
THUNDERBOLTS, LIGHTNINGS  

en SPITFIRES 
 

 

 
MODELGESCHIEDENIS 
  

 
 
 
 
 
 
 

          A50 en A65  
 

         1962 - 1972 
 
 
 
 
 
 

Ad van Boheemen 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
Gepubliceerd in 2023 
 
 Ad van Boheemen 
 @ Copyright 2023 
 
 Op het omslag: 

De A65 Thunderbolt (een ex-Jordanië-motor) die de auteur heeft gerestaureerd, zoveel mogelijk conform de brochure uit 1971 maar met enkele 
aanpassingen zoals een remschakelset, Dunstall replica dempers, aluminium velgen, gespoten spatborden en in de kleur van de Lightning. 

 



THUNDERBOLTS, LIGHTNINGS en SPITFIRES 
 

 
 

A50 & A65 MODELGESCHIEDENIS 1962-1972 
 

 

Modelgeschiedenis 
  _____________________________________________ 
 

Inleiding………………………………………………………5 

Gesloten frame-modellen   1962 – 1965…………..6 

James Bond 007 Lightning Thunderball - 1965…..........12 

Open frame-modellen   1965 – 1970…………14  

Olieframe-modellen             1971 – 1972…………34 

Race-historie………………………………………………..42 

Mike Hailwoods overwinning in Hutchinson 100………..46 

Race-historie (vervolg)..…………………………….……..48 

 

 

 

Bijlagen en Roadtests  
 _____________________________________________ 
 

Verbeteringen………………………………………………68 

Presentatie  A50 – 1962………………………….……….76 

Roadtest A65 Spitfire Mk III – 1967……….…..…….…...81 

BSA Club Nederland (reactie op test A65S)....……..…..85 

Roadtest A65 Thunderbolt – 1970..………………….…..88 

Roadtest A65 Lightning – 1971 …..………………….…..93 

Roadtest A70 Lightning – 1971…………………………..96  

Geraadpleegde literatuur……………………………….…99 

 

 

 

 
 
3 



 
Poster van de Amerikaanse uitvoering van de Spitfire, die het recreatieve gebruik van de motor in Amerika goed weergeeft. 
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INLEIDING 
 

 

Van 1962 tot 1972 bouwde BSA circa 108.800 unit twins, die aan beide zijden 
van de Atlantische Oceaan heel populair waren. Het is daarom niet meer dan 
terecht om een boek te wijden aan deze modellen. 
Thunderbolts, Lightnings en Spitfires behandelt niet alleen de 
modelgeschiedenis van de unit-twins maar gaat ook in op de race-historie, die 
veel uitgebreider is dan menigeen weet, en minder bekend is dan de sportieve 
prestaties van bijvoorbeeld de Gold Star. De A65’s hebben niet alleen veel 
overwinningen geboekt in de zijspanraces maar waren ook succesvol in de 
Engelse clubraces en in de Amerikaanse flat-tack races. 
Tevens zijn in dit boek oude testverslagen opgenomen en tips voor het 
verbeteren van de motoren. Het resultaat van dit verzamelwerk is een dossier 
van de  A50- en A65-modellen. 
Er zijn diverse boeken geschreven over deze machines maar niet één boek 
geeft een compleet overzicht. Ik heb alle boeken over de A50 en A65 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. 
Dit is geen technische verhandeling en geen leidraad voor een restauratie, het 
geeft uitsluitend aan hoe een bepaalde motor er in een bepaald bouwjaar 
uitzag 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. 
In de bijlagen zijn enkele oorspronkelijke roadtesten van diverse modellen uit 
Nederlandse, Engelse en Amerikaanse 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.  
In de tweede helft van de jaren ’60 heeft er al eens een BSA Club Nederland 
bestaan. Het doorlezen van hun clubbladen levert interessante informatie op 
over het BSA-leven in die tijd, vooral omdat de leden overwegend op A65’s 
reden. Deze informatie wil ik de lezer natuurlijk niet onthouden. 
In een boek over de A65 kunnen we natuurlijk niet voorbij gaan aan de meest 
iconische BSA uit de geschiedenis: de Lightning uit de James Bondfilm 
Thunderball. Aan deze motor is ook een hoofdstukje gewijd.  

Hoewel BSA en Triumph tot het zelfde concern behoorden was er een grote 
rivaliteit tussen beide merken en hun berijders. Dit komt ter sprake als de 
Lightning wordt  vergeleken met de Bonneville.  
 
Productiejaar en modeljaar liepen niet altijd gelijk. Als de medewerkers van de 
fabriek in augustus terugkwamen van hun zomervakantie, begon men met de 
productie van de nieuwe modellen zodat deze aan het begin van het nieuwe 
jaar in de etalages van de motorzaken zouden staan. Bovendien moesten de 
motoren worden tentoongesteld op de beurs van Earles Court die eind 
augustus of begin september werd gehouden en op beurzen in het buitenland. 
Ook moesten de verkoopfolders met de nieuwe modellen in het najaar worden 
gedrukt. 
Een motor die in oktober 1965 de fabriek 
verliet is een 1966 model, maar stond al 
in de folder die in oktober of november 
werd gedrukt. Als de motor dat jaar nog 
werd verkocht, stond op het kenteken 
bouwjaar 1965 vermeld, terwijl het een 
1966 model was.  
Het is daarentegen ook mogelijk dat de 
motor lang bij een dealer heeft gestaan 
en pas in 1967 op kenteken werd gezet.   
Eind jaren ’60 werd het nog 
gecompliceerder toen niet verkochte 
modellen terug gingen naar de fabriek 
en een “update” kregen. Het jaar daarna 
werden ze als nieuw model verkocht.  
 
Een interessante uitspraak van 
zijspancoureur Dick Greasley wil ik de 
lezers niet onthouden: 
 

“The A65 motor, once sorted , was absolutely briljant.” 
 
Ad  van Boheemen 
februari 2023 
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1962 – 1965  MODELLEN MET GESLOTEN FRAME EN VOLLE NAVEN 
 

 
 
In januari 1962 werden in de motorbladen de nieuwe A50 en A65-modellen 
voorgesteld. De nieuwelingen vertoonden veel overeenkomsten met de oude 
A7 en A10-motoren zoals een 360° krukas, een nokkenas die achter de 
cilinders lag en dry-sump smering. Op sommige punten weken de nieuwe 
blokken echter duidelijk af van hun voorgangers en waren een belangrijke 

stap voorwaarts. De krukas draaide, net als bij de A7/A10 aan de rechterkant 
op een bronzen bus maar aan de linkerkant was een kogellager gemonteerd 
in plaats van een rollager. 
De gelijkstroomdynamo en de magneet waren verdwenen en vervangen door 
een 6 volt wisselstroomdynamo (alternator) op de krukas en accu-bobine 
ontsteking met twee sets contactpunten. De enkelvoudige primaire ketting 
was een triplex ketting geworden. Deze werd op spanning gehouden door een 
kettingspanner in de vorm een gekromde plaat die bekleed was met kunststof. 
Vanaf de onderzijde van het motorblok kon men deze kettingspanner 
instellen. In het koppelingshuis was een schoepvormige schokbreker 
opgenomen met rubber elementen die konden vervormen. De vier 
koppelingsveren en de lengte van de koppelingsstift konden van buitenaf 
worden ingesteld. In het primaire deksel waren twee doppen opgenomen die 
men er uit kon draaien zodat met toegang had tot de genoemde onderdelen. 
De twee doppen werden aan het oog onttrokken door een peervormige 
dekseltje.  
Het kleppenmechanisme was een integraal onderdeel van de aluminium 
cilinderkop waardoor de losse rockerbox van de A7/A10-modellen kon 
vervallen. De inlaatpoorten liepen evenwijdig aan elkaar. De kleppen werden 
afgedekt door een glad deksel dat met zes bouten werd vast gezet. De  
belangrijkste vernieuwing was echter de vorm van het motorblok. Dit was 
uitgevoerd als blokmotor met een ingebouwde vier-versnellingsbak. De assen 
en de tandwielen konden als één cassette uit het carter worden genomen. 
Doordat deze in een afzonderlijk compartiment zaten, werd de versnellingsbak 
onafhankelijk van de motorolie gesmeerd. Er zat een vaste (niet-inklapbare) 
kickstarter op. 
De berijders die overstapten van de A10 naar de A65 moesten wel wennen 
aan het schakelpatroon want dat was nu omgekeerd, dus één naar beneden 
en de overige drie versnellingen naar boven. De onderkant van de nieuwe 
motorblokken was voor de A50 en de A65 gelijk. De krukas was gesmeed uit 
één stuk en in het oliekanaal door de big-ends was een sludgetrap 
aangebracht. Het centrale vliegwiel was vastgezet met behulp van drie radiale 
bouten, één ervan borgde tevens het pijpje van de sludgetrap. Dit kon worden 
gedemonteerd om de sludge te verwijderen. 
Beide modellen hadden een slag van 74mm. Uitgevoerd met zuigers van 
65,5mm, kwam de A50 op een cilinderinhoud van 499cc. De A65 had 
daarentegen zuigers van 75mm die voor een inhoud van 654cc zorgden. 
Hierdoor was een korte-slag blok ontstaan dat makkelijker hoge toerentallen 
kon draaien terwijl gemiddelde zuigersnelheid niet al te hoog werd. De A50 
kreeg zijn brandstof via een Amal Monobloc 376 carburateur met een doorlaat 
van 1 inch.  
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De A65 was uitgevoerd met een Monobloc 389 met een doorlaat van 11/8 inch. 
Beide modellen waren uitgevoerd met een compressieverhouding van 7,5:1. 
De A50 leverde 28,5 pk (gelijk aan het vermogen van de A7) bij 6000 tpm. De 
A65 was goed voor 38 pk bij 5800 tpm, iets meer dan de Golden Flash maar 
beduidend minder dan het vermogen van de Super Rocket. Het dubbel-
wiegframe frame van de nieuwe modellen was weliswaar afgeleid van het A7-
frame maar de wielbasis was korter. Het frame staat bekend als het gesloten 
frame omdat de buis onder het zadel in een halve cirkel rondloopt. De 
voorvork was overgenomen uit de A10 en ook de volle naven waren gelijk. 
 

 

De koplamp zat gemonteerd in een nacelle die die heel veel leek op die van 
de A7 en de A10. Hierin opgenomen waren de snelheidsmeter, de 
ampèremeter aan de rechterkant en aparte verlichtings- en 
ontstekingsschakelaars aan de linker kant. In de bovenste kroonplaat waren 
een stuurslot en een stuurdemper aangebracht.  
Achter het rechter zijdeksel bevond zich de olietank en een (te) klein 
gereedschapsvakje en achter het linker zijdeksel had de accu een plaatsje 
gevonden. De zijdeksels waren zo groot dat zij de Amal Monobloc carburateur 
aan het gezicht onttrokken. Opvallend was dat zij gesierd werden door het 
“flying wing” BSA embleem 
dat ook al op de Golden 
Flash was gebruikt.  
De benzinetank had vrijwel 
dezelfde vorm als die van 
de laatste A7 en A10-
modellen, had dezelfde 
druppelvormige emblemen 
en dezelfde knierubbers en 
was ook bevestigd met één 
centrale bout. De inhoud 
was met 4 gallon (18 liter) 
ook gelijk.  
Op het eerste gezicht leken 
de A50/A65 geen             

Bij het gesloten frame loopt de buis onder het 
zadel in een halve cirkel rond. 

 
vooruitgang te zijn ten opzichte van hun voorgangers. Waarom verschenen 
deze nieuwe machines dan toch in de showroom?  
Daar waren diverse reden voor.  
Lucas had aangekondigd te stoppen met de productie van magneten en 
gelijkstroomdynamo’s waardoor de motorfabrikanten gedwongen werden over 
te stappen op een alternator.  
Door de blokmotor waren de A50/A65 modellen compacter dan de A7/A10. 
Losse schetsplaten voor de bevestiging van het motorblok en de 
versnellingsbak waren niet meer nodig. Hierdoor kon de wielbasis 2 inch 
korter worden uitgevoerd (zoals reeds vermeld) en mede door het gebruik van 
18 inch wielen, werd  de motor wendbaarder en kreeg een lager zwaartepunt. 
Ook het gewicht van de motor was omlaag gegaan; de A65 woog ca. 175 kg 
terwijl de A10 190 kg woog. 
De kortere slag en de grotere boring van A65 boden betere mogelijkheden om 
meer vermogen uit het blok te halen.  
Één van de belangrijkste voordelen was dat de nieuwe modellen, doordat zij 
waren opgebouwd uit minder onderdelen, goedkoper waren te produceren.
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Daar kwam nog bij dat de Amerikanen (de VS was de belangrijkste 
exportmarkt) elk jaar nieuwe modellen wilden. 
Bij de introductie werden beide modellen de Star Twin genoemd. In de 
daaropvolgende jaren was de naam veranderd in alleen Star. 
De A50 en de A65 waren van elkaar te onderscheiden door de kleur en door 
de afmeting van de voorrem. De A50 had een 7 inch rem terwijl de A65 was 
voorzien van een 8 inch trommel. De remschoenen in de simplex 
remtrommels waren “fully floating” zodat zij beste positie in de trommel 
konden innemen.  

 
De A65 was ook leverbaar in het rood 
 
Een ander verschil was het aantal koelribben op de cilinder. De A65 had er 9 
terwijl de A50 slechts 8 koelribben had.  
Bij de A50 waren de diepe spatborden, de zijdeksels en de benzinetank 
uitgevoerd in Polychromatic green, Bij de A65 waren deze onderdelen 
Sapphire blue gespoten. Naar wens konden beide modellen ook worden 
geleverd in het zwart en voor £2.15s.0d extra was de A65 ook leverbaar in 
Flamboyant red. Andere opties waren een zijstandaard, een gesloten 
kettingkast, een siamese uitlaat, beenschilden en banden met witte zijkanten. 
In 1962 kostten de A50 en de A65 in Nederland respectievelijk ƒ3585,- en 
ƒ3630,- terwijl voor de A7 en de A10 ƒ3525,- en ƒ3590,- moest worden 
betaald. De Super Rocket was met ƒ3795,- overigens de duurste BSA. 

Hoewel BSA en Triumph tot hetzelfde concern behoorden was er een grote 
rivaliteit tussen beide merken en hun berijders. Opmerkelijk is dat de A50 en 
A65 met hun unitblokken enkele maanden eerder op de markt kwamen dan 
de unitmodellen van Triumph. Aanvankelijk was de A65 met zijn 
compressieverhouding van 7,5:1 en zijn enkele carburateur, geen concurrent 
voor de Bonneville, maar in volgende jaren verschenen steeds krachtigere en 
snellere varianten van de 650 BSA.  
Op  21 november 1961 werd een zwarte A50 naar de Nederlands importeur 
Hart Nibbrig en Greeve NV verstuurd. Waarschijnlijk was dit de eerste 
complete machine die uit de fabriek rolde.  
De motoren werden in de pers positief ontvangen. MOTOR was vol lof over 
“de mooiere inbouw in het frame” en over “de ongelooflijk mooie lijn” van de 
nieuwe motoren. In de MOTORKAMPIOEN werd geschreven over een 
“welgevormde blokconstructie die weldadig aandoet.”  
De journalist die eerste test van de A65 in MOTOR CYCLING publiceerde, 
schreef over “an outstandingly good machine especially in view of its 
competitive price.” Op het circuit van MIRA (Motor Industry Research 
Association) kwam de motor tot een topsnelheid van 99 mph, onder verre van 
ideale omstandigheden: windvlagen en motregen. Het weggedrag en de 
remmen werden positief beoordeeld, net als het schakelmechanisme. Klein 
minpunt was dat de koppeling niet altijd goed vrij kwam. De zijdeksels bleken 
moeilijk te verwijderen omdat de gleuven in de schroeven zo klein waren dat 
alleen het kleinste muntje er in paste en men hiermee niet voldoende kracht 
kon zetten. 
 
BSA-specialist Eddie Dow testte de A65 voor MOTOR CYCLE NEWS. Na een 
rit van 300 mijl was hij onder de indruk van het vermogen, het koppel, de 
stuureigenschappen en het comfort. Niet geheel onverwacht (voor een 
coureur) was hij van mening dat de middenbok in snel genomen bochten te 
snel aan de grond kwam. De werking van de achterrem had beter gekund, de 
voorspanning van de schokbrekers was lastig in te stellen en het 
gereedschapsvakje was moeilijk bereikbaar. Over de voorvork was hij beter te 
spreken.  
De A50 werd door MOTOR CYCLE aan twee testen onderworpen. De eerste 
was een rit op hoge snelheid van Zuid-Engeland naar Schotland. In het 
verslag legde men de nadruk op het comfort, de goede handelbaarheid en de 
geschiktheid voor snelle toerritten. 
In totaal legde men circa 1770 km af. Het benzineverbruik bedroeg 1:23 en de 
motor verbruikte 285cc olie; een verbruik van 1:6175. Onder gunstige 
omstandigheden werd een topsnelheid van 95 mph (= 153 km/u) gehaald. In 
de derde versnelling kwam de motor al tot 90 mph (=144 km/u) en in twee tot 
60 mph (= 96 km/u). 
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John Long kocht in 1962 een A50 en gebruikte de motor dagelijks voor woon-
werkverkeer, elke dag 50 kilometer, en daarnaast voor weekend-ritjes. In 2,5 
jaar reed hij 50.000 km. Elke 1600 km ververste hij de olie en deed al het 
onderhoud zelf. Het enige mankement dat hij heeft gehad was een kapotte 
bobine. “The bike was fine, a strong engine and I really liked the styling,” was 
zijn ervaring.  
Ondanks, of misschien juist dankzij, het tamme motorblok vonden de twins 
gretig aftrek bij overheidsdiensten, ook in het buitenland. In september 1962 
werden meer dan 50 A65’s geleverd aan de commandant van Cirenaica in 
Libië en in november gingen 100 motoren naar de Jordaans veiligheidsdienst. 
De regering van Iran bestelde een soortgelijke partij voor hun Oil Service en 
er werden 96 A65’s geleverd aan de importeur in Saudi-Arabië. De 
burgermodellen gingen vrijwel de gehele wereld over. 
 

