerste versnelling, dan kost het 
aanzienlijk minder moeite. Bij een motorfiets werkt het precies hetzelfde. Als 
de motor te veel kracht moet leveren in een te hoge versnelling, krijgen de 
(big-end) lagers het zwaar te verduren. Terugschakelen en meer toeren 
draaien levert een minder grote belasting op en een betere olietoevoer. 
Het is daarom belangrijk in de derde en vierde versnelling niet onder de 3000 
tpm. te komen. In de vierde versnelling optrekken vanaf 50 km/u of minder 
dan 2000 tpm klinkt misschien wel stoer, maar is niet verstandig. 
In deze diagrammen kun je zien bij welk toerental je moet schakelen om in de 
volgende versnelling niet onder de 3000 tpm te komen.  
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VERBETERING VERSNELLINGSBAK 
 
Een “nadeel” van de STD-versnellingsbak is dat het schakelen nogal traag 
verloopt. Het is bepaald geen “quick-shift” zoals bij moderne motoren, maar 
daar is wel iets aan te doen.  
De oorzaak van het langzame schakelen ligt bij de schakelstift (nr. 67-3119) 
die in de inkepingen van de schakelplaat valt. Als deze stift tijdens het 
schakelen over de schakelplaat glijdt, treedt altijd wrijving op, die het 
schakelen vertraagt. 
Als we deze schakelstift vervangen door een stift met een wieltje, rolt dit veel 
makkelijker over de schakelplaat dan de puntige stift, waardoor het schakelen 
veel soepeler en sneller kan verlopen. Een handige doe-het-zelver kan, op de 
draaibank, deze stift met wieltje zelf maken 
Op de tekening hiernaast staan de afmetingen aangegeven. Het materiaal dat 
hiervoor wordt gebruikt is staalsoort 4140 of zilverstaal.  
 
Montage-instructies: 
1  Zet de versnellingsbak in vrijstand en tap de olie af. 
2  Verwijder de gear control camplate plunger housing (nr.67-3120). 
3  Vervang de bestaande schakelstift door de schakelstift met wieltje. 
4  Draai de plunger housing moer (nr.67-3122) zover omhoog dat de afstand 

van onderkant moer tot onderkant plunger housing 30mm bedraagt. 
Deze afstand is heel belangrijk! 

5  Herplaats de plunger housing met de nieuwe schakelstift in het versnel-
lingsbakhuis. Let erop dat het wieltje goed in de schakelplaat valt en 
controleer de afstand tot de onderkant van de plunger housing als je 
de moer aandraait.   

6  Trek de koppeling in en schakel de motor met de hand in de versnellingen. 
Als alles goed werkt, ga naar 7. Kun je niet in de versnellingen 
schakelen, forceer het niet maar draai de plunger housing er uit en 
controleer of de schakelstift soepel op en neer gaat in de plunger 
housing. Eventueel kun je de moer 1mm omhoog draaien => afstand 
31mm.  

7  Vul de versnellingsbak met olie en ga proefrijden.  
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OLIEVERBRUIK EN ZUIGERVEREN 
 
Veel BSA’s hebben last van een hoog olieverbruik. De meest voorkomende 
oorzaken hiervan zijn versleten klepgeleiders, versleten zuigerveren, of 
verkeerde zuigerveren. Het gaat hierbij vooral om de olieschraapveren. 
 
Er bestaan verschillende typen olieschraapveren (zie afbeelding). De meest 
gangbare olieschraapveren lijken op type 021, met bredere contactvlakken die 
tegen de cilinderwand drukken. 
 

 
 
Uit de natuurkunde weten we dat 
 
Druk  =  kracht                       De kracht is in dit geval de veerkracht van de 
olieschraapveer   oppervlakte 
         

Hoe groter het oppervlak van de contactvlakken, des te kleiner is de druk 
waarmee zij tegen de cilinderwand drukken en des te meer moeite de 
olieschraapveer heeft om de olie van de cilinderwand te schrapen.   
Om de druk te verhogen kun je dus twee dingen doen: 

1. De veerkracht van de schraapveer verhogen  
2. De contactvlakken kleiner maken  

 
Er zijn diverse soorten olieschraapveren in de handel die een oplossing 
kunnen bieden. De belangrijkste zijn:  

1. Scherpe olieveren die door een afschuining een heel smal contactvlak 
hebben  

2. Olieveren met een losse expander die de veerkracht van de olieveer 
verhogen 

3. De combinatie: een scherpe veer met expander 
 
De oplossing voor het olieprobleem is (in de meeste gevallen) het monteren 
van een set nieuwe zuigerveren met scherpe olieschraapveren. Hierbij is het 
belangrijk dat de cilinders worden gehoond zodat de zuigerveren goed 
kunnen inlopen op de cilinderwand. Uit eigen ervaring bleek dat het 
olieverbruik hierna daalde tot een normale waarde (voor een Engelse motor) 
van minder dan 1 op 1000.  
 
Bij het monteren van zuigerveren is het heel belangrijk dat zij de juiste 
slotspeling (de opening tussen de twee uiteinden) hebben. Als de motor draait 
worden de zuiger en de zuigerveren heet en zetten uit. Bij een te kleine 
slotspeling hebben de zuigerveren niet voldoende mogelijkheid om uit te 
zetten en gaan zij klem zitten tussen zuiger en cilinderwand; met andere 
woorden de motor loopt vast. Bij een te grote slotspeling sluiten de 
zuigerveren niet voldoende af. De compressieveren laten teveel gas door 
waardoor een te hoge druk in het carter ontstaat en de motor gaat blazen uit 
de carterontluchting. De olieschraapveer laat, door de te grote opening, te 
veel olie door en de motor heeft alsnog een te hoog olieverbruik. In BSA 
Service Sheet 701 wordt voor de twins een slotspeling van .0030 tot .0050 
inch (is ca. 0,1 mm) opgegeven..  
Het kan gebeuren dat de leverancier niet juiste zuigerveren heeft die bij de 
boring van de cilinder passen. In dat geval is het geen probleem om 
zuigerveren van een overmaat zuiger te bestellen en zelf de slotspeling aan te 
passen. Met een fijn vijltje kun je de zuigerveer aan één kant een stukje 
inkorten en zó de slotspeling op de juiste maat brengen.  
Het meten van de slotspeling gaat als volgt:  
Plaats de zuigerveer met de hand in de cilinder en gebruik de zuiger om de 
veer gelijkmatig in de cilinder te drukken. 
Je kunt de slotspeling meten m.b.v. een voelermaat 
Een goed adres voor zuigerveren is: THN in Enschede: www.thn.nl
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ONTSTEKING AFSTELLEN A7 en A10 
 
In het Instruction Manual van de A7 en A10, in The Book of the BSA van 
Pitman en in de Owners Workshop Manual van Haynes, worden de volgende 
waarden (in inches) opgegeven voor de voorontsteking: 
 
Model    Inches  Graden 
A7 Standaard:   5/16    inch   32° 
A7 Shooting Star:  3/8      inch 35° 
A10 Golden Flash:   11/32  inch 33° 
A10 Road Rocket:  3/8      inch 35° 
A10 Super Rocket 1958-1959: 3/8      inch 35° 
A10 Golden Flash 1960-1962: 13/32  inch 37° 
A10 Super Rocket 1960-1962: 13/32  inch 37° 
 
Deze afstanden zijn het aantal inches vóór het BDP (bovenste dode punt). Dit 
is een bijzonder onnauwkeurige wijze van meten. Het is daarom beter deze 
maat om te rekenen in krukasgraden.  
 
Krukasgraden uittekenen 
Dit is mogelijk met behulp van een wiskundige formule, zie hieronder. Het is 
echter veel eenvoudiger om het uit te tekenen. Hierbij is: b = de straal van de 
krukas (= halve slag) en a = de lengte van de drijfstang. Trek een cirkel met 
als middelpunt A en straal = b.  Trek door het hart van de cirkel ( punt A) een 
verticale lijn c met de lengte a + b.  Het bovenste punt van deze lijn (= punt P) 
geeft het hart van de pistonpen aan in het BDP. Trek onder dit punt een 
horizontale lijn op een afstand die gelijk is aan de gewenste voorontsteking = 
v. Op het snijpunt van deze lijn met lijn c ligt punt B. Trek vanuit het  punt B 
een cirkel met als straal de lengte a (= drijfstang). Beide cirkels snijden elkaar 
in de punt C en D (punt D is voor ons niet van belang). Trek de lijn a tussen 
punten B en C en de lijn b tussen punt C en A. Meet m.b.v. een gradenboog 
of geo-driehoek de hoek A tussen de lijnen b en c. Deze hoek is het aantal 
graden voorontsteking.  
 
Krukasgraden berekenen 
Het is nauwkeuriger als je de hoek A uitrekent. Je hebt hiervoor wel enige 
(middelbare school) kennis van de wiskunde nodig en een zakjapanner met 
wiskundige functies, of een ouderwets tabellenboek (de 60-plussers weten 
wat ik bedoel).  
 