 
 

1963 en 1964 
 
Aanvankelijk werden beide remmen werden bediend door kabels maar in 
1963 werd de achterremkabel vervangen door een systeem van twee 
stangen. Het voorste stangetje liep van de rem-as, die dwars door het frame 
liep, naar een hevel, die een draaipunt had op het frame. De achterste stang 
liep van hier naar de remhevel in de achterrem. Verder veranderde er 
nauwelijks iets maar aan het einde van dat jaar verscheen de A65R Rocket. 
Zoals de naam al aangeeft was dit een sportmodel met 7 pk meer vermogen. 
Dit was verkregen door het monteren van hogere nokkenas, speciale 
klepveren en een compressieverhouding van 9:1. Hij had daarentegen slechts 
één carburateur. Om het toegenomen vermogen (45 pk) de baas te kunnen 
was er een “heavy duty” koppeling gemonteerd die was getest tijdens de 
International Zesdaagse. De motor was voorzien van een inklapbare 
kickstarter en een losse koplamp, gemonteerd op verchroomde koplamporen.  
 

 
De A65R Rocket was het eerste sportmodel van de A65-serie 
 
Ter bescherming van de voorvorkpoten waren harmonicarubbers aanwezig. 
Met een twee-in-een uitlaat (dubbele uitlaten waren een optie), rood spuitwerk 
en smalle verchroomde spatborden, zag hij er sportief uit. Een toerenteller kon 
als extra worden bijbesteld. Omdat deze teller werd aangedreven vanaf de 
oliepomp, was ook een ander timing deksel nodig. De zijdeksels waren nog 
iets volumineuzer geworden omdat de motor naar wens kon worden voorzien 
van een 12 volt installatie waarbij twee 6 volt-accu’s aanwezig waren. 
Hierdoor kon een 50/40 watt koplamp worden gebruikt in plaats van het tot 
dan gebruikelijke 30/24 watt pitje. De zijstandaard behoorde nog steeds niet 
tot de standaarduitrusting maar was leverbaar als optie.  
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De middenbok bleek daarentegen een verbetering te zijn ten opzichte van de 
oudere modellen. 
In het voorjaar van 1964 testte MOTOR CYCLE de Rocket en kwam tot een 
topsnelheid van 108 mph (173 km/u).  
De testrijder was van mening dat bij hoge snelheden een stuurdemper 
wenselijk was en hij was niet tevreden over de werking van de voorrem bij 
lage snelheid. Het vermogen, de wegligging en het comfort konden zijn 
goedkeuring wel wegdragen. De Rocket werd die zomer ingezet als 
”Marshal’s machine” bij de TT en de Manx Grand Prix. 
Eigenaar Martin Lovell herinnert zich dat zijn Rocket een probleemloze motor 
was en dat hij slechts één keer serieus hoefde te sleutelen, toen de 
koppakking er uit was geblazen. “The Rocket handled like a dream, even in 
the worst weather conditions, Purred along, got up to speed very rapidly and I 
can honestly say I don’t remember any vibration at all.” In 1964 en 1965 zijn in 
totaal slechts 836 Rockets gebouwd omdat dit model na een jaar werd 
vervangen door de Lightning 
Een testrijder noemde de Rocket: “one of the most desirable BSA’s ever 
produced.” Voor de politie werden speciale uitvoering van de twins gemaakt 
die de code A50P en A65P kregen. In feite was er niets speciaals aan deze 
motoren, ze waren alleen uiterst zorgvuldig in elkaar gezet. De motorblokken 
werden gedemonteerd en alle bramen en scherpe randen werden weggevijld. 
Ook de inlaatpoorten werden behandeld waardoor de ademhaling verbeterde, 
maar er werden geen speciale onderdelen gebruikt. Ook buitenlandse 
politiekorpsen hadden interesse. Aan de Zweedse politie werd een partij A65’s 
in de kleur wit geleverd en de Sydney Police bestelde grijze motoren. Zelfs de 
Taiwan Postal Administration bestelde 45 motoren.  
In Amerika werden de Lightning Rocket, voorzien van dubbele carburateurs, 
de Thunderbolt Rocket, met een enkele carburateur, de Spitfite Hornet en de 
Cyclone uitgebracht. De Rockets waren uitgevoerd met verchroomde 
spatboren, een losse koplamp en een hoog stuur. De twee andere modellen 
waren woestijnracers die zonder verlichting werden geleverd en voorzien 
waren van hoog geplaatste uitlaten zonder demping. De Spitfre Hornet was de 
eerste BSA die voorzien was van een benzinetank gemaakt van glasvezel. 
Het kleine tankje had een inhoud van 2 gallon. Van vrijwel alle motoren waren 
twee uitvoeringen leverbaar; een variant voor de East Coast en een voor de 
West Coast. De verschillen waren klein. Beide varianten hadden geen 
snelheidsmeter maar alleen de East Coast uitvoering had een toerenteller. De 
Cyclone was uitgerust met een stalen tank van twee gallon en met 
verchroomde zijpanelen en kunststof tankbadges. De Hornet had daarentegen 
transfers op de tank. De Lightning Rocket was voorzien van een nieuwe 
nokkenas, de 68-473, waardoor het motorblok 8000 tpm kon draaien, rustig 
stationair liep en veel trekkracht leverde bij lage toeren. Hiermee kon de kwart 
mijl worden afgelegd in 14,4 seconden werd na 400 meter een snelheid van  

 
 
90 mph (145 km/u) gehaald. Die nokkenas is daarna gebruikt in alle A65’s tot 
1972. 
CYCLE WORLD schreef over de Lightning: “Handling is good, though not 
exceptional, but the ride – which is of more immediate interest to most riders 
than fantastic cornering ability – was as good as anything we have 
experienced.”  
De rockers van het Ace Café waren het hier waarschijnlijk niet mee eens, 
maar de motor was dan ook ontwikkeld voor de Amerikaanse markt.  
De 500 en 650cc toermachines werden in de USA uitgebracht onder de naam 
Royal Star.  
In 1965 waren, in Engeland, de bestaande Star modellen nog steeds 
leverbaar. De wijzigingen waren beperkt tot een inklapbare kickstarter en een 
verbeterde middenbok waardoor de grondspeling was toegenomen.   
Daarnaast werden vier nieuwe modellen gepresenteerd. 
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THUNDERBALL BSA 
 

 
 
In de jaren ’60 was er geen grotere filmheld dan James Bond. De films 
stonden bol van de spectaculairste acties waarbij vaak de mooiste en 
modernste vervoermiddelen werden gebruik. De held reed in een Aston Martin 
DB5 die voorzien was van veel technische snufjes. 
In 1965 kwam de film Thunderball uit met daarin een opvallende bijrol van een 
BSA Lightning. 
 
Voorbereiding 
BSA kreeg de eervolle opdracht van filmmaatschappij United Artists om een 
motorfiets te leveren die Mr. Bond zou kunnen redden uit handen van de 
akelige agenten van misdaadorganisatie SPECTRE, die van plan waren een 
atoombom te laten ontploffen in Miami. De keuze viel op het topmodel de A65 
Lightning, uitgevoerd met twee carburateurs, halve naaf remmen en 
verchroomde spatborden. Door de afdeling Special Effects van de Pinewood 

Studio werd op de motor een Avonaire kuip gemonteerd met daarin vier 
raketwerpers, twee aan iedere zijde, en die werkten ook nog! 
Een vuurwerkbedrijf werd gevraagd een constructie te bedenken om de 
raketten af te vuren. Het systeem werd bediend door kabels en een manette 
die op het stuur was gemonteerd. 
Als de manette werd verdraaid, trokken twee bowdenkabels de pinnen los 
zoals die ook bij handgranaten worden gebruikt, waardoor de raketten werd 
afgeschoten.  
Aanvankelijk was men van plan de opnamen van de A65 “Rocket 4” te maken 
op een pas geopende gedeelte van de snelweg M2 maar regen en sneeuw 
verhinderde dat, zodat men uitweek naar het circuit van Silverstone. Chris 
Vincent was aanvankelijk gecontracteerd om de motor te berijden. Chris, een 
bekende zijspancoureur, die in 1962 met zijn Shooting Star-combinatie de 
zijspan TT had gewonnen, hoopte dat de filmopnamen konden plaats vinden 
vóór de start van het Grand Prix seizoen. 
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De raketten worden afgevuurd 
 

 
De motor wordt het meer ingereden. Let op de plunjer-achtervering! 
 
Toen de filmopnamen uitliepen en Chris in Spanje aan een race deelnam, 
moest men op zoek gaan naar een invaller. Coureur Bill Ivy wilde deze taak 
wel overnemen. Als je goed oplet, kun je aan de houding zien dat er een man 
op de man op de motor zit en geen vrouw. Tijdens de opnamen droeg hij een 
blonde pruik om op Fiona Volpe te lijken. Kilometers film werden geschoten 
maar door de wisselende weersomstandigheden was het moeilijk om beelden 
met een gelijk weertype  te combineren. 
 

De Film 
Onze held met zijn “licence to kill” toerde majesteitelijk rond in zijn Aston 
Martin DB5 en hield zich bezig met zijn eigen zaken toen hij in zijn spiegel een 
grote zwarte Amerikaanse auto zag die steeds dichtbij kwam, met daar in een 
sinister type dat zijn pistool pakte en James Bond onder vuur nam. Bond was 
net van plan één van de afweermechanismen van zijn sportwagen in werking 
te stellen toen achter de zwarte Amerikaan een snelle motor opdook. Met 
forse brul uit de siamese uitlaat kwam de goudkleurige BSA snel naderbij. De 
berijder, gekleed in een zwart leren motorpak, vuurde twee raketten af op de 
zwarte Amerikaan die daardoor in brand vloog, van de weg raakte en tenslotte 
ontplofte. De motor passeerde Bond en verdween in de verte. Even later zien 
we hoe de motorrijder de BSA in een meer rijdt. Als hij zijn helm afdoet blijkt 
“hij” een mooie vrouw te zijn: SPECTRE-agent Fiona Volpe, gespeeld door de 
Italiaanse actrice Luciana Paluzzi. 
Fiona Volpe kreeg van Blofeld, de leider van SPECTRE, de opdracht haar 
collega-misdadiger Count Lippe te vermoorden als straf voor het in gevaar 
brengen van het werkschema van de organisatie.  
Hoewel  er wel degelijk ”vuurwerk” kon worden afgeschoten vanaf de motor, 
was in de kofferruimte van de auto 
brandbaar materiaal aangebracht 
dat door stuntman Bob Simmons, 
die de auto bestuurde, werd 
ontstoken. 
Voor deze film zijn meerdere 
motoren gebruikt. De motor die in 
het meer is gegooid was één van 
de dummy’s want men heeft deze 
scene driemaal moeten opnemen. 
De motor die in het meer werd 
gereden heeft een plunjerframe. De 
echte motor met kenteken BOJ 
443C is gebruikt om de film te 
promoten en is later verkocht als  een normale BSA, dus zonder alle 
Thunderball-aanpassingen. Het kentekennummer BOJ 443C was door de 
fabriek verzonnen en de motor is nooit geregistreerd geweest met dit nummer. 
Toen de motor werd verkocht mocht niets er op duiden dat dit de Thunderball 
BSA was. Hij werd na verkoop pas geregistreerd en kreeg toen waarschijnlijk 
het kenteken GLA 427C. 
Het filmpje met de Thunderball BSA in de hoofdrol is te zien op: 

James Bond Thunderball (1965): BSA A65L - YouTube 

Jaren geleden heb ik de film Thunderball gekocht op DVD. Bij de “extra’s“ 
staat een filmpje waarin men laat zien hoe de scenes met de BSA zijn 
opgenomen. Misschien is dat nog wel het leukste stukje van de DVD. 
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https://www.youtube.com/watch?v=ozwZxgK_Bic


1965 – 1970  MODELLEN MET OPEN FRAME EN HALVE NAVEN 
 

1965 
In oktober 1964 werden vier nieuwe modellen gepresenteerd die bestemd 
waren voor de thuismarkt. In beide inhoudsklassen werden een sportmodel en 
een productieracer aangeboden. Voor de 500’s waren dit de A50C Cyclone en 
de A50CC Cyclone Clubman, de 650’s heetten de A65L Lightning en de  
A65LC Lightning Clubman.  

 
 
De machines waren uitgevoerd met een nieuw frame, het zogenaamde open 
frame. De achterbeugel van het frame, waar het achterspatbord aan was 
bevestigd, liep niet meer rond maar was nu open. Daaronder was een 
“support rail” bevestigd die onder de achterlichthouder door liep. De volle 
“Triumph”-naven waren daarbij vervangen door halve naven.  
Achter was de “quickly-detachable crinkle hub” gemonteerd, die we nog 
kennen van de A10 van 1954/55. Hoewel ze veel op elkaar lijken zijn ze niet 
hetzelfde. De achterrem werd nu bediend door een remstang aan de 
linkerkant waardoor de rem-as, die bij de vorige modellen door de achteras 
liep, was vervallen. De nacelle was vervangen door een losse koplamp.  
Alle vier de motorblokken waren voorzien van een nieuwe en lichtere 
aluminium cilinderkop met schuin naar elkaar toelopende inlaatpoorten, elk 
voorzien van een eigen carburateur. De vernieuwde krukas had slechts één 
slugdetrap-plug in plaats van twee. Net als de Rocket, die slechts één jaar 
heeft bestaan, waren de vier nieuwe machines uitgerust met een hoge 
nokkenas, een compressie van 9:1 en een siamese uitlaat.     
Alle motorblokken werden individueel getest op de testbank, een procedure 
die tot dan toe alleen werd toegepast op de Gold Stars. 

Bij alle modellen was de 
versnellingsbak 
voorzien van tandwielen 
met “stub form gear 
teeth” (afgeknotte 
tanden) waardoor de 
sterkte met 20% was 
toegenomen.  

Ook hadden alle 
modellen een 19 inch 
voorwiel gekregen.   
De Lightning werd 
zowel door MOTOR 
CYCLE als door  

   
      Bij het open frame is de buis onder het zadel open. 

 
MOTORCYCLE MECHANICS getest en kwam in beide tests tot een 
topsnelheid van 112 mph (180 km/u). Bij een kruissnelheid van 90 mph (145 
km/u) reed de motor comfortabel. Men was vooral onder de indruk van  de 
soepelheid van het blok en van de forse acceleratie in vrijwel elke versnelling. 
Van de Cyclone Clubman zijn slechts één of twee exemplaren gebouwd en er 
is er nooit een besteld. Met een prijs die slechts £6,- lager was dan die van de 
Lightning Clubman was er geen vraag naar. Daar kwam bij dat de 
concurrentie van Triumph en Velocette in de 500cc race-klasse enorme was.   
De Lightning Clubman is wel (in beperkte oplage) gebouwd. Hij is 
geproduceerd van september 1964 tot oktober 1965. De doelgroep van deze 
motor waren niet de rockers van het Ace Cafe maar de coureurs die 
deelnamen aan de productieraces. Triumph was hierin goed 
vertegenwoordigd en BSA kwam met een antwoord in de vorm van de 
Lightning Clubman, die een concurrent van de Thruxton Bonneville zou 
moeten zijn. Om te worden gehomologeerd moesten minstens 200 machines 
zijn gebouwd. BSA bouwde in totaal 207 stuks, waardoor deze motor een van 
de zeldzaamste A65-modellen is. De Clubman was voorzien van 
terugliggende voetsteunen, een laag stuur (de rockers noemden dit een ace-
bar) en een omgekeerd schakelpedaal. In de close-ratio versnellingsbak was 
een omgekeerde schakelplaat gemonteerd zodat het schakelpatroon 
gehandhaafd bleef.  
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De A65LC was uitgevoerd in metallic goud met chromen zijpanelen op de tank 
en voorzien van rode biezen en druppelvormige tankemblemen. Hij had een 

race dualseat met 
opstand die steun gaf 
aan de duopassagier(e). 
Op de achterkant van 
het kontje was een Gold 
Star tankembleem 
aangebracht.  De 
zijdeksels waren kleiner 
waardoor de 
carburateurs en de 
luchtfilters duidelijk 

zichtbaar waren. Zij waren gemaakt van glasvezel en in dezelfde kleur 
gespoten als de benzinetank en ook rood gebiest. De spatborden, de 
koplamp, de koplamporen en de kroonplaat waren verchroomd terwijl het 
frame zwart was gespoten. De vorkpoten werden beschermd door 
harmonicarubbers en op de kroonplaat waren een snelheidsmeter en een 
toerenteller gemonteerd.  
De Lightning Clubman leverde 51pk bij 6750 tpm. Met een gewicht van 180kg 
was het een supersnelle machine en een serieuze concurrent van de Triumph 
Bonneville. De gewone Lightning had 3 pk minder. De 500 sportmotor leverde 
38,5 pk. Zoals te verwachten was, waren de 650cc motoren veruit het 
populairst waardoor er slechts heel weinig Cyclones zijn gebouwd. 

Dat de Lightning Clubman een serieuze productieracer was bewees Tony 
Smith toen hij tweede werd in de Thruxton 500 mijl race en aan het eind van 
het seizoen het BRC Production Championship won. In de belangrijke 
Hutchinson 100 behaalde Mike Hailwood de overwinning met een door de 
fabriek geprepareerde A65LC (zie het hoofdstuk Race-historie). 
Een andere A65 Lightning die BSA veel publiciteit opleverde was de motor die 
in de James Bondfilm Thunderball een kort maar hevig optreden beleefde (zie 
vorig hoofdstuk).  
Eddie Dow, die beroemd werd als bedenker van de A10 Rocket Gold Star, 
wilde zijn eigen versie van de Clubman op de markt brengen. Hij bouwde een 
standaard Lightning om met behulp van een 5 gallon aluminium tank, Rocket 
Gold Star dempers, een magnetische toerenteller en een Superleggera 
voorvorkconversie met een aluminium kroonplaat en harmonicarubbers op de 
vorkpoten. Als optie waren hogere zuigers, carburateurs met een vergrote 
vlotterkamer en close-ratio versnellingen leverbaar. In de catalogus van 1965 
waren alleen de  1e en 2e versnelling opgenomen. De Dow café-racer kostte 
£35,- meer dan de standaard Lightning maar het werd geen succes. De motor 
miste de stijl van de A10 Rocket Gold Star en de motorrijders toonde weinig 
interesse. 

 
De Dunstall-A65 
 
Iemand anders die ook een sportieve A65 bouwde was Paul Dunstall. Hij was 
vooral bekend als tuner van Nortons, maar bracht ook een ombouwset voor 
de A65 uit. Deze bestond uit: swept-back uitlaten, Dunstall uitlaatdempers, 
rear footrest conversion set, een 5 gallon benzinetank, een dual racing seat, 
clip-ons, verchroomde koplampsteunen, race-remvoering, aluminium velgen, 
verchroomde achterveren en gepolijste aluminium sparborden. Voor £12 10s. 
0d. extra kon men ook een racekuip kopen.   
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1966 

BSA-stand op de MotorRai in 1966 

 
 
In de nieuwe modellen, die eind 1965 werden gepresenteerd (modeljaar 
1966), was de Amerikaanse invloed duidelijk zichtbaar. De serie bestond uit 
twee 500’s en vier 650’s. De Star toermodellen waren vervangen door de A50 
Royal Star en de A65 Thunderbolt. De belangrijkste wijziging van dit jaar 
bestond uit het nieuwe krukaslager. Het kogellager (nr.14267-1240) op de 
krukas was vervangen door een rollager, een Hoffmann RM 111 (nr. 68-
0625).  

De werkwijze om de ontsteking af te stellen was 
aanzienlijk vereenvoudigd doordat in het vliegwiel 
een uitsparing was aangebracht die moest 
corresponderen met een opening in de voorkant van 
het carter. Daar kon men een speciale plug 
inschroeven die de krukas op de juiste positie vast 
zette. De plug had twee afstellingen, één voor de 
A50 en één voor de A65, afhankelijk de positie 
waarin de plug was gemonteerd. Uiteraard kon dit 
wel eens verwarring veroorzaken. Dit probleem 
werd opgelost toen in 1969 een nieuw model plug 
werd toegepast die men op slechts één manier kon 
monteren. 
Het druppelvormige dekseltje in de primaire 
kettingkast, met daarachter twee inspectiedoppen, 
was vervangen door één ronde inspectiedop. Als 
men die er uit draaide kon de positie van 
koppelingsstift worden ingesteld. Aan de bovenzijde 
van het primaire deksel was een extra en grote 
inspectiedop aangebracht. Door deze te verwijderen 
kon men de kettingspanning controleren en 
(makkelijker) olie bijvullen. De koppeling was 
vervangen door een nieuwe “Triumph”-koppeling 
met drie veren, die uit minder onderdelen bestond. 
Zowel de A50 als de A65 hadden grotere kleppen 
gekregen. De A50 had nu inlaatkleppen van 1,45”en 
uitlaatkleppen van 1,31”. Bij de A65 waren de 
afmetingen respectievelijk 1,6”en 1,4”. 
Alle wegmodellen hadden nu een 12 volt elektrische 
installatie met een zener diode en de losse koplamp 
was vervangen door een verchroomd en minder 
puntig exemplaar. Het achterlicht was de Lucas 

L679, (deze werd in Engeland ook wel de “tit-lens” genoemd omdat hij veel 
leek op dit vrouwelijke lichaamsdeel) ter vervanging van de L564 die op de 
A10 en de eerste A65’s zat. Het achterlicht was gemonteerd op een nieuwe 
aluminium houder. Nieuwe details waren: een balanspijp tussen de 
carburateurs die werden bediend door twee afzonderlijke gaskabels in plaats 
van een kabel met een koppelstukje, een peilstok in de olietank en oliefilters 
van metaalgaasjes in plaats van vilt. De uiteinden van de hendels waren 
voorzien van een bal en er was een Yale contactslot gebruikt in plaats van het 
oude slot dat je met een schroevendraaier kon bedienen. 
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Het nieuwe slot zat onder het 
balhoofd, net boven de 
stuurdemperplaat. Daardoor 
waren de aansluitingen moeilijk 
bereikbaar. Het contactslot had 
slechts twee standen en diende 
slechts om de ontsteking in te 
schakelen. Het licht werd 
bediende door de 
tuimelschakelaar in de koplamp, 
die de draaischakelaar van de 
vorige jaren had vervangen.  
Op alle modellen werd de 
voorvork met tweeweg-demping 
van de Victor toegepast en alle 
modellen met uitzondering van de 
Royal Star hadden een race 
dualseat met opstand. Bovendien 
werd de kabel van de 

snelheidsmeter nu aangesloten op het achterwiel in plaats van de 
versnellingsbak.  
De motoren hadden twee gescheiden uitlaten en dempers gekregen want het 
siamese uitlaatsysteem was op alle modellen vervallen. 
Met zijn naar achter geplaatste voetsteunen en lage stuur was de Lightning 
Clubman specifiek bedoeld voor de Engelse markt. De Amerikanen hadden 
geen interesse in deze café-
racer stijl. Omdat de 
Amerikaanse markt steeds 
belangrijker werd, was het niet 
zinvol om een Clubman Mk II 
uit te brengen. BSA besloot 
daarom een nieuwe motor te 
ontwikkelen die zowel in de 
USA als in Europa kopers zou 
trekken. Dit werd de Spitfire 
Mk II Special. Hij had de 
toevoeging Mk II Special 
gekregen   Aluminium achterlichthouder van 1966-67 met tit-lens 
     
om hem te onderscheiden van de Spitfire Hornet van een jaar eerder. De    
Mk II straatracer was uitgevoerd met hoge compressiezuigers (10,5:1), een 
race-nokkenas, twee Amal GP carburateurs, aluminium velgen, een 190mm  
voorrem (afkomstig van de Gold Star) en leverde 55 pk bij 7000 tpm. 

Daarmee was hij veel sterker dan de Lightning Clubman en was bedoeld voor 
production races 

 
De Europese Spitfire was voorzien van een prachtig vormgegeven glasvezel 
tank in de kleur rood, met een inhoud van 4,8 gallon. In combinatie met een 
laag stuur was het in feite een fabrieks café-racer. In Nederland kostte hij 
ƒ4975,- en  was net zo duur als een BMW R69S.  

 
Spitfire met kleine tank 
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De Triumph Bonneville was ƒ50,- goedkoper en de Norton Atlas 750cc was 
zelfs ƒ280,- goedkoper. 
De Amerikaanse versie had een klein tankje met een inhoud van 2 gallon en 
een hoog stuur en leek meer op een scrambler. In Europa was ook een 
uitvoering met een klein tankje leverbaar maar het is twijfelachtig of die ooit is 
verkocht want de grote tank sprak meer tot de verbeelding. 
In april werd een Spitfire getest door MOTOR CYCLE. Met een topsnelheid 
van de 123 mph (198 km/u) was het de snelste productiemotor die zij ooit 
hadden getest. 
 

 
  
Hij bleek echter niet de meest gebruiksvriendelijke BSA te zijn waardoor de 
Lightning voor veel rijders een betere keuze was.  
Tijdens testritten met de eerste Spitfires kwamen veel motoren terug met een 
gat in de zuiger. Aanvankelijk zocht men de oplossing in andere zuigers en 
een andere compressieverhouding maar uiteindelijk bleek de ontsteking de 
schuldige te zijn. Lucas had het profiel van de ontstekingsnok veranderd 
waardoor de contactpunten op en neer dansten en voor een valse vonk 
zorgden. Dat veroorzaakte extra spanning op de drijfstangen “and they 
decided to form an escape committee and come out through the crankcases.” 
Niet alle Spitfires hadden hier last van en veel eigenaren waren heel tevreden.  

De twee street scramblers waren speciaal bedoeld voor Amerika. De A65 
Hornet (hij was de toevoeging Spitfre kwijtgeraakt) werd aangedreven door 
het Spitfireblok maar kreeg zijn brandstof via twee Amal Monobloc 
carburateurs. De twee ongedempte uitlaten waren omhoog gebogen op het 
niveau van de bovenkant van de kickstarter en liepen door tot de achteras. Op 
elke uitlaatbocht was een hitteschild gemonteerd om de benen van de berijder 
te beschermen.  
Er was geen verlichting aangebracht en de ontsteking werd bediend via een 
“energy transfer system”. De enige klok was een toerenteller op de bovenste 
kroonplaat. Om aan de Amerikaanse wensen van dikke banden te voldoen, 
waren Dunlop K70 banden gemonteerd; een 3.50 x 19 aan de voorzijde en 
achter een 4.00 x 18. De Hornet was voorzien van hetzelfde racezitje dat ook 
op de andere modellen zat, maar ook van een kleine benzinetank (inhoud 7,5 
liter) van glasvezel en een carterbeschermplaat. De kleur van de lak was 
Mandarin rood met verchroomde spatborden en een zwart frame.     
De 500cc versie, de A50 Wasp, woog evenveel als de Hornet (174kg) maar 
was £14,- goedkoper. Hij had ook een compressieverhouding van 10,5:1, 
maar was uitgevoerd met lage uitlaten en dempers. Verder had hij de zelfde 
specificaties als de Hornet dus: energy transfer ontsteking, geen verlichting, 
dikke banden en een klein tankje. In plaats van rood, was de Wasp uitgevoerd 
in Sapphire blue. Er zijn naar schatting 200 stuks van gebouwd. Omdat er 
nauwelijks vraag naar was, is hij alleen gebouwd in 1966 en in de loop van dit 
jaar uit productie genomen. 
 
Begin 1966 kwam een 5 gallonbenzinetank in racestijl beschikbaar voor de 
Spitfire. Tijdens een roadtest haalde deze motor een topsnelheid van 120 mph 
(193 km/u). Later in dat jaar werden de Wasp en de Hornet uit het 
leveringsprogramma voor de UK gehaald. Op de Earles Court tentoonstelling 
in november, bestond de twin-cilinderreeks daardoor uit vier modellen: een 
A50 en drie A65’s plus de Hornet die uitsluitend voor de export was bestemd.  
Veruit het grootste deel van de productie ging naar de USA. Daardoor werd 
zowel de styling als het reclamemateriaal steeds meer aangepast aan de 
Amerikaanse wensen. De verkoopfolders voor de Amerikaanse markt waren 
kleurrijk met foto’s van jongelui voor wie de motor een recreatiemiddel was. 
De Europese folders daarentegen waren uitgevoerd in zwart-wit met saaie 
foto’s van slechte kwaliteit. Op technisch gebied werd er echter weinig gedaan 
om de Japanse bedreiging het hoofd te bieden. 
De kleuren voor dit jaar waren Flamboyant red voor de Royal Star en de 
Lightning en Flamboyant blue voor de Thunderbolt. De Wasp was uitgevoerd 
in Shapphire blue en de Hornet in Mandarin red.  
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1967 
 

Brummie rockers op bezoek in de showroom van de BSA-fabriek in Small Heath.  
 
De vernieuwingen aan de 1967-modellen waren heel beperkt. Alle modellen 
waren nu voorzien van een kleppendeksel dat was uitgevoerd met koelribben, 
dat ook op de oudere machines kon worden gemonteerd. Voor het afstellen 
van het ontstekingstijdstip was tot dan toe een bout gebruikt die men in de 
voorkant van het carter moest schroeven en de krukas in de juiste positie 
vergrendelde. Als aanvulling hierop  was de rotor van de alternator nu 

voorzien van een merkteken dat overeen 
moest komen met een pennetje dat was 
aangebracht in de primaire kettingkast.  
Hierdoor kon men de ontsteking afstellen 
met behulp van een stroboscoop. Dit 
betekende een aanzienlijke verbetering 
van de betrouwbaarheid en van de 
vermogensafgifte. De opening in de 
primaire kettingkast werd afgedekt met 
een ronde plaat. Andere onderdelen die 
waren gewijzigd waren een koelplaat voor 
de zenerdiode, verbeterde demping van 
de voorvork, een 4.00 inch achterband op 
alle modellen, een snelheidsmeter die tot 
150 mph ging en een enkele 12 volt accu 
in plaats van twee 6 volt exemplaren. De 
gereedschapset was verbeterd en de 
nieuwe tellers waren gemonteerd in 
rubbers om ze te isoleren van de 
motortrillingen. Om de berijder hiervan te 
vrijwaren waren dikkere handvatten 
gebruikt. De peilstok van de olietank was 
nu voorzien van een minimum- en een 
maximum-aanduiding. Alle modellen 
hadden een dualseat met een “hump.” 
De Royal Star was uitgevoerd in 
Flamboyant blauw, terwijl de Thunderbolt 
in het zwart werd geleverd. De Lightning 
was voorzien van twee carburateurs, 
leverde 53 pk en had de kleur 
Flamboyant rood gekregen.  
De GP carburateurs van de Mk II waren 
lastig af te stellen en de motor liep niet 
goed stationair. Stond hij op de 

zijstandaard dan lekten de GP’s constant benzine. Om dit probleem op te 
lossen werden op de Mk III 32mm Concentric carburateurs gemonteerd. Met 
een compressieverhouding van 10:1 leverde hij 55 pk. Hij was voorzien van 
aluminium velgen, aluminium “click adjustment levers” op het stuur 
(onderdeelnr. 68-8718) en een 190mm voorrem. Natuurlijk was er maar één 
geschikte kleur voor deze straatracer: Royal red. 
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Aluminium “click adjustment 
levers” op het stuur van de 
Spitfire 
 
In de loop van 1967 werd het 
vermogen van de Spitfire 
verhoogd tot 56,5 pk bij 7200 
tpm terwijl hij zijn trekkracht 
bij lage toeren behield. Het 
model dat door MOTOR 
CYCLE NEWS werd getest 
was uitgevoerd met een 

Amerikaans hoog stuur dat er mogelijk de oorzaak van was dat de voorkant 
van de motor licht aanvoelde en in snelle bochten soms met zijn kop schudde.  
 
MOTORCYCLE MECHANICS en MOTOR CYCLE ILLUSTRATED testte 
allebei dezelfde Thunderbolt en waren eensgezind in hun beoordeling. Zij 
roemden de soepele vermogensopbouw, de trekkracht en het rijgemak. De 
motor had een topsnelheid van boven de 100 mph en men vroeg zich af wat 
het nut was om de Ligthning van twee carburateurs te voorzien. De 
ouderwetse 8 inch voorrem voldeed goed en werd geprefereerd boven de 
190mm rem van de Spitfire. Het weggedrag werd goed bevonden met 
uitzondering van een licht slingeren in lange snelle bochten bij snelheden 
boven de 80 mph, maar dat was nooit verontrustend. Het benzineverbruik 
schommelde tussen de 1:14 en de 1:23, afhankelijk van de rijstijl. De nieuwe 
koppeling werkte goed, de verlichting was prima en beide tijdschriften waren 
vol lof over de motor. 

  
Naast de standaardmodellen 
werd ook een aanzienlijk 
aantal “special build 
machines” gebouwd 
waaronder veel Lightnings 
die bestemd waren voor de 
politiekorpsen van Bristol en 
Lancashire en voor Saudi-
Arabië.  

BSA had in dit jaar al een computersysteem dat één van de modernste ter 
wereld was. Met de ICT 1902 computer werd de onderdelenvoorraad en  
levering beheerd. De onderdelen werden via negen transportbanden naar vier 
montagelijnen gebracht waardoor elk 1½ minuut een nieuwe motorfiets van de 
band kon rollen. In 1967 werden 17.500 unit twins gebouwd waarmee de top 
van de productiecapaciteit was bereikt. De kwaliteit was echter niet constant. 
Vermogen, trillingen en benzineverbruik varieerde van motor tot motor.  

De ene motor spuwde zonder aantoonbare reden een drijfstang naar buiten 
terwijl een andere motor probleemloos, met een kruissnelheid van 80 mph 
(128 km/u), van Birmingham naar Wenen reed. 
 

 
 
 

 
 
De Europese en de Amerikaanse versie van  de A50 Royal Star.

21 

 

 



 Europese A65 Thunderbolt            Europese A65 Lightning 
                 

 
 Europese A65 Spitfire Special Mk III                                                               Europese A65 Spitfire Special Mk III                                                              
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Amerikaanse A65 Thunderbolt         Amerikaanse A65 Lightning 
               

 

Amerikaanse A65 Spitfire Special Mk III                                                               Amerikaanse A65 Hornet 
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1968 
 
De belangrijkste verandering voor de 1968-modellen betrof de duplex (two-
leading-shoe) voorrem. Deze bestond uit een volle naaf met een diameter van 
8 inch met koelvinnen. De remankerplaat was voorzien van een luchthapper 
en de twee remhevels waren gekoppeld door middel van een verstelbare 
stang. De voorremkabel liep in een lange lus om horizontaal te kunnen 
aansluiten op de rem. Deze rem paste niet in de bestaande voorvorkpoten, 
daarom waren er nieuwe onderpoten gebruikt met schaaltjes die de as 
vastklemden. De Lightning, de Firebird en de Spitfire waren hiermee uitgerust 
terwijl de Royal Star en de Thunderbolt het nog moesten doen met de oude 
halve naaf single-leading-shoe.  