 
 

We nemen als rekenvoorbeeld het afstellen van de A10 Road Rocket en we 
beschouwen de driehoek ABC. De gegevens zijn:  
a (drijfstanglengte) =   164 mm (ik kan er een paar tienden naast zitten maar 
dat maakt nauwelijks verschil) 
b (halve slag) =  42 mm 
v (voorontsteking) =   3/8 inch = 9,5 mm 
c  is eenvoudig uit te rekenen: dat is immers a + b – v.  
Als we de gegevens invullen wordt dat:  
c = 164 + 42 – 9,5 =  196,5 mm 
 
We hebben dus een driehoek 
waarvan de drie zijden bekend zijn. 
Hierdoor is deze driehoek bepaald. 
We kunnen m.b.v. de cosinusregel 
de hoek A uitrekenen: 
 
a2 =  b2 + c2– 2.b.c.cos A 
1642  =  422  +  196,52 – 2 x 42 x 
196,5 x cos A 
cos A = 0,8166   A = 35,2° 
 
Toen ik het, ter controle, het (met 
de hand) uittekende kwam ik uit op 
ongeveer dezelfde waarde.  
In de derde kolom van 
bovenstaand schema staan de 
krukasgraden (afgerond op hele 
graden) vermeld. 
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BSA 
SWINGARM-
FRAME  
 

A en B-modellen 
 
Het enige verschil tussen 
de frames van de A- en 
de B-modellen is de knik 
in de rechter onderbuis. 
 
Bij de A-modellen is deze 
knik niet aanwezig en 
loopt de framebuis recht 
door (stippellijn). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
77 

 

 



NOKKENASSEN 
Op de productiemodellen zijn drie verschillinde nokkenassen toegepast en 
een vierde was uitsluitend bedoeld voor racedoeleinden. 
67-334 “standaard”  – op de A7 en de A10GF 1950 – 1959  
67-356 “sports” – op de A7SS 1954 - 1962; A10SF 1953; A10RR 

1954 - 1957;  A10SR 1958 - 1959; A10GF1960 - 1962   
67-357 “race” (Spitfire cam) –op de A10SR 1960 - 1963, A10 RGS en de 

A10SS  
67-358 “acceleration” – speciaal voor racegebruik, niet aanbevolen voor 
weggebruik. 
 
Nokkenassen 67-357 en 67-358 mogen alleen worden gebruikt in combinatie 
met speciale klepveren, Aero valve springs VS 463. 
 
 

CARBURATEURS (voor de volledige lijst met afstellingen zie: BSA 

Twin Restoration en/of BSA Twins and Triples) 
Standaard 276 –  15/16 inch:    A7 1951 – 1954  
Standaard 276 –  1 inch:        A7ST 1951 – 1954; A7SS 1954 
Standaard 276 –  1 1/16 inch:  A10GF plunjermodellen 1950 – 1957  
Monobloc 376  –  15/16 inch:    A7 1955 – 1962   
Monobloc 376  –  1 inch:        A7SS 1955 – 1962   
Monobloc 376  –  1 1/16 inch:  A10GF 1955 – 1959; A10SS 1957 – 1958  
Monobloc 389  –  1 1/8 inch:   A10SR 1958 – 1959; A10GF 1960 – 1962 
Monobloc 389  –  1 5/32 inch:  A10SR 1960 – 1963; A10RGS Star 1962 – 

1963; A10SS 1960 – 1961   
10TT9   –  1 1/16 inch:  A10RR 1954 – 1957 
 
Uitsluitend de Star Twin van 1949 en 1950 was uitgerust met twee 
carburateurs, alle andere modellen met uitzondering van de Daytona racers, 
waren voorzien van een enkele carburateur. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gietijzeren cilinderkoppen onderdeelnummers: 
67-24      A7  (kleine koelribben) 1947 – 1950 inlaat 15/16 inch 
67-380      A7  (kleine koelribben) 1951 – 1953 inlaat 15/16 inch 
67-182      A7 Star Twin  1949  inlaat 7/8 inch, 2 carb. 
67-524      A7 Star Twin  1950 – 1951 inlaat 7/8 inch, 2 carb. 
67-1063    A7 Star Twin   1952 – 1954  inlaat 1 inch 
67-1061    A7  (Plunjer & swing-arm)  1954 – 1962 inlaat 15/16 inch 
67-1062    A7  (Plunjer & swing-arm) 1954 – 1962 inlaat 15/16 inch  
67-250     A10 (kleine koelribben) 1950 – 1953 inlaat 1 1/16 inch 
67-1065    A10 (Plunjer & swing-arm)  1954 – 1959 inlaat 1 1/16 inch 
67-1066    A10 (Plunjer & swing-arm)  1954 – 1959 inlaat 1 1/16 inch 
67-1065    A10 (Plunjer & swing-arm)  1960 – 1962 inlaat 1 1/8 inch 
67-1066    A10 (Plunjer & swing-arm)  1960 – 1962 inlaat 1 1/8 inch 
42-0180    A10    1960 – 1962 ? 
 
Volgens berichten op https://www.a7a10.net/forum heeft niemand ooit een 42-
0180 kop gezien. 
Waarschijnlijk is in de jaren 1960-1962 een 67-1065/66 kop gebruikt waarvan 
men het inlaatkanaal heeft vergroot tot 1 1/8 inch.  
 