Deze toermodellen 
waren wel uitgevoerd 
met verchroomde 
spatborden en hadden 
slankere zijpanelen 
gekregen. De drie 
sportievere modellen 
hadden geen bussen op 
het onderste deel van 
de achterschokbrekers 
waardoor de 
verchroomde veren 
zichtbaar waren. De 
twee toermodellen 
waren nog wel 
uitgevoerd met 
stofbussen.  

Er waren ook diverse kleinere wijzingen doorgevoerd. De meest in het oog 
springende was de overstap naar Concentric carburateurs op alle modellen. 
Nauwelijks zichtbaar waren de nieuwe contactpunten die onafhankelijk van 
elkaar konden worden afgesteld. De condensatoren waren niet meer bij de 
puntjes gemonteerd maar waren verhuisd naar een plek onder het zadel en 
dichter bij de bobines. Volgens de Amerikaanse eisen moesten motorfietsen 
zijn voorzien van zijreflectoren. Daarom was er was een nieuwe aluminium 
achterlichthouder gemonteerd, voorzien van reflectoren (nr.82-8253), die 
aanzienlijk forser was dan het vorige model (nr.82-6823). Het carter was 
zodanig aangepast dat de stator van de alternator er rechtstreeks kon worden 
opgeschroefd zonder tussenkomst van losse tapbouten. De koppakking was 
nu van massief koper en de olieleiding naar de cilinderkop werd afgetakt bij 
het carter in plaats van bij de olietank. De versnellingsbak had een vuldop met 
oliepeilstok gekregen in het tussendeksel, in plaats van een niveauschroefje.  
 

De snelsluit-
benzinedop van 
de Spitfire was nu 
ook op de andere 
modellen 
gemonteerd. 
Uit een 
marktonderzoek in 
de VS bleek dat 
68% van de klanten 
een BSA had 
gekocht vanwege 
het uiterlijk. BSA 
speelde hier op in 
door 
 

Vanaf 1967 was het kleppendeksel voorzien van koelribben. 
 
een kleine veranderingen aan te brengen met een groot effect. De Lightning 
was uitgevoerd met grotere tankbadges van gegoten aluminium, grotere 
chroomvlakken op de tank, met de nieuwe voorrem en met een zee van rood 
en chroom.  
 

CYCLE WORLD schreef in 
februari 1968: “A motorcycle 
which sold on looks and 
reputation rather than cutting 
edge technology.” De Spitfire 
was opgewaardeerd tot de Mk 
IV. Hij werd pas in april 
gepresenteerd en er zijn slechts 
975 exemplaren van gebouwd in 
een tijdsbestek van zeven 
weken.  
 

De nieuwe achterlichthouder was voorzien van zijreflectoren. 
 
De fabriek had nog maar weinig belangstelling voor de Spitfre omdat het 
nieuwe topmodel, de Rocket 3, onderweg was en in september aan de pers 
werd getoond. De Mk IV verschilde nauwelijks van de  van de Mk III. Hij had 
de TLS voorrem gekregen en de cilinderkop was licht aangepast. 
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Rond de klepzittingen en bij de stoterstangentunnel was het materiaal dikker 
omdat de kop op die plekken de neiging had te scheuren. Vooral tuners 
hadden hiermee te maken als zij de motor opvoerden. Bij de UK-modellen was 
de compressieverhouding terug gebracht naar 9:1 waardoor hij qua prestaties 
nauwelijks boven de Lightning uitstak. Het nieuwe logo met de twee vlaggen 
op de zijdeksels was heel mooi en gaf duidelijk de belangrijkheid van de 
Amerikaanse markt aan. Hij was nog steeds rood van kleur maar dit jaar was 
dat Cherokee red. 
Om productie-verstoringen te voorkomen waren alle modellen opgebouwd 
volgens de export-specificaties. Dat hield in: hoge sturen, reflectoren op de 
achterlichthouder en onder 
de voorkant van de 
benzinetank en uitgevoerd 
zonder nummerplaat op het 
voorspatbord (die toen nog 
verplicht was in de UK). De 
tankbadges waren 
gewijzigd van kunststof in 
gegoten aluminium. Het 
spuitwerk van de 650cc 
modellen was niet 
veranderd maar de A50 
Royal Star was nu 
uitgevoerd in Flamboyant 
rood. 
De Hornet, bestemd voor de Amerikaanse markt, was van een woestijnracer 
getransformeerd in een street scrambler, voorzien van een klein 6 inch 
koplampje, opklapbare voetsteunen en uitlaatdempers. De twee dempers 
zaten op halve hoogte aan weerszijde van de motor. Hij had ook de nieuwe 
voorrem gekregen, een klein benzinetankje en een nieuwe naam: hij heette nu 
Firebird. Stijl was duidelijk belangrijker dan functie want met het voorspatbord 
dat vlak boven de band was gemonteerd, zou hij niet door de modder kunnen 
rijden. “The red and chrome was more abundant, the styling was outrageous 
and the sound was glorious,” en daar ging het tenslotte om.  
In het najaar van 1967 testte Motor Cycle een Royal Star. Ondanks het hoge 
stuur en het ongunstige weer, haalde de motor een snelheid van bijna 150 
km/u. Door het hoge stuur was de bestuurbaarheid matig en kostte het meer 
moeite dan gebruikelijk om de motor de bocht door te sturen. De toegenomen 
grondspeling had de zadelhoogte op 813 mm gebracht, waardoor zelfs 
berijders van gemiddelde lengte moeite hadden om met hun voeten bij de 
grond te komen. De remmen werkten uitstekend maar de koppeling kwam 
moeilijk vrij. Zowel  het kleppenmechanisme als de uitlaat waren nogal 
luidruchtig maar het comfort was goed.  
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Europese A65 Spitfire Special Mk IV                                                               Amerikaanse A65 Spitfire Special Mk IV 
               

 

A65 Lightning          A65 Firebird Scrambler 
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1969 

 
In het najaar van 1968 werd de nieuwe driecilinder aangekondigd waardoor 
de Spitfire uit het leveringsprogramma werd gehaald.  Aangezien de Firebird 
alleen bedoeld was voor de export, waren in de UK nog slechts drie 
tweecilinders leverbaar: de 500cc Royal Star en de 650cc modellen 
Thunderbolt en Lightning.  
De wijzigingen waren dat jaar minimaal. De twee laatst genoemde modellen 
kregen een balanspijp die de uitlaatbochten met elkaar verbond en nieuwe 
uitlaatdempers waardoor de motoren stiller werden. 
In de koplamp was, naast het grootlicht-waarschuwingslampje, een 
oliedruklampje geplaatst dat uit ging bij een druk van 12 psi (0,86 atm). Het 

oliedrukventiel was in de voorkant van het carter 
geplaatst, net onder de toerentelleraandrijving.   
In de voorkant van het carter was een nieuw model 
ignition plug gemonteerd waarmee de ontsteking 
kon worden afgesteld. Het probleem uit 1966 (plug 
die op twee manieren kon worden gemonteerd) 
was nu verholpen door een nieuw model plug die 
slechts op één manier kon worden gemonteerd. De 
alternator was vervangen door de RM21 die 120 
watt leverde. 
Diverse pasvlakken in het motorblok waren 
verbreed om olielekkage tegen te gaan. Het 
schroefdraad van de bouten en tapeinden was 
gewijzigd in Amerikaanse draad: UNF en UNC. De 
frames waren voorzien van twee buisje op het 
balhoofd die dienden als bevestigingen voor een 
kuip. De voorrem was gewijzigd door aan de 
remhevel een extra arm aan toe te voegen 
waardoor de kabel er verticaal op kon worden 
aangesloten. Hierdoor kon deze aanzienlijk korter 
worden en was de lange bocht niet meer nodig.  
De Thunderbolt was nu ook uitgevoerd met de 2LS 
voorrem. De Lightning had een remlichtschakelaar 
in de voorremkabel gekregen en was nu in 
Engelse stijl uitgevoerd met een laag stuur.  
De veren van de achterschokbrekers waren 
volledig zichtbaar en de Royal Star had 
verchroomde spatborden gekregen. De zijdeksels 
waren weer van plaatstaal gemaakt in plaats van 
glasvezel. 

De silentblok-bussen van de achtervork waren vervangen door stalen proppen 
die in bronzen bussen draaiden. Hierdoor stuurde de motor strakker en tevens 
was deze lagering makkelijker te vervangen dan de silentblocks.  
De Firebird had zijn kleine 6 inch koplampje en opklapbare voetsteunen 
behouden maar was nu uitgevoerd met een stalen tank, qua vorm 
vergelijkbaar met de tank van de B44. Het meest in het oog springende 
onderdeel was het uitlaatsysteem. Twee dempers waren boven elkaar 
gemonteerd aan de linkerkant van de motor. Om het linkerbeen van de 
berijder te beschermen was over de uitlaatbochten een rooster aangebracht.  
De kleuren voor dit jaar waren: zwart voor de Thunderbolt, Aircraft blue voor 
de Royal Star en rood voor zowel de Lightning als de Firebird. 
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 Amerikaanse A65 Lightning        A65 Firebird Scrambler met hoog gemonteerde uitlaten aan de linkerkant 
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In juni 1969 werd een 
Lightning getest door 
MOTORCYCLE 
SPORT. De testrijder 
klaagde over de 
motortrillingen. Tot 
120 km/u in de vierde 
versnelling en tot 
5500 tpm in elke 
versnelling was er 
niets aan de hand 
maar zodra de motor 
6200 tpm draaide, 
sneuvelde de 
koplamp. Een poging 
om in de derde 
versnelling door te 
trekken tot 7500 tpm 
werd afgebroken 
omdat de trillingen  

Bij de nieuwe rem loopt de kabel evenwijdig aan de vorkpoot 
 
voor verdoofde handen zorgden. De topsnelheid werd daardoor niet gehaald 
maar voor toerritten tot 120 km/u vond men het een prettige motor. Men prees 
het comfort, waar zowel de dualseat als de goede vering aan bijdroegen maar 
de nieuwe voorrem werd beoordeeld als sponzig en happerig. Hij was echter 
wel krachtig, vrij van fade en ongevoelig voor regen. 

 
Bij een test van de 
Thunderbolt door 
MOTOR CYCLE 
bleek deze motor net 
zo snel te zijn als de 
Lightning. De extra 
carburateur en de 
hogere aanschafprijs 
waren op grond van 
de prestaties dus niet 

te rechtvaardigen. Hij had veel trekkracht en was een makkelijke starter. Men 
was vol lof over het stuurgedrag en de wegligging maar in bochten bleek het 
hoge zwaartepunt een minpunt.  

 
In deze tijd had men 
ook al te maken met 
geluidnormen. Het 
bleek lastig te zijn om 
onder de 84db te 
blijven. Daarbij 
hadden de 
ingenieurs niet alleen 
te maken met het 
uitlaatgeluid maar 
ook met het 
aanzuiggeluid van de 
carburateur en met 
mechanische 
geluiden. 
 
 

De nieuwe ignition plug 
 
Sommige coureurs waren nog steeds niet tevreden over de wegligging van de 
A65. Daarom bouwde Rickman een aantal A65-blokken in Rickman Métisse-
frames. De eerste ging in februari 1967 naar Tom Kirby. In totaal zijn er 
slechts 13 Rickman A65 wegracers gebouwd. In november 1971 werd een 
kleine serie van 20 stuks wegmotoren uitgebracht.  

 
A65 in Rickman-uitvoering.
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1970 
 

 

 
 
 
De wijzigingen voor de 1970-modellen hadden vooral betrekking op het 
inwendige van het motorblok. De modelrange bleef ongewijzigd maar het 
vliegwiel en de krukas waren beter gebalanceerd. De drijfstangen hadden de 
grotere afmetingen gekregen van een hoogwaardige race-drijfstang. Het 
cilinderblok was gewijzigd om hem beter oliedicht te maken terwijl de 
cilindervoet en de aansluiting op het carter verbreed waren. Het carter was 
vernieuwd want er waren grotere 3/8 inch tapeinden gemonteerd voor het 
bevestigen van de cilinder en er was een nieuw soort moeren (bi-hex nuts) 
met 12 vlakken in plaats van 6 gebruikt om de cilinder vaster op het carter te 
bevestigen. De bediening van de koppeling was gewijzigd in een drukplaat die 
over drie kogels draaide. De koppelingskabel ging vanaf de bovenzijde in het 
carterdeksel terwijl dit bij de oudere modellen vanaf de achterzijde gebeurde. 
Dit hield in dat dat zowel het rechter buitendeksel al het binnendeksel nieuw 
waren. Ook het deksel van de primaire kettingkast was aangepast; er waren 
aparte schroeven in gemaakt om de olie af te tappen en om het niveau te 
bepalen. Bij de oudere deksels moest men dit doen door de 
bevestigingsschroeven van het deksel te verwijderen. 
Er was een nieuwe oliepomp gemonteerd en het oliederukventiel was 
veranderd van een kogelconstructie naar een zuiger. De vorkvorkpoten waren 
hard verchroomd en hadden een betere maatvoering waardoor de vork beter 
functioneerde en de levensduur van de oliekeerringen werd verlengd. De 
bevestigingen van de stuurhendels waren veranderd zodat de spiegels daarop 
kon worden gemonteerd. De Lightning kreeg dezelfde benzinetank in B44-stijl 
als de Firebird maar bij de Lightning waren de uitsprangen voor de knieën 
verchroomd. 
Het resultaat van al deze veranderingen was een aangenamere rijervaring en 
minder trillingen. Wat door veel Britse rijders minder op prijs werd gesteld was 
dat de voetsteunen te ver naar voren stonden, een kwaaltje dat veel Engelse 
motoren hadden. Dit was waarschijnlijk gedaan omdat de Amerikanen met 
een hoog stuur reden. Daar paste deze positie van de voetsteunen wel bij 
maar voor de sportiever ingestelde Britten en Europeanen was dit minder 
geschikt.  
De verschillende overheidsinstanties waren nog steeds goede afnemers. 350 
Motoren gingen naar de Engelse politie, de Queensland Police bestelde 70 
A65’s en 100 A50’s werden geleverd aan het leger in Birma. Ook 
Denemarken kocht 58 motoren waarvan 40 Lightnings. Om de trillingen te 
verminderen en het rijcomfort te verhogen konden de overheidsdienaren 
kiezen voor lagere 7,5:1 zuigers, naast een hele lijst aan speciale onderdelen. 
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De kleuren waren 
ook veranderd. 
Dit jaar was de 
Royal Star 
uitgevoerd in 
Aircraft blue, 
terwijl de voor de 
Thunderbolt 
Moonscape grey 
was gekozen. Dit 
was een creatieve 
manier om te 
verhullen dat men 
nog een paar 
potten zwarte verf 
van het vorig jaar 
over had. In 
Amerika was de 
Lightning blauw 
  
 

De nieuwe koppeling waarbij een drukplaat over drie kogels draaide. 
 

maar de Engelse uitvoering was rood, 
zoals gebruikelijk, net als de Firebird.  
Voor Canada werd een speciale Firebird 
uitgebracht die nauwelijks op de 
Amerikaanse versie leek. Hij had een 
verchroomd benzinetankje van twee 
gallon, qua vorm gelijk aan de tank die op 
de eerdere Amerikaanse uitvoering zat, 
maar zonder de druppelvormige 
tankbadges maar met een opgeplakt logo. 
De motor was voorzien van laag 
gemonteerde uitlaten en de kleur was 
blauw met wit. De reden waarom men 
zo’n afwijkend model heeft uitgebracht is 
vervaagd in de tijd.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De Canadese uitvoering van de Firebird Scrambler lijkt in niets op de 
Amerikaanse uitvoering. 
 

 
 
De Amerikaanse Firebird Scrambler was gelijk aan het model van een jaar 
eerder. 
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Europese A65 Thunderbolt                                                              
  

 
Europese A65 Lightning met de tank in B44-stijl.  

Amerikaanse A65 Thunderbolt 
 

 
Amerikaanse A65 Lightning  in de kleur blauw
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1971 – 1972  MODELLEN MET OLIEFRAME MET CONISCHE NAVEN 
 

1971 
 

 
In de jaren ’60 ontwikkelde de Japanse motorindustrie zich snel en bouwde 
steeds betere en zwaardere motoren. Bij BSA erkende men dat er iets moest 
gebeuren om de nieuwe ontwikkelingen bij te kunnen houden. In 1967 kocht 
de directie Umberslade Hall, een majestueus landgoed waar een Reserarch 
and Devellopment Department werd geïnstalleerd. Op zich was dit niet 
bijzonder want veel grote bedrijven hadden een dergelijk ingenieursbureau 
waar, afgezonderd van de fabriek en in alle rust, aan nieuwe ideeën werd 
gewerkt. BSA dacht dat als men de beste ingenieurs bij elkaar zou zetten, er 

“vanzelf” een goed product zou uit voort zou komen. Er werden 
technici uit allerlei vakgebieden zoals de vliegtuigbouw, de auto-
industrie en zelfs van tractorbouwer Massey Ferguson 
aangetrokken. Deze kundige lieden hadden echter geen 
motorfiets-achtergrond en degenen die dat wel hadden 
(werknemers van BSA en Triumph) hadden een weerzin tegen 
Umberslade Hall omdat zij hun eigen merk wilden verdedigen. De 
rivaliteit tussen BSA en Triumph was immers nog steeds immens 
en samen een nieuwe motor ontwerpen was vloeken in de kerk. 
Daar kwam bij dat er geen geld was om een compleet nieuwe 
motor te ontwerpen. Norton had hetzelfde probleem en monteerde 
het bestaande motorblok van de Atlas in een nieuw rijwielgedeelte 
waarmee de Commando was geboren. De ingenieurs in 
Umberslade Hall bewandelden dezelfde weg en monteerden het 
(vorig jaar verbeterde) A65-blok in een nieuwe frame.   
BSA verkeerde reeds in financiële moeilijkheden toen in november 
1970 de nieuwe modellen voor het volgend jaar werden 
gepresenteerd. Bij die gelegenheid werden 12 nieuwe, of 
vernieuwde, modellen getoond, allemaal in Amerikaanse stijl. De 
productie van de A50 Royal Star was gestopt waardoor in de 
twinreeks slechts de drie A65-modellen overbleven: de 
Thunderbolt, de Lightning en de Firebird Scrambler. De nieuwe 
Fury laten we hier buiten beschouwing. 
Aan het motorblok was niets gewijzigd maar aan het rijwielgedeelte 
des te meer. De motoren waren uitgerust met een nieuw frame 
(met de codenaam P39) dat bestond uit een gebogen pijp met een 
diameter van 3 inch en een wanddikte van 1,3mm, die van het 
balhoofd naar het draaipunt van de achtervork liep. Het verticale 
gedeelte van deze pijp fungeerde tevens als olietank. De 
olievuldop bevond zich in de bocht, tussen de benzinetank en het 

zadel en was toegankelijk door het scharnierende zadel omhoog te klappen. 
De onderzijde van de framebuis werd afgesloten door een rechthoekige 
constructie waarin een oliefilter was opgenomen.  De achtervork scharnierde 
in twee draaipunten die aan de framepijp waren gelast. Vanaf het balhoofd 
gingen twee pijpen met een diameter van 1¼ inch x 1,63mm omlaag die aan 
de voorkant van het motorblok een bocht maakten en een wieg vormden waar 
het motorblok in hing.  
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Achter de versnellingsbak waren zij verbonden aan de verbindingsplaat onder 
de olietank. Hier bogen zij omhoog en waren gelast aan de zadelbeugel die 
van de olietank naar de bevestigingen voor de schokbrekers liep. 
De voorvork leek veel op een Cerianivork en draaide op conisch lagers. De 
aluminium schaaltjes die de wiel-as vastklemden, waren met vier tapeinden 
bevestigd aan de vorkpoten.  

De binnenpoten 
waren niet omsloten 
door 
harmonicarubbers of 
stalen bussen maar 
waren volledig 
zichtbaar. Om 
trillingen te 
verminderen was het 
stuur gemonteerd in 
rubbers. 
In de wielen waren 
conische naven 
gespaakt; in het 
voorwiel een 8 inch 
naaf met een duplex 
rem (two-leading 
shoe) en uitgerust 
met een windhapper.  

Het olieframe met de grote centrale framebuis 
 
De buitenkabel duwde de achterste remhevel naar voren terwijl de 
binnenkabel de voorste remhevel naar achteren trok. De remkabel was 
voorzien van een remlichtschakelaar. De remschoenen konden worden 
afgesteld met behulp van een schroevendraaier die door een gat in de naaf 
kon worden gestoken. Dit gat werd afgedicht met een rubberen dop. 
In het achterwiel was een simplex 7 inch rem gemonteerd. 
Volgens de mode van die tijd was de ronde belijning van de jaren 
’60-modellen ingeruild voor een hoekigere vormgeving. De kleine benzinetank 
had een inhoud van 2,5 gallon (11,25 liter) en werd door zijn vorm wel  de  
“breadbin” (broodtrommel) genoemd. De centrale bevestigingsbout was aan 
het oog onttrokken door een 10 cm brede aluminium afdekstrip. De aluminium 
zijdeksels waren voorzien van een soort traliewerk dat geen enkel nut had 
maar er wel vernieuwend uitzag. Het nieuwe contactslot (LU30552) met vier 
standen, had een plekje gekregen in het rechter zijdeksel. Hiermee kon men 
schakelen tussen parkeerlicht, alle stroom uit, alleen ontsteking aan, 
ontsteking plus verlichting aan. 
 

 
Which way now? Publiciteitsfoto op de Spaghetti Junction bij Birmingham 1971 
 
Achter elk deksel zat een groot luchtfilter-element dat nodig was om het 
aanzuiggeluid van de carburateur(s) te beperken. Daarbij hadden de nieuwe 
megafoon-uitlaatdempers tot taak het uitlaatgeluid onder de 84dB te houden. 
Als men het zadel omhoog klapte kon men niet alleen bij de dop van de 
olietank maar waren ook de bobines en de accu bereikbaar en was een klein 
gereedschapsbakje aanwezig. Al met al een goed doordacht ontwerp. 
Overeenkomstig de wensen van die tijd, waren alle nieuwe modellen uitgerust 
met richtingaanwijzers. Deze werden bediend met behulp van nieuw 
ontworpen stuurschakelaars. De verchroomde koplamp was opvallend plat en 
voorzien van drie waarschuwingslampje voor de oliedruk, de 
richtingaanwijzers en het groot licht. Er zat tevens een lichtschakelaar in 
waarmee men het stadslicht kon inschakelen. De koplamp was gemonteerd 
op draadvormige beugels van 7/32 inch (5,6mm) Ook de spatborden waren 
verchroomd. 
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Het voorspatbord was gemonteerd op twee dunne staafvormige beugels van 
¼ inch doorsnede die de motor een licht en rank aanzien gaven. Deze hadden 
helaas de gewoonte kapot te trillen.  
Volgens criticasters uit die tijd was de dualseat “gruwelijk” hoog. In BSA Twins 
and Triples wordt een hoogte van 33 inch (838 mm) opgegeven 
(tegenwoordig heeft vrijwel elke moderne motor deze hoogte). Na klachten 
van de testrijders werd in de dualseat een dunnere vulling gebruikt waardoor 
de zithoogte tot circa 80cm werd terug gebracht. Volgens de ontwerpers was 
het zadel zo hoog omdat de meeste Amerikanen langere benen hadden dan 
de Britten.  
Het verhaal gaat dat testrijder Ray Collins slechts 1,50m groot was. Dat hij 
met zijn voeten niet bij de grond kon is niet zo gek. 
 

 
 
Door de dikke vulling van het zadel was het prototype tamelijk hoog. 
Opmerkelijk is de Triumphtank met het bagagerekje. 
 
De testrijder van MOTOR CYCLE was daarentegen heel enthousiast over de 
Lightning. De motor was snel, had een topsnelheid van 110 mph, deed 14,5 
seconden over de kwart mijl met staande start, beklom moeiteloos de heuvels 
en had onderin veel trekkracht. De bediening van de koppeling en de 
versnellingsbak ging soepel en licht. Tijdens een remtest bij een snelheid van 
30 mph (48 km/u) stond de motor na 9 meter stil. Het weggedrag was 

excellent. Beneden de 30 mph stuurde de motor licht maar bij hogere 
snelheden strak en gewillig. ”In a nutshell, the new-look Lightning blends 
trendy, op-to-the-minute looks with a big, all-round performance based on 
good old-fashioned know-how and painstaking development.” 
Door de introductie van zoveel nieuwe modellen in één jaar, liep de productie 
vast en konden de bestelde motoren niet tijdig worden geleverd. Omdat ze 
aan het begin van het motorseizoen niet in de showrooms stonden, kochten 
de (Amerikaanse) motorliefhebbers motoren van een ander merk en bleven 
de te laat geleverde BSA’s onverkoopbaar. 

 
De frames van alle 
drie de A65-modellen 
waren dove grey 
(duifgrijs) gespoten. 
De Thunderbolt was 
herkenbaar aan de 
tank en de zijkastjes 

in de kleur Sterling Moss green terwijl de Lightning en de Firebird Scrambler 
waren uitgevoerd in Etruscan bronze. Bij alle drie de modellen was de 
onderste helft van de benzinetank wit gespoten. 
 
De motor stuurde goed, remde naar behoren en reed net zo goed als andere 
BSA’s. Het frame met de grote centrale buis bleek heel stijf te zijn waardoor 
de wegligging 
uitstekend was. In 
CLASSIC BIKE van 
oktober 2022 schreef 
men: “The final 
incarnation of the 
factory’s A65 twin is 
arguably the best.” 
Een zwak punt was echter de bevestiging van de draaipunten van de 
achtervork aan de centrale oliebuis want die willen nog wel eens losscheuren. 
Opnieuw vastlassen is de enige remedie. Over de stijl valt te twisten maar de 
olieframe-modellen markeerden een overgang van de jaren 60 met hun 
sobere vervoersmiddelen met traditioneel uiterlijk naar een nieuw decennium 
dat het venster opende op een opwindende nieuwe wereld waarin het plezier 
in motorrijden voorop stond. Uiteraard moesten de nieuwe motoren een 
uiterlijk hebben dat deze levensstijl weerspiegelde en paste bij de nieuwe tijd. 
De modern uitgevoerde 1971/72 modellen leken een belofte voor de 
toekomst. 
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A65 Firebird Scrambler 
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1972   
 
De Europese folder die in het najaar van 1971 uitkwam, toonde slechts vier 
modellen waarvan twee twins; de Firebird was verdwenen uit het 
leveringsprogramma. In de Amerikaanse folder stonden zes modellen want 
naast de twee twins, de Rocket 3 en de B50 Gold Star SS waren in de USA 
ook de B50 Victor Trail en de B50 Victor MX leverbaar. De twins waren 
uitgevoerd met een zwart frame, zwarte remankerplaten, een grote tank van 4 
gallon (18 liter) en een laag stuur. De witte band aan de onderzijde van de 
tank was vervallen zodat de tank slechts één kleur had. Het spuitwerk van 
Thunderbolt was Etruscan bonze, de kleur die de Lightning een jaar eerder 
had. Het spuitwerk van de 1972 Lightning was Firebird red. Daarnaast werden 
sommige motoren geleverd in diverse andere kleuren. Hoewel de productie 
reeds was stil gevallen werd in 1972 nog steeds met deze modellen 
geadverteerd.  
De motorbladen schreven positief over olieframe-modellen. CYCLE GUIDE 
testte een Thunderbolt en vond dat bij deze “Old smoothie” de trillingen waren 
gereduceerd, dat de motor na een stevige rit van 800 mijl geen tekenen van 
lekkage vertoonde en dat “it pulled like a tractor at all speeds, regardless of 
the gear you’re in.” Men was minder positief over het feit dat in snel genomen 
bochten de middenbok en de zijstandaard snel aan de grond kwamen. Ook 
klaagde men over de kwaliteit van de stuurschakelaars.  
De remmen konden wel op hun goedkeuring rekenen. “It would be tough 
finding a stopper on a street bike that is better than this one.” Over het uiterlijk 
was men ook enthousiast: “Most people were impressed  with the new styling 
and paint treatment.” 
Op 5 november 1971 had BSA 3179 A65’s met een zwart frame gebouwd, 
waarvan het grootste deel was bestemd voor Amerika. Daar stonden de 
showrooms echter nog vol met 1971-modellen die te laat waren geleverd. Als 
gevolg van de financiële problemen zijn na Kerstmis 1971 geen A65’s meer 
gebouwd.  
 
 

 
 
De A65 Thunderbolt in 1972-uitvoering 
 
 

 
 
De A65 Lightning in 1972-uitvoering 
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A70 Lightning 
 
Een motor die niet in de folder stond en slechts mondjesmaat is gebouwd is 
de A70 Lightning. Om de cilinderinhoud op 750cc te brengen was de slag 
vergroot naar 85mm. Deze motor was gebouwd op verzoek van BSA (Inc.) of 
America om als basis te dienen voor de 750cc dirt track races. Dit waren 
evenementen voor motoren die waren afgeleid van standaard wegmotoren 
waarvan er minstens 200 stuks waren gebouwd. Waarschijnlijk zijn er daarom 
slechts 203 stuks A70 gemaakt. Naast een vergrote slag was de 
compressieverhouding verhoogd naar 9,5:1, de afstelling van de carburateurs 
was aangepast en er waren lagerschaaltjes met anti-friction coating 
gemonteerd. De overbrenging was gewijzigd door het monteren van een 
versnellingsbaktandwiel met een tandje meer.  De kleur was gelijk aan de A65 
Lightning van 1971 met één uitzondering: het frame van de A70 was zwart in 
plaats van dove grey. 
Om deze motor te bouwen waren veel nieuwe onderdelen nodig zoals een 
cilinder, stoterstangen, zuigers, een krukas en veel kleine onderdelen. De A70 
heeft hierdoor 32 afwijkende onderdelen ten opzichte van de A65. Het 
resultaat was twijfelachtig want door de langere slag nam de zuigersnelheid 
toe en ging de motor meer trillen. Een probleem was dat het blok, ondanks 
zijn grotere slag, toch in het bestaande frame moest passen. Daarom mocht 
de cilinder niet hoger worden. De “oplossing” werd gezocht in het monteren 
van korte zuigers met een hoger geplaatste pistonpen. Door het kantelen van 
de zuigers sleten deze erg snel. Er waren stalen onderkappen op de 
drijfstangen gemonteerd die minder hoog waren dan de aluminium kappen, 
niet vanwege de sterkte maar om meer ruimte (i.v.m. de grotere slag) te 
hebben ten opzichte van het carter. Om onduidelijke redenen was het rechter 
hoofdlager (de bronzen bus) 1/8 inch (3 mm) smaller dan van de A65. Om voor 
voldoende smering te zorgen werd een gietijzeren oliepomp gebruikt, die veel 
olie rondpompte. De motorblokken vertoonde veel problemen maar de 
ontwerpers van Umberslade Hall wilden niet praten met de testrijders. Het 
was: zij tegen wij. Dit werd mede veroorzaakt door het feit dat zij geen 
motorrijders waren. 
Volgens het reglement van de AMA (American Motorcyclist Association) was 
bij races de maximale cilinderinhoud beperkt tot 750cc. Ook diverse 
verzekeringsmaatschappijen hanteerden deze grens. Met een boring x slag 
van 75 x 85mm had de A70 een inhoud van 751,03699cc. Het onbegrijpelijk 
waarom men niet een A10 krukas (met een slag van 84mm) heeft gebruikt. De 
A70’s werden allemaal naar Amerika verscheept en waren niet beschikbaar 
voor de Britse markt.  
Les Mason, die tekenaar was, had toen zelf al een groter motorblok 
ontworpen. Hij liet cilinders gieten met een dikkere wand en een grotere 
boring en gebruikte 79mm zuigers van de B44. Hiermee kwam de 
cilinderinhoud op 725cc, waarmee het een aanzienlijk hoger koppel leverde. 

Dit blok werd de Jumbo genoemd. Het blok was snel en zijn broer Dave 
racete ermee. Les had hart voor de zaak en toen hij hoorde dat BSA ook een 
750cc wilde ontwikkelen liet hij zijn motorblok zien aan zijn chef Clive Bennet, 
maar hij werd weggestuurd. “We hebben geen betweter van de tekenkamer 
nodig die ons vertelt hoe we ons werk moeten doen!” Een paar jaar later 
richtte Les Mason zijn eigen bedrijf Devimead (is later overgegaan in SRM) op 
en verkocht big bore kits voor de A65. Hij bood nog meer speciale onderdelen 
voor de A65 aan en kon de bronzen bus vervangen door een naaldlager met 
een gewijzigde olietoevoer (zie ook hoofdstuk Verbeteringen).      
 

 
 
Nadat de productie al meer dan een jaar stil lag werd op 16 juli 1973 een serie 
documenten ondertekend, waarin was bepaald dat BSA ophield te bestaan als 
onafhankelijke motorfabriek en dat alle motor-aandelen naar Manganese 
Bronze zouden gaan waardoor Norton-Villiers-Triumph Ltd. kon worden 
opgericht. 
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Legermodellen 
 
In 1971 zijn, in Nederland, minder dan 100 BSA’s geïmporteerd en in 1972 
slechts 46 stuks. Als we daar de éénpitters en de Rocket 3’s van aftrekken 
zullen in die jaren niet meer dan circa 100 twins zijn verkocht.  
In 1983 kwam daar nog een aanzienlijk aantal bij doordat, in meerdere 
partijen, circa 800 leger-BSA’s zijn geïmporteerd vanuit Jordanië door de firma 
Den Otter in Dordrecht, een handelaar in afgedankte legervoertuigen. 
Waarschijnlijk omdat hij geen verstand had van motoren en/of omdat deze 
partij te groot was voor hem alleen, werkte hij samen met motorsloper Leo 
Schuil in Leeuwarden. Daar waren ook Harry Vermeulen en Klaas ”BSA” uit 
Leeuwarden bij betrokken.  
Bij deze partij was ook een aantal M20’s en B40’s, maar het grootste deel, 
circa 500 stuks, bestond uit Thunderbolts. Naast complete motoren is ook 40 
ton aan nieuwe onderdelen naar Nederland gekomen. De complete 
Thunderbolts werden, door heel Europa heen, verkocht voor ƒ 850,-. Zij 
werden aangeboden met één doorgeslepen framepijp waardoor zij niet als 
complete motorfiets werden ingevoerd maar als schroot. Die framepijp was 
gemakkelijk te herstellen. Zij hadden geen chroom maar waren helemaal 

groen-geel geschilderd en ze zagen 
er verschrikkelijk uit. Binnen een paar 
jaar hadden zij allemaal een nieuw 
eigenaar gevonden, maar nog steeds 
duiken onderdelen en motoren uit 
deze partij op. Deze motorblokken 
zijn te herkennen aan een extra 
nummer (van vier cijfers) dat in het 
carter is ingeslagen, onder het 
reguliere motorbloknummer.  
 