 

Aluminium cilinderkoppen onderdeelnummers: 
67-1101     A7SS          1954 – 1955   los spruitstuk    inlaat 1 inch  
67-1102     A7SS          1954 – 1955   los spruitstuk    inlaat 1 inch  
67-1121     A7SS          1956 – 1962   vast spruitstuk  inlaat 1 inch  
67-1122     A7SS          1956 – 1962   vast spruitstuk  inlaat 1 inch  
67-1105     A10RR          1954 – 1956   los spruitstuk    inlaat 1 1/16 inch  
67-1106     A10RR          1954 – 1956   los spruitstuk    inlaat 1 1/16 inch  
67-1125     A10RR/SR           1956 – 1959   vast spruitstuk  inlaat 1 1/16 inch  
67-1126     A10RR/SR          1956 – 1959   vast spruitstuk  inlaat 1 1/16 inch  
67-1548     A10SR          1960 – 1963   vast spruitstuk  inlaat 1 5/32 inch  
67-1549     A10SR/RGS        1960 – 1963   vast spruitstuk  inlaat 1 5/32 inch  
67-1571     A10GRGS         1960 – 1963   vast spruitstuk  inlaat 1 3/16 inch  
 
Volgens informatie van https://www.a7a10.net/forum is 67-1101 het 
onderdeelnummer en is 67-1102 het gietnummer. De koppen zijn hetzelfde. 
Dit geldt ook voor de andere koppen met opeen volgende nummers. 
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KLEPPEN 
BSA model  BSA-nr.        Alpha-nr.  Diameter 
A7        51-55 inlaat 67-394                 V15         33,3mm  =  1 5/16  inch 
   uitlaat 67-395         V16         32,5mm  =  1 9/32  inch 
A7        56-62    inlaat 67-740             V15         33,3mm  =  1 5/16  inch 
   uitlaat 67-741              V16         32,5mm  =  1 9/32  inch 
A7ST   51-55 inlaat 67-531         V123       33,3mm  =  1 5/16  inch 
  uitlaat   67-532         V16         32,5mm  =  1 9/32  inch 
A7SS   54-55 inlaat 67-531         V123       33,3mm  =  1 5/16  inch 
   uitlaat   67-532         V16         32,5mm  =  1 9/32  inch 
A7SS   56-62 inlaat 67-740         V15         33,3mm  =  1 5/16  inch 
   uitlaat   67-741         V16         32,5mm  =  1 9/32  inch 
A10GF 49-55   inlaat 67-323         V17         35,7mm  =  1 13/32 inch 
   uitlaat 67-324         V18         35mm     =  1 3/8    inch 
A10GF 56-62    inlaat 67-742              V17         35,7mm  =  1 13/32 inch 
   uitlaat 67-743              V18         35mm     =  1 3/8    inch 
A10RR 54-57 inlaat 67-968         V127       36mm     =  1 27/64 inch 
   uitlaat  67-967         V128       35mm     =  1 3/8    inch 
A10SR 58-59 inlaat 67-968          V127       36mm     =  1 27/64 inch 
  uitlaat 67-967         V128       35mm     =  1 3/8    inch 
A10SR 60-61    inlaat    67-1551                   V215       36,9mm  =  1 29/64  =           

1.455 inch 
  uitlaat 67-967         V128       35mm     =  1 3/8    inch  
A10SR 62-63/  inlaat 67-961 big valve        ---           38,1mm  =  1.5”    inch 
A10RGS uitlaat 67-967         V128        35mm    =  1 3/8    inch  
 
De kleppen van de A10RR enA10SR hebben een andere sparing voor het 
monteren van de klepspietjes.  
 

 
Model A: klepsteel voor de A7, A7SS en A10GF 
Model B: klepsteel voor de A10RR en A10SR, A10RGS en A10SS 

Geraadpleegde Literatuur: 
 
-  BSA Twins and Triples – Roy Bacon 
-  BSA Twin Restoration – Roy Bacon 
-  A7 / A10 Twins – Roy Bacon 
-  BSA Classic Motorcycles – Don Morley  
-  British Motor Cycles Since 1950 – Steve Wilson  
-  BSA Service Sheets 
-  BSA Spares Lists 
-  Owners Workshop Manual A7 & A10 twins – Haynes 
-  artikelen uit Classic Bike en The Classic Motorcycle 
-  artikel uit Het MotorRijwiel 
-  https://cybermotorcycle.com/archives/bsa-super-rocket (Super Rocket Page) 
-  https://www.a7a10.net/forum 
-  http://www.britbike.com/forums 
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De Toni Twins, Marianne en Charlotte Guice, presenteerden in 1956 de Amerikaanse Road Rocket. 