Een vreemd onderdeel op de 
legermotoren is de achterlichthouder 
die zó kort is dat het licht van de 
nummerplaatverlichting niet op de 
nummerplaat valt maar daar voor. 
Misschien is dit gedaan zodat bij 
achteruit inmanoeuvreren de lens van 
het achterlicht niet ergens tegen aan 
kan komen omdat de nummerplaat 
het verst uitstekende deel van de 
motor is.  

 
De legermotoren zagen er verschrikkelijk uit en waren groen-geel geschilderd 
 

 
Na  de restauratie was het een prima toermotor.
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T65 Thunderbolt  
 
Een vrijwel onbekende en vreemde motor is de T65 Thunderbolt. Op 15, 16 
en 17 augustus 1972, toen de medewerkers net terug waren van hun 
zomervakantie, is een partij van 264 T65’s gebouwd die bij modeljaar 1973 
behoort. Deze motor was in feite geen BSA maar een Triumph TR6, voorzien 
van BSA logo’s en tankbadges. Hij was uitgevoerd met voorvork van de 
1971/1972 modellen maar voorzien van de 2LS voorrem uit 1969/1970 
waarbij de vorkpoten werden beschermd door harmonicarubbers. In het 
achterwiel zat wel de conische naaf. De teller gaf geen mijlen maar kilometers 
aan. 
De reden waarom deze motoren zijn gebouwd had te maken met bestaande 
verplichtingen. De South Australia Police was al jarenlang een goede klant 
van BSA en had een order uitstaan toen de productie op 14 april 1972 werd 
stil gelegd. Sommige bronnen vermeldden dat ook de Verenigde Arabische 
Emiraten, Nigeria en Zuid-Afrika nog bestellingen hadden lopen.  
De  enige manier om aan hun verplichtingen te voldoen was om deze 
fabrieks-Tribsa te bouwen. 
Het is zelf mogelijk dat men van plan was de T65 aan het publiek aan te 
bieden. Het feit dat T65 onderdelenboeken en owners manuels nog steeds te 
vinden zijn op internetsites, wijst daar op.  
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RACE-HISTORIE 
 
De A50 en A65 zijn ontworpen als toermotoren die nauwelijks geschikt waren 
om mee te racen. “Road racing was never BSA’s thing so A65 racers were 
always at a disadvantage.”  
De successen die desondanks met deze motoren zijn behaald, zijn vooral te 
danken aan privérijders die vaak gesponsord werden door dealers. 
De basis van het succes lag in het onderblok dat heel robuust was en met zijn 
korte slag makkelijk hoge toeren draaide. Het had een breed toerengebied dat 
het resultaat was van het nokkenas- en poorten-ontwerp van de scramblers. 
Dit was ideaal voor zijspanmotoren. Toch behaalde hij in solo-uitvoering ook 
vele successen.  
Een van de eerste sportieve successen die met de nieuwe machines werd 
behaald was het winnen van een gouden medaille met een A50, door John 
Harris in de ISDT in Garmisch-Partenkirchen in 1962. 
Een jaar later won Ed Moran de Novice class in Daytona op een aangepaste 
A50, die was voorzien van een cilinderkop met twee carburateurs.  
 

 

In het begin van de jaren ’60 reed Chris Vincent met A7 en A10 blokken. In 
1962 won hij, met zijn passagier Eric Bliss, met een A7 Shooting Star, de 
500cc Sidecar TT van Man. Het was voor de eerste keer sinds 1924 dat een 
Engelsman op een Engelse motor deze race won. Dit was tevens de laatste 
overwinning van een Engelse motor in deze zijspanrace.  
In 1961 won Vincent voor de eerste keer het ACU Sidecar Championship. 
Ook in 1963, 1964, 1965, 1969,1970 en 1971 veroverde hij het Brits 
zijspankampioenschap. In 1966 en 1967 ging de titel naar Owen Greenwood 
met zijn Mini (zie later in dit verhaal). In 1968 werd BSA-rijder Peter Brown 
zijspankampioen en in 1972 won Norman Hanks dit kampioenschap. 
 

1964  
Met de komst van de A65 Rocket kregen de blokken meer vermogen en 
werden zij interessant om mee te racen. 
Op 22 maart 1964 reed Chris Vincent zijn eerste race met een A65-blok, op 
Mallory Park. Hoewel hij er geen hoge verwachtingen van had, brak hij het 
rondenrecord in de “unlimited class” met een gemiddelde van 78,56 mph 
(126,4 km/u) en reed een snelste ronde van 80,2 mph (129 km/u). Het 
weekend daarna won hij nogmaals, nu op Snetterton.  
Op 12 april, in de Mallory Park Race of the Year, won hij vier races. Een week 
later won hij op Brands Hatch en daarna nogmaals op Snetteron. Op 29 april 
had hij acht maal aan de start gestaan. Twee keer had hij de finish niet 
gehaald als gevolg van water in de ontsteking maar de andere zes races had 
hij gewonnen. De A65 bleek al spoedig de juiste keuze als je een zijspanrace 
wilde winnen. Chris Vincent en de BSA waren bijna onverslaanbaar. 
Op Tweede Pinksterdag reed hij met een A50 op Brands Hatch omdat in die 
race slechts motoren tot 500cc waren toegelaten. Het A50-blok was 
opgebouwd door monteurs in de fabriek en leverde 50 pk. Pip Harris met zijn 
Rennsport BMW, wist Chris Vincent van een overwinning af te houden maar 
Vincent versloeg wel de BMW’s van Fritz Scheidegger en Colin Seeley. 
Op 3 augustus won hij met de A50 het British Championship op Oulton Park, 
een eenmalige 500cc race. In 1966 werd pas het puntensysteem ingevoerd. 
In de Handicaprace over vier ronden reed Vincent wel met de A65.  
Onmiddellijk na de start passeerde hij  zijn tegenstanders links en rechts en 
lag na drie ronden op de derde plaats. Hij stond op het punt de race te winnen 
toen, 100 meter vóór de finish, zijn blok explodeerde. 
Na afloop kwam Fred Hanks naar hem toe en vroeg: “Does this piston belong 
to you?” 

Chris Vincent en John Robinson op Cadwell Park, 1964 
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Op 3 oktober, op Oulton Park, deed hij het beter en won de race.  
Dit was een passend einde van het seizoen. Voorafgaand aan maart had 
niemand ooit met een unit twin geracet in Engeland maar in oktober had de  
 

A65 de ACU Star gewonnen, het rondenrecord gebroken op elk circuit waar 
de motor reed en had bijna elke race gewonnen waarin het de finishlijn was 
gepasseerd. Ook de A50 had het niet slecht gedaan. 

 

 
 
De BMW van Pip Harris wordt achtervolgd door de BSA’s van Chris Vincent en Terry Vinnicombe. (Cadwell Park 1967) 
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1965 
 
In 1965 verscheen de Lightning. Met zijn twee carburateurs en 68-473 
nokkenas was deze A65 weliswaar een interessante racemotor maar het was 
voor de privérijders geen optie om een nieuwe Lightning te kopen, om daar 
het motorblok uit te halen en dat in hun racezijspan te bouwen. Het werd pas 
aantrekkelijk als een motorzaak als sponsor wilde optreden want BSA had zelf 
geen raceteam. 
De Lightning Clubmans waren vooral bedoeld voor dealers die ermee wilden 
racen. Een van de eersten die deze motor kocht was Dick Rainbow 
Motorcycles. Hij bestelde er twee; een om mee te racen (waarschijnlijk de 
eerste Lightning Clubman die de fabriek verliet) en een voor Tony Smith om 
ermee op de weg te rijden.  
De eerste race van het nieuwe seizoen vond plaats op 21 maart op Brands 
Hatch. Tony had zes maanden lang niet geracet en had zelfs nog nooit op de 
motor gezeten. Bovendien regende het die dag. Bij het zwaaien van de 
startvlag was hij als eerste weg. Toen hij de finish passeerde en omkeek zag 
hij niemand achter zich. De tweede overwinning van deze dag was voor Chris 
Vincent, die twee weken eerder al de race op Mallory Park had gewonnen.  
Tijdens het Paasweekend won Chris Vincent drie races: op vrijdag de King of 
Brands Hatch meeting, op zondag de Snetterton Race of the Aces en op 
dinsdag de race op Mallory Park.  
Bij de start van het seizoen was Chris Vincent de enige die met een A65 reed 
maar in april waren er al acht coureurs op BSA twins. Allemaal hadden ze een 
of andere verbintenis met de BSA-fabriek. Vincent was BSA development 
tester en had zijn eigen kleine werkplaats waar hij de blokken prepareerde. Hij 
moest dit doen in zijn vrije tijd, dus na zijn officiële werktijd, en werkte vaak 
door tot middernacht. Hij moest zijn zijspanracer vaak in het donker testrijden 
op het fabrieksterrein. Zijn motor (het motorblok was eigendom van de fabriek) 
was uitgerust met twee Amal GP carburateurs, speciale zuigers met een 
compressieverhouding van 10:1, een Amerikaanse nokkenas en een close-
ratio versnellingsbak. Daarmee leverde de motor circa 60 pk bij 7250 tpm. 
Chris Vincent behaalde circa 250 overwinningen. Het was daarom niet 
verwonderlijk dat anderen zijn voorbeeld volgden.  
Terry Vinicombe werd gesponsord door BSA top-dealer Tom Kirby; zijn 
motorblokken werden in de fabriek geprepareerd. Peter Brown werkte in de 
Engine Development, terwijl de familie Hanks een dealerschap in Birmingham 
had waar vader Fred en zoon Roy werkten. De oudste zoon Norman was road 
tester bij BSA. Bill Boddice zat in de autohandel en zijn zoon Mick was leerling 
in de BSA Competition Shop. Het is daardoor niet vreemd dat deze groep de 
Birmingham Mafia werd genoemd. Fabriekssteun kregen zij niet, ook omdat 
BSA geen speciale race-onderdelen maakte. Daarom moesten zij alle 
onderdelen zelf maken en zelf hun motorblokken ontwikkelen. 

 
Bill Boddice was een van de eerste coureurs die met een jethelm reed.  
 
Ze kregen daarbij wel hulp en aanwijzingen van de monteurs die in de 
Competition Shop werkten. 
Mick Boddice was pas 17 jaar maar liet op 16 mei op Snetterton zien dat hij 
goed kon rijden. Zijn passagier was de 18 jaar oude Dave Loach die nooit 
eerder in een racezijspan had gezeten. Dit onstuimige duo nam in de derde 
ronde de leiding.  
Op 23 mei, op Mallory Park, liet Chris Vincent zien dat hij (weer) de snelste 
was. Bill Boddice veroorzaakte echte de meeste ophef. Zoon Mick had 
geregeld dat zijn vader over een A65-blok kon beschikken. Bill zaagde de 
versnellingsbak er af en monteerde een Schaftleitner 6-bak.  
Een paar weken later, op 12 juni, won Peter Brown de Bemsee’s Silverstone 
sidecar event.  
Bij de solomotoren reden nog niet veel A65’s mee. In een race op Snetterton 
op 24 april, eindigde Tony Smith als tweede achter de Triumph van Dave 
Nixon, maar met een gemiddelde van 86,95 mph (140 km/u) had hij wel de 
snelste ronde gereden.
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Bij de British Formula Club’s meeting werd hij, op hetzelfde circuit, ook 
tweede.  
Dick Rainbow Motorcycles kocht nog twee Lightning Clubmans. Één daarvan 
werd bereden door Mick Andrew wiens vader een drogisterij had tegenover de 
motorzaak van Richard Rainbow. Op 18 juli reden Tony Smith en Mick 
Andrew op het circuit van Snetterton en wonnen drie van de vier races. Robert 
Lovell, die ook op een Lightning reed, won de vierde race.  
Een maand later werd op Castle Comb de Thruxton 500 verreden. Het 
startveld werd gedomineerd door de recent uitgekomen Thruxton Bonnevilles. 
Van de twee Dick Rainbow A65’s eindigden Smith en Ling op de tweede 
plaats en Andrew en Gardiner op de vierde. De door Eddie Dow ingeschreven 
A65 van Rod Gould en Ron Langston viel na één uur rijden uit en de BSA van 
Sid Mizen en John Holder viel na vier uur uit, allebei met big-end problemen. 
Desondanks was het overlevingspercentage van de BSA’s hoger dan van de 
Triumphs en de Nortons, terwijl dat volledige fabrieksracers waren. De race 
werd gewonnen door Dave Degens en Barry Lawton op de Bonneville van 
Syd Lawton.   
 

 
Terry Vinnicombe en John Flaxman op de door Tom Kirby gesponsorde A65. 
 
Op zondag 1 augustus won Tony Smith de “all-comers race” tijdens de 
Clubman on Sunday race op Snetterton. In de Production race werd hij 

tweede achter de Triumph van Peter Butler maar reed wel de snelste ronde. 
Het weekend erna won Smith weer, nu op Cadwell Park.  
Op 14 augustus werd op Silverstone de Hutchinson 100 gereden. Mike 
Hailwood reed op een BSA Lightning Clubman en won de race onder 
erbarmelijke weersomstandigheden. (Zie hiervoor apart hoofdstuk).  
Tony Smiths laatste overwinning van dat seizoen vond plaats op 16 oktober 
op Snetterton. Daarmee won hij tevens het BRC Production Championship.   
 
Bij de zijspannen werd Terry Vinicombe derde in de Brands Hatch Sidecar 
Trophy Meeting met Roy Hanks op de zesde plaats. Ondanks dat vader Fred 
Hanks BSA dealer was, was het bijna onmogelijk om een los A65-blok te 
kopen. Norman Hanks zei hierover: “It was obvious that the A65 was the best 
to have as a sidecar engine, but he could not get an engine. You couldn’t buy 
an A65 engine for trying and te be fair to BSA they probabely didn’t have any 
sitting in the spares department fully assembled back then.” 
In de Mallory Park’s Sidecar Gold Cup, op 22 augustus, werd Chris Vincent 
met zijn BSA verslagen door de Mini van Owen Greenwood, die vier wielen 
had, een 50% grotere cilinderinhoud en een stuurwiel. Dit was een vierwielige 
auto (waarvan de twee achterwielen dicht bij elkaar stonden), aangedreven 
door een 1071cc motor uit een BMC Mini. Het was vreemd dat de ACU 
voertuigen met twee aangedreven voorwielen indeelden bij in zijspanklasse. 
De verplichte duwstart was nadelig voor deze drie- of vierwielers. Omdat de 
rijder en de passagier moeilijk in en uit konden stappen, moesten hun helpers 
het apparaat aanduwen. Volgens de regels moesten zij daarom op de laatste 
rij starten. Na 1969 verhinderde de reglementen van de FIM de deelname van 
deze voertuigen.. 
Op 4 september, op Castle Combe, won Peter Brown zowel de “scratch” race 
als de finale. De volgende dag op Snetterton werd Chris Vincent weer tweede, 
deze keer achter de BMW van Pip Harris. Owen Greenwood viel in deze race 
uit door een gebroken aandrijfriem van de ventilator, hetgeen bij de echte 
zijspanrijders ironische glimlachjes teweeg bracht.  
Twee weken later, op Cadwell Park onder het toeziend oog van 20.000 
toeschouwers, bond Chris Vincent opnieuw de strijd aan met Owen 
Greenwood in de 1300cc race en deze keer versloeg hij zijn tegenstander. 
Daarna, in de open race, maakte hij korte metten met Fritz Scheidegger die 
het jaar daarna wereldkampioen zou worden.  
Vervolgens won Chris Vincent op 2 oktober op Oulton Park en op 10 oktober 
de Brands Hatch Race of the South. Op 31 oktober won hij op Mallory Park en 
won tevens het National Championship. In die race werd Terry Vinicombe 
tweede, Bill Boddice eindigde op de vijfde plaats en Roy Hanks op de zesde. 
Vier A65’s in de top zes was geen slecht resultaat. 
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MIKE HAILWOODS BSA OVERWINNING IN DE HUTCHINSON 100 
 

 
In de jaren ’60 werden productieraces steeds populairder waarbij de 
Hutchinson 100 een van de belangrijkste was. Het was daarom niet 
verwonderlijk dat Britse fabrikanten met hun motoren aan de start verschenen 
met een line-up die aan een Grand Prix deed denken. De pers en de 
organisatoren concentreerden zich ook op de productieraces. Het was niet te 
voorspellen wie de winnaar zou zijn, wel dat hij op een Britse motor reed. Aan 
de productieraces kon iedereen deelnemen maar fabrieksteams waren 
uitgesloten. In plaats daarvan schreven dealers hun eigen teams in en 
prepareerden zelf de motoren. Dat ze daarbij steun kregen van de fabriek was 
geen geheim. 

In de zomer van 1965 was Mike Hailwood 
onoverwinnelijk. In 1964 had hij zijn derde wereldtitel met 
MV Agusta behaald en had in 1965 elke race gewonnen 
waar hij aan deelnam. Dat succes was voor een groot 
deel te danken aan het geld van zijn vader “Stan the 
wallet.” Mike was hierdoor terneergeslagen en was 
gefrustreerd doordat hij nauwelijks concurrentie had. De 
toeschouwers waren op hem uitgekeken en hij was op 
zoek naar een nieuwe uitdaging die zijn carrière (nog) 
meer glans zou geven. Hij vroeg Tom Kirby om advies. 
Deze adviseerde hem: “Get a bike for the production race 
at Silverstone and blow them all off! Nobody can say it 
was the bike if you win on a standard road machine, 
identical to everyone else’s.” 
Hoe meer Mike er over nadacht, des te meer dit idee hem 
beviel. “I’ll do it,” zei hij. Dankzij de contacten die Tom 
Kirby had bij de BSA-fabriek, kreeg Mike een motor voor 
de Hutchinson 100. Het is niet bekend hoeveel hij hiervoor 
betaald zou krijgen maar waarschijnlijk was dat niet veel 
want BSA was niet genereus met hun wegracers en zij 
deden ook niets om het motorblok te verbeteren. De 
motor was dan ook legaal voor straatgebruik en 
uitgevoerd met standaard zuigers en een standaard 
nokkenas. Hij was wel zorgvuldig opgebouwd en hij was 
voorzien van de 1966 cilinderkop die grotere kleppen had 
dan die van de Lightning Clubman.  
Het weer was bar en boos toen Mike op 14 augustus aan 
de start verscheen met nummer 1 op de kuip van zijn 
BSA. Veel verschillende merken trokken de aandacht van 
de 40.000 bezoekers. Matchless had de Zuid-Afrikaan 

Paddy Driver en de jonge Peter Williams aan het stuur en John Cooper reed 
voor Norton. Percy Tait reed op een Triumph Bonneville. De Triumphs van 
Syd Lawton werden bereden door Phil Read, Syds zoon Barry en Dave 
Degens. Met 12 Triumphs aan de start maakten zij meer dan de helft van het 
deelnemersveld uit. 
Na de race op Silverstone schreef Motor Cycle: 
“Het gebeurt niet vaak dat een productierace zoveel spektakel biedt maar met 
Mike Hailwood, Paddy Driver, Percy Tait en Sammy Miller aan de start, kon 
plezier worden gegarandeerd. Sammy kwam echter vanaf de start in de 
problemen toen zijn Bultaco verzoop en moest de scramblers-truc gebruiken 
waarbij hij de motor plat legde, voordat deze goed wilde lopen.  

 
46 

 



 
Op het moment dat hij verder kon, hadden de leiders al een grote voorsprong 
waarbij Tony Smith (BSA 654) aan kop ging maar bij Stowe de bocht uit vloog.  
Daarna vochten drie rijders om de koppositie. Percy Tait (Triumph Bonneville) 
ging vier ronden lang aan de leiding, maar werd toen gepasseerd door Phil 
Read (Triumph Bonneville). Met nog acht ronden te  gaan nam Mike Hailwood 
(BSA 654) de leiding over en vanaf dat moment werd het gat tussen de eerste 
drie rijders steeds groter.” In deze race over 15 ronden reed Mike een 
gemiddelde van 83 mph (134 km/h).” 
 

 
 
Een toegewijde monteur was uren lang bezig geweest om de rem van de BSA 
zo goed mogelijk af te stellen en vroeg na afloop van de race aan Mike wat hij 
van de rem vond. “Ik weet het niet,” antwoorde hij, “ik heb hem niet gebruikt.” 
Hoewel hij niet hield van regen, won hij op deze dag drie races: De 
productierace op de BSA, de 500cc op de MV en de 350cc op de AJS van 
Tom Kirby. 
Motor Cycle schreef in het intro van het wedstrijdverslag: “Het maakt niet uit 
op welke motor Mike the Bike rijdt, hij wint de race toch wel.”  
Een week later sloeg BSA munt uit deze overwinning met een advertentie 
 

over de volle pagina in Motor Cycle. Mike Hailwood werd gefêteerd in de pers. 
De kop in het ene blad was: “Hailwood’s Hutch” terwijl het andere blad 
schreef: “Mike kills that MV myth.” 
In die race reden nog drie BSA’s mee. Een Cyclone Clubman, waarschijnlijk 
de enige die ooit is gebouwd, werd derde in de 500cc klasse. Tony Smith reed 
op de 650 van Dick Rainbow en Rod Gould bestuurde de A65 van Eddie Dow. 
Hij had een goede start en reed aan kop tot halverwege de race. Toen nam hij 
een bocht te ruim en werd ingehaald door Percy Tait en Mike Hailwood. Hij 
eindigde op de vierde plaats, achter Percy Tait die de tweede plaats had 
moeten prijsgeven aan Phil Read.  
Tony Smith had de races op Mallory Park en op Snetterton al gewonnen toen 
hij aan de start verscheen van de Hutch. Om zijn A65 sneller te maken deden 
de monteurs van Dick Rainbow Motorcycles precies hetzelfde als BSA had 
gedaan bij de motor van Mike Hailwood: het vergroten van de inlaatkleppen 
naar de afmetingen van het 1966-model. Een probleem was echter dat zij de 
juiste klepveren niet konden bemachtigen waardoor de motor 1000 tpm 
minder kon maken dan oorspronkelijk. Tony had het geluk dat het op de dag 
van de race regende, waardoor het tekort aan topsnelheid werd opgeheven. 
Hij was zo snel weg dat hij een tijdje vooraan reed in de race maar bij Chapel 
Curve kreeg hij te maken met aquaplaning en raakte van de baan. 
Zijn prestaties waren echter opgemerkt door de fabriek en hij werd gevraagd: 
“Built us a race bike.” Stomverbaasd vroeg Tony aan John Hickson waarom zij 
hem wilden en John antwoorde: “Because your bloody bike was beating the 
factory one!” 
Het weekend kon niet meer stuk voor BSA 
toen Chris Vincent in de middag de 750cc 
zijspanrace won. Het was een race over 12 
ronden waarin Chris Vincent een 
voorsprong van 45 seconden had 
opgebouwd ten opzichte van de BMW van 
Fritz Scheidegger/John Robinson die in 
1965 en 1966 wereldkampioen zouden 
worden. Ook BMW-rijder Florian Camathias 
kon het tempo van Chris Vincent niet 
bijhouden. ’s Morgens had hij de open 
klasse ook al gewonnen, een race over 10 
ronden, waarin hij de 1071cc Mini van 
Owen Greeenwood had verslagen en 
wereldtoppers Florian Camathias, Colin 
Seeley en Max Deubel achter zich had 
gelaten. Met drie overwinningen op één 
dag had BSA een van zijn beste dagen in 
zijn racehistorie.  
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1966  
 
BSA besloot weer deel te nemen aan de Daytona 200 mijlsrace, waar 500c 
kopkleppers nog steeds reden tegen 750cc zijkleppers. In 1970 werd deze 
regel veranderd zodat zowel kopkleppers als zijkleppers 750cc mochten zijn. 
De fabriek prepareerde vier A50’s, één A50 werd klaar gemaakt voor de race 
door BSA Incorporated in Nutley, New Jersey en een andere door West Coast 
in Californië. De motoren waren uitgevoerd met speciale zuigers met een 
compressieverhouding van 10:1. De kleppen waren gemaakt van Nimonic 80 
en de big-end lagers van lood-indium. Het bronzen-bus hoofdlager was 
vervangen door een kogellager en de oliepomp was gemaakt van gietijzer. Er 
waren Amal GP carburateurs met een doorlaat van 1 3/16 inch gemonteerd. bij 
7750 tpm leverden de motoren 53 pk maar het maximum toerental was 8250 
tpm. 
Bij testritten op het circuit van MIRA haalde de snelste motor een topsnelheid 
van 121,6 mph (195 km/u) en in één richting zelfs 125,7 mph (202 km/u). 
Ondanks de gedegen voorbereiding ging het gruwelijk fout en  haalde niet één 
A50 het einde van race. 
 

 
John Cooper tijdens de Hutchinson 100 
 
De reden waarom de A50 geen succesvolle racemotor is geworden, was een 
verkeerd ontwerp. Het was niet meer dan een verkleinde A65 met een lange-

slag (boring x slag = 65,5 x 74mm). In 1966 kwam uit Amerika het verzoek 
een A50 te bouwen met een boring x slag van 75 x 59mm, dus met de 
bovenkant van de A65 en een korte slag krukas. Deze constructie zou hebben 
geleid tot een heel andere motor, maar helaas is met dit voorstel nooit iets 
gedaan. 
 

 
Rod Gould 
 
In juni 1966 reed Tony Smith op Imola mee in de eerste ronde van de FIM 
Coupe d’Endurance. Tony kwalificeerde zijn A65 op pole position en hij en co-
rijder Peter Butler lagen op kop toen zij moesten stoppen om de gescheurde 
benzinetank te vervangen. Later in de race moest een uitgeblazen koppakking 
worden vervangen, maar desondanks eindigden zij als derde in hun klasse en 
als achtste in het algemeen klassement.  
Een maand later probeerden zij deze prestatie te verbeteren tijdens de 24 Uur 
van Barcelona. Zij eindigden met hun Spitfire op de vierde plaats. Omdat er 
ook in het donker werd gereden was verlichting noodzakelijk. Het duo moest 
echter zes keer stoppen om een kapotte koplamp te vervangen.  
Tony Smith vertelde na afloop: “De overbrenging was te laag, we reden 
steeds in het rode gebied. Koplampen sneuvelden, motorsteunen braken en 
spatborden vielen er af. Het was verschrikkelijk. We durfden de fabriek niet te 
vertellen dat we de motor over zijn toeren joegen. Ik dacht: Break the engine! 
Maar dat gebeurde niet.” 
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De motor trilde zo erg dat halverwege de race de handen van Peter Butler 
zodanig waren opgezwollen dat zijn trouwring moest worden doorgezaagd 
omdat zijn vinger anders geen bloed meer zou krijgen. 
De Hutchinson 100, verreden op Brands Hatch, trok minder aandacht dan het 
jaar ervoor. Mike Hailwood reed niet mee, maar John Cooper nam het stokje 
over en won de race, ondanks het feit dat zijn Spitfire slecht stuurde. Net als 
in 1965 werd Rod Gould vierde. Het weekend erna nam hij wraak op Cadwell 
Park en won de race vóór de Triumphs van Steve Spencer en John Hedger. 
Deze keer eindigde Tony Smith op de BSA als vierde. Een paar weken later 
won Smith wel de laatste race van het seizoen.  
 

 
Peter Brown wordt gevolgd door Norman Hanks in Cascades op Oulton Park. 
 
In het begin van het seizoen was Chris Vincent bijna onoverwinnelijk en won 
met zijn A65 de meeste zijspanraces maar naarmate het seizoen vorderde, 
kreeg hij steeds meer “last” van de Mini van Owen Greenwood.  
Vincent won de openingsrace op Mallory Park en de Snetterton East Anglia 
Cup, maar Greenwood won op Mallory Park the Sidecar Race of the Year. Het 
volgende weekend was Vincent de winnaar op dit zelfde circuit terwijl hij 
startte vanaf de laatste startrij. Vincent won ook de Good Friday King of 
Brands Hatch Race en de Snetterton Race of the Aces, met vier BMW 
Rennsports en diverse wereldkampioenen in zijn kielzog.  
Voor het eerst sinds 1963 won Chris Vincent niet de Nationale zijspantitel, die 
ging dat jaar naar Owen Greenwood met zijn vierwielige Mini. 
In de 500cc klasse hadden de A50’s het moeilijker met tegenstanders die in 
de Europese Grand Prix reden. BMW-rijders Pip Harris en Colin Seeley 
kaapten de meeste overwinningen voor hun neus weg. 
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1967 
 
Circa 90% van het budget van de Competition Shop werd gespendeerd aan 
de crossmotoren, zodat er weinig overbleef voor de twins. Terwijl voor de 
crossmotoren frames van titanium werden ontwikkeld (wat een groot en 
kostbaar fiasco werd), reden de twins nog steeds met gietijzeren cilinders. 
Tony Smith pleitte ook voor een 180° krukas waardoor de massa van het 
vliegwiel met 90 % kon worden verminderd, maar helaas werden al deze 
adviezen in de wind geslagen. 
Om de cilinderinhoud te vergroten werd +40 zuigers gebruikt waardoor de 
motor een inhoud van 670cc kreeg. Je zou zeggen dat dit nauwelijks meer 
vermogen oplevert maar het verschil was aanzienlijk. Een andere truc was om 
een A10 krukas te gebruiken waardoor de cilinderinhoud op 740cc kwam.   
Bij de Easter King of Brands Hatch Meeting eindigden vijf A65’s in de top zes. 
Chris Vincent was de winnaar en alleen Nigel Mead op zijn Triumph, die 
tweede werd, verstoorde het BSA-feestje enigszins. Terry Vinicombe eindigde 
als derde, Mick Boddice als vierde, Peter Brown als vijfde en Norman Hanks 
werd zesde. Een factor van belang was het de stotteren van Mini van Owen 
Greenwood, tot groot genoegen van de toeschouwers. “Being cheered to a 
standstill,” schreef een ooggetuige. 
 

 
Roy Hanks in gevecht met de Scitsu van John Warrington. 
 
Er kwam er steeds meer weerstand tegen de deelname van de cyclecars. Het 
ging niet alleen om de Mini van Owen Greenwood; John Worrington reed met 

zijn Scitsu, aangedreven door een Triumphblok en de Mogvin reed met een 
Vincent blok.  
Teneinde een eerlijkere strijd te krijgen, werd tijdens de Septemberraces in 
1967 op Brands Hatch een nieuwe klassenindeling ingevoerd. De 750cc 
klasse was te klein voor driewielers die werden aangedreven door een 
autoblok en de 1000cc klasse beperkte de inhoud van de automotoren.  
Dit werkte: met in de 750cc klasse een overwinning van Chris Vincent, 
gevolgd door Terry Vinicombe, Norman Hanks, Pip Harris op BMW en Peter 
Brown. In de 1000cc klasse was de uitslag echter nauwelijks anders. Weer 
won Chris Vincent en weer werd Terry Vinicombe tweede, maar nu met de 
Mini van Owen Greenwood op de derde plaats, met daarachter Norman 
Hanks en Bill Boddice.  
Bij de laatste race van het seizoen, ”the Final 67 Motorcycle Races” op 
Mallory Park, was er weer een “clean sweep” voor de BSA’s. Peter Brown was 
hier de winnaar, met Bill Boddice en Norman Hanks op de tweede en derde 
plaats. Weer had Owen Greenwood problemen met zijn Mini.   
Toen hij desondanks nogmaals de British Motorcycle Sidecar titel won, 
schreef een grappenmaker: “As a first for British Leyland !” In zijn boek 
“Vincent to Hailwood” heeft auteur Peter Crawford één van de hoofdstukken 
niet voor niets de titel “That bloody Mini again!” gegeven.  
In de Sidecar TT van 1967 eindigde Terry Vinicombe met zijn Tom Kirby BSA-
zijspan op de zesde plaats. Hij was de beste BSA-rijder en werd gevolgd door 
Fred, Roy en Norman Hanks, Mick Boddice, Malcolm Hobson en Derek 
Rumble. De race werd gewonnen door Siegfried Schauzu en Horst Schneider 
op BMW. Het was logisch dat de BSA A50-blokken geen partij waren voor de 
BMW Rennsports want dat waren volbloed fabrieksracers met bovenliggende 
nokkenassen, die niet te koop waren voor amateurs.  
In Amerika moesten de BSA’s het ook opnemen tegen een tegenstander met 
meer cc’s. In de Daytona 200 mijl reden 500 cc kopkleppers tegen 750cc 
zijkleppers. Hoewel de Harley’s voor gebruik op de openbare weg al jarenlang 
waren uitgevoerd met kopklepblokken, hadden de KR750 racers nog steeds 
zijkleppen.  
Na het debacle van 1966, presenteerde BSA een jaar later totaal vernieuwde 
A50-racers. De frames waren 1 inch langer geworden, zij hadden een 
stevigere achtervork en een grotere olietank. De benzinetank in Gold Star stijl 
was vervangen door een lagere tank, voorzien van inhammen ter plaatse van 
de knieën en een smalle achterkant, waardoor de bougies makkelijker 
bereikbaar waren en aan de carburateurs kon worden gewerkt zonder dat 
men de tank hoefde te verwijderen. Bovendien was in het achterwiel een 
schijfrem gemonteerd (dit was een wens van de Amerikanen) en in het 
voorwiel zat een Fontana 4LS trommelrem.
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De bronzen bus in het rechter hoofdlager was vervangen door een kogellager 
en de olie werd rechtstreeks de krukas in gepompt. De nokkenas en het 
tussentandwiel draaiden op naaldlagers. De motorblokken hadden 
magnesium carters en tal van andere magnesium onderdelen. Lucas had een 
speciale ontsteking geleverd. Op de testbank leverde de blokken 53 pk bij 
8250 tpm. 
Tijdens de race bleken al deze speciale aanpassingen alleen maar een 
verslechtering te zijn. De carters waren poreus, de lagers vielen er uit en zij 
lekten olie. Alle zes de BSA’s vielen uit en niet één kwam verder dan 29 
ronden in een wedstrijd over 53 ronden. De 500cc Triumphs deden het veel 
beter Alle zes haalden zij de finish. Met een een-twee overwinning  door Gary 
Nixon en Buddy Elmore, die de race in 1966 had gewonnen. 
 

 
De Daytona A50 
 
Clive Davies kocht in 1967 een Spitfire MkIII naar aanleiding van en positieve 
test in MOTOR CYCLE maar werd bijzonder teleurgesteld. De motor trilde 
hevig en de topsnelheid was slechts 110 mph. Hij vroeg Tom Kirby of hij 
speciale onderdelen zoals een rear-set, race-uitlaten en dergelijke verkocht. 
Het antwoord was: “No BSA didn’t make such things.” 

Clive wendde zicht tot Owen Greenwood die de motor voor hem tunede. 
Owen haalde het motorblok uit elkaar, balanceerde de krukas, monteerde 
10:1 zuigers (zoals bij de MkII), bewerkte de poorten, maakte de tuimelaars 
lichter en zette er een close-ratio versnellingsbak in. Hij adviseerde de Amal 
Concentric carburateurs te handhaven omdat de GP’s van de MkII alleen een 
voordeel opleverden op snelle circuits zoals bij de TT. Het resultaat was 
verbluffend. De motor trilde weinig een haalde een topsnelheid van ongeveer 
120 mph.  
 

 
Tony Smith werd derde in de TT. 
 
Bij de TT op Man werd voor het eerst een Production race georganiseerd. In 
het startveld van 60 motoren reden vier A65’s mee en twee A50’s, tegen circa 
20 Triumphs. Een derde plaats van Tony Smith met en gemiddelde snelheid 
van 89.73 mph (144 km/u), achter de fabrieks-Triumph van John Hartle en de 
Dunstall Norton van Paul Smart, was een mooie prestatie. Zijspancoureur 
Norman Hanks reed deze keer op een solo A50 en werd vijfde in de 500cc 
klasse.  
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1968 
 
In 1968 deed BSA een nieuwe poging om de Daytona-race te winnen. Tijdens 
de wintermaanden waren nieuwe frames gebouwd en werden de 
motorblokken doorontwikkeld met o.a. grotere inlaatkleppen en verbeterde 
inlaatkanalen. Lucas had een “racing contact-breaker unit “ geleverd en de 
oliepomp was voorzien van andere tandwielen om de oliestroom te 
verbeteren. De zware stalen koppelingskern was vervangen door een 
aluminium exemplaar en het motorblok was in een nieuw frame gemonteerd 
dat beter stuurde en een kleiner frontaal oppervlak had.  
Tijdens testen op MIRA draaide Tony Smith anderhalf uur lang rondjes met 
een gemiddelde van 121 mph (194 km/u) waarbij hij in elke ronde 
terugschakelde naar de tweede versnelling. 
De A50’s reden deze keer de race wel uit. Bobby Winters eindigde op de 12e 
plek in het algemeen klassement en als vijfde 500cc viertaktmotor. Hij finishte 
zeven plaatsen hoger en vier ronden eerder dan de Triumph van Gary Nixon, 
de winnaar van vorig jaar.  
De overwinning ging naar Carl Rayborn op de Harley-Davidson zijklepper met 
een gemiddelde snelheid van 101,29 mph (163 km/u).  
Twee dagen eerder werd de 100-mile Amateur race gehouden. Daarin 
eindigde Ray Hempstead met zijn A50 op de tweede plaats, in startveld van 
82 deelnemers. De winnaar was Bill Lyons op een Honda 450.  
 

 
Norman Hanks, Peter Brown en Colin Seeley in een race op Brands Hatch. 
 
De zijspanrace op 3 maart, op Mallory Park, leverde weinig succes op voor de 
BSA-rijders: Chris Vincent viel uit met een gebroken ketting, Terry Vinicombe 

had elektrisch problemen, Mick Boddice en Peter Brown raakten van de baan 
als gevolg van olie op het wegdek waarna Norman Hanks de race kon 
winnen.   
Een weekend later nam Peter Brown revanche en won de race op Brands 
Hatch. Het weekend daarna won Chris Vincent op Snetterton en in het laatste 
weekend van maart boekte hij een dubbele overwinning; eerst op Oulton Park 
en de volgende dag, na een nachtelijke rit van 275 mijl (442 km), op Lydden. 
Tot aan de TT, in juni, behaalden zowel Chris Vincent als Mac Hobson, Terry 
Vinicombe en Peter Brown diverse overwinningen, waarbij andere BSA-rijders 
hen op de hielen zaten. 
De zijspanrace op Mallory Park, op 5 mei, eindigde in een complete BSA-
triomf met Chris Vincent als winnaar, Norman Hanks op de tweede plaats, 
Mick Boddice werd derde, Roy Hanks vierde en Peter Brown eindigde op de 
vijfde plaats.  
 

 
Alan Barnett op de Rickman A65 
 
Op 10 maart, op Brand Hatch, waren alle schijnwerpers gericht op Alan 
Barnett die op de Rickman-A65 van Tom Kirby reed. Met zijn Spitfire wist hij 
Ray Pickrell op een Dunstall 750 Domiracer, vier ronden lang voor te blijven, 
tot de ontsteking van A65 begon over te slaan. De eerste BSA-overwinning 
(bij de solomotoren) van dat seizoen kwam voor rekening van Tony Smith, die 
op 7 april de race op Cadwell Park won. Een weekend later won Bob Heath  
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“the double” op Darley Moor. In het laatste weekend van april, op Aintree, won 
Bob Heath nogmaals, waarbij hij Les Mason versloeg. Tijdens de Brands 
Hatch 500-miler, op 12 mei, zag het er aanvankelijk goed uit voor BSA. In 
ronde 115 ging de Smart/Mahoney Spitfire aan de leiding, gevolgd door de 
A65 van Bob Heath en Allister Copland. Zij leken af te stevenen op een 1-2 
overwinning. Toen ging Mick Andrew onderuit met de tweede fabrieks-Spitfire, 
terwijl de Boddice/Mason Spitfire in de pits stond met een gebroken uitlaatpijp 
die gerepareerd werd met behulp van Colablikjes. Op dat moment kwam de 
motor van Heath en Copeland ook binnen. Tenslotte kwam Pat Mahoney ook 
de pits inrijden en klaagde over wegliggingsproblemen. Een oplettende helper 
zag dat de achtervork was gebroken. Het was een speciale en iets langere 
achtervork maar de man die hem had hardgesoldeerd had hem te heet 
gestookt. Tony Smith en Mick Andrew behaalden uiteindelijk de vierde plaats 
in de 750cc klasse en Hugh Evans en Paul Coombs eindigden met hun A50 
op dezelfde plek in de 500cc klasse.  
Een weekend later won Bob Heath “the double” op Darley Moor en op 19 mei 
werden Tony Smith en Mick Andrew tweede in een nieuwe Production race 
over 30 ronden op Mallory Park. Hierbij werd de Le Mans start toegepast, 
waarbij de coureurs vanaf de overzijde van de baan naar hun motor moesten 
rennen. De race werd gewonnen door de Dunstall-Norton van Ray Pickrell 
een Dave Croxford.  
In de Production TT versloeg Tony Smith alle elf meerijdende Triumphs en 
eindigde op de derde plaats achter Ray Pickrell en Billy Nelson die op 750cc 
Nortons reden. De extra 100cc cilinderinhoud van de Nortons maakten het 
verschil. 
Het grote nieuws van deze TT was dat er een 750cc zijspanklasse aan was 
toegevoegd. Het publiek was uitgekeken op de dominantie van de BMW’s in 
de 500cc klasse. Deze nieuwe klasse weerspiegelde beter de dagelijkse 
realiteit en men hoopte op meer spanning. 
Voor de BSA-liefhebbers werd dit een fantastische race die eindigde met een 
1-2-3 overwinning van de A65’s.   
Terry Vinicombe en John Flaxman behaalden de overwinning met een 
gemiddelde snelheid van 85,85 mph (138 km/u). Norman Hanks met zijn 
passagiere Rose Arnold werden tweede en de combinatie Peter Brown/David 
Bean eindigde als derde. Vermeldenswaardig is dat Rose Arnold (die kort 
daarna zou trouwen met Roy Hanks) de eerste vrouw was op het podium van 
de TT. 
Peter Brown was niet blij met zijn derde plaats want: “In ’68 we should have 
won it actually, but the zip on Dave Bean’s leathers broke. He looked like the 
Michelin Man and it must have knocked about 30 mph off the top speed as a 
result!” 
BSA buitte dit succes niet uit en liet de publiciteit over aan toeleveranciers 
zoals Lucas.  

Niet alle BSA-rijders deden het goed want Mac Hobson kwam niet verder dan 
Union Mills, terwijl hij de leiding had viel Chris Vincent uit bij Kirkmichael en 
vader Fred en zoon Roy Hanks 
stonden met problemen in de pits. 
In de weken na de TT wonnen bijna 
alle BSA zijspanrijders nog diverse 
races. Peter Brown en Mick Casey 
sloten het seizoen af met de British 
Championtitel. Na twee Mini-jaren 
was de titel weer terug bij BSA maar 
alleen Brian Martin en Bert Perrigo 
feliciteerden hem hiermee. Van de 
staf van BSA hoorde hij niets alsof het 
de gewoonste zaak van de wereld 
was dat hij het zijspankampioenschap 
had gewonnen.  
Veel coureurs waren niet tevreden 
over het A65-frame en probeerden 
andere frames zoals Norton Feather-
bed en Rickman Métisse.  
Op 23 juni 1968 won Alan Barnett op 
zijn Kirby Métisse A65 het interna-
tionale Post-TT evenement  op het 
circuit van Thruxton, vóór Malcolm 
Uphill die op een Triumph Métisse reed. Op 6 juli versloeg Les Mason, ook op 
een A65-Rickman, Bob Heath op Aintree.  
Op 4 augustus werd Hugh Evans met zijn A50 tweede op Snetterton. 
In het augustus Bank Holiday weekend behaalde Tony Smith een van de 
grootste overwinning van dit seizoen. MOTOR CYCLE NEWS schreef: “Tony 
Smith took the works 650cc BSA twin to its first National race victory ever, 
when he took the ‘Cadwell Conquerer’ title at Cadwell Park, on Monday.” Wat 
deze titel extra glans gaf was dat Tony, als gevolg van zijn gewonde voet, een 
helper nodig had bij de duwstart en daarom moest starten vanaf de laatste 
startrij. Hij reed vervolgens door het hele startveld naar de eerste plaats. De 
motor waar hij op reed had het rijwielgedeelte van een Daytonaracer met 
daarin een 670cc motorblok. De krukas draaide op het standaard glijlager (de 
bronzen bus) dat nooit problemen gaf. “The bush didn’t need changing in 
those days, it wasn’t necessary.” 
Bij laatste ronde van Het Midland  Club’s Championship op Cadwell Park won 
Ray Hole twee maal, Les Mason legde beslag op de derde plaats en BSA 
employee Graham Sanders werd twee maal vierde. Bob Heath sloot het 
seizoen af met twee overwinningen op Darley Moor en werd Production Bike 
Champion. De laatste race op 13 oktober werd een perfecte A65 1-2-3 
overwinning van Bob Heath, Graham Sanders en Les Mason. 

53 

 



1969 
 
Op 16 maart 1969 behaalde Tony Smith een mooie overwinning in de “open 
class” race op Mallory Park. Aanvankelijk nam Alan Barnett de leiding, op de 
A65 van Tom Kirby, maar Tony Smith werkte zich door het startveld naar 
voren, passeerde de Dunstall Norton van Ray Pickrell en de Triumph van 
Percy Tait. Tussen de Esses en de finish was Dave Croxford sneller maar in 
de Gerard’s section was Smith de snelste. Na een spannend gevecht won 
Tony Smith de race met Percy Tait op de tweede plaats.   
Een dag eerder, op Cadwell Park, verbaasde vriend en vijand zich over het 
feit dat Hugh Evans op een A50 tweede werd in de Production class en 
daarbij vrijwel alle 650 en 750cc twins achter zich liet. De enige die hij voor 
zich moest dulden was Ray Hole op een A65. Op 22 maart won Ray Hole 
weer en een week later werd hij tweede op Snetterton.   
 

 
Hugh Evans op de A50 
 

In de weken vóór de TT, behaalden de zijspannen de ene na de andere 
overwinning: Roy Hanks op het nieuwe circuit van Staverton, Pat Sheridan op 
Mallory, Mac Hobson op Croft, Pete Krukowski op Crimond en Peter Brown op 
Castle Comb. Intussen won Chris Vincent op Oulton Park, Snetterton, Brands 
Hatch, Mallory Park, Crystal Place, Thruxton en Cadwell Park. Daarna 
nogmaals op Brands Hatch en Mallory Park. In de Master of Mallory race, op 
6 april, reden zijspannen mee uit Zweden, Nieuw Zeeland en Zwitserland. De 
Duitse wereldkampioen Helmut Fath reed voor het eerst met een 750cc 
viercilinder URS, die 110 pk leverde.  
Chris Vincent liet zich hierdoor niet intimideren en passeerde in de tweede 
ronde de URS buitenom, in de Esses. Hij maakte gehakt van Helmut Fath en 
won de race met een voorsprong van elf seconden.  
Chris Vincent was niet onder de indruk van veel pk’s want: “Silverstone was 
actually the only place power was important.” Blijkbaar vond hij veel trekkracht 
belangrijker.  
 

 
Chris Vincent tijdens de 750cc zijspan TT, bij Keppel Gate. 
 
Tijdens de 750cc Production race in de TT vielen bijna alle A65’s uit met 
technische problemen en Pat Mahony werd slechts achtste. Het beste 
resultaat was de vijfde plaats van Hugh Evans met zijn A50 in de 500cc 
Production race, slechts 0,2 seconde achter de Suzuki van John Cooper.  Bij 
de zijspan TT ontbrak Terry Vinicombe want kort na zijn overwinning in 1968, 
overleed hij aan trombose.  
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Liggend op de tweede plaats en nadat hij een nieuw rondenrecord had 
gevestigd, viel Chris Vincent uit met transmissieproblemen.  Peter Brown nam 
de honneurs waar en werd tweede achter Siggy (Siegfried Schauzu).  
Er volgden dat seizoen nog veel meer A65-overwinningen met als resultaat 
dat Chris Vincent de Britse zijspan titel (weer) veroverde, terwijl Pete 
Krukowski beslag legde op de Schotse zijspantitel. 
 

 
Peter Brown werd tweede in de 750cc zijspan TT 
 
In de aanloop naar de Hutchinson 100, behaalden de solo A65’s goede 
resultaten. Les Mason werd tweede op Aintree en Graham Sanders won 
tweemaal op Snetterton. Gerry Millward won met een aangepaste Lightning 
Clubman (met een A50 krukas en een Spitfire cilinderkop) op Lydden, Cadwell 
Park en Mallory Park. 
In de Hutchinson 100 werd Tony Smith tweede, op een paar inches achter 
Mick Andrews op een Kuhn Commando. Tony Smith vertelde hierover: “Ik zat 
vlak achter Mick Andrews op de Kuhn Commando en we hadden een halve 
ronde voorsprong op de andere deelnemers. Met nog drie ronden te gaan 
haalden we Hugh Evans in. Mick ging binnendoor, raakte hem en duwde hem 
verder naar buiten, naar mij toe, waardoor ik van de baan raakte. Ik reed door 
het gras en kwam op een achterstand van 100 meter. Ik verbrak het 
rondenrecord om hem in te halen maar een fotofinish bewees dat ik hem net 
niet had verslagen.”  

Voor dat het seizoen voorbij was verzekerde Hugh Evans zich van de titel in 
het BRC 500cc Production Championship. Op 23 augustus won hij tweemaal 
op Cadwell Park en op 18 oktober twee maal op Snetterton. 
 

 
Graham Sanders en Bob Heath op Darley Moor. 
 
Graham Sanders won op Darley Moor en Cadwell Park, terwijl Les Mason op 
dit circuit de “unlimited race” won.  
 
Vanaf dit jaar werden de Britse 650cc machines toegelaten in de US oval 
racing en de BSA-coureurs grepen hun kansen.    
In mei eindigde Dick Mann zowel in de ½ mijl race in Cumberland als in Terre 
Haute op de derde plaats. Een paar weken later, in begin juni, werd hij tweede 
in de ½ mijl race in Louisville. Aan het eind van de maand, in de Santa Fe TT, 
nam Eddie Writh vanaf de start de leiding met zijn door Harold Seller 
getunede A65 en stond die niet meer af.  
Op de ½ mijl oval van San Jose startte Jim Rice vanaf de buitenkant van de 
eerste startrij en nam met zijn A65 onmiddellijk de leiding. Niemand kon hem 
bedreigen en met een ruime voorsprong op de Triumph van Garry Nixon en 
de Harley-Davidson van Mert Lawwill won hij de race. 
TT-specialist Dick Mann werd derde op het circuit van Castle Rock en won op 
17 augustus de Peoria TT, waarbij hij de Harley’s van Carl Rayborn en Bart 
Markel versloeg.  
Op de Sacramento Mile werd Jim Rice derde op zijn door BSA West Coast 
ondersteunde A65 en behaalde de eerste plaats in de Oklahoma City ½ mijl. 
Opkomend talent Dave Aldana deed niet voor hem onder en won met zijn A65 
de Amateur class op de circuits van Cumberland, Terre Haute, Reading, 
Santa Fe  en Ascot en behaalde daarnaast nog diverse top-drie noteringen. 
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1970 
 

 
Tony Smith (nr.15) en Percy Tait op Mallory Park in 1969 
 
Eind maart won Brian Steenson, met de ex-Tony Smith A65, een 
productionrace op Cadwell Park terwijl hij tot in de laatste ronde op de derde 
plaats lag achter de Norton van Mick Andrew en de Triumph van Alan Jeffries. 
Het was de laatste overwinning van een door de fabriek ondersteunde 
productieracer. Hierna zouden de privérijders het op eigen kracht moeten 
doen. Dat lukte want Hugh Evans en Gerry Millward wonnen op Cadwell Park 
en Graham Sanders won op Darley Moor. 
In de Thruxton 500 Mile verschenen drie A65’aan de start tegenover 23 
Triumphs, twee Honda CB750’s en zes Norton Commando’s. Er reed ook één 
A50 mee die het in de 500cc klasse moest opnemen tegen Barry Sheene en 
Dave Croxford op een Kawasaki Mach III en de Suzuki T500 van Stan Woods 
en Frank  Whiteway. Na 2½  uur racen lag de BSA op de tweede plaats en 
bedreigde de leider, maar toen gaf de A50 de geest.  
In de 750cc klasse behaalden Graham Sanders en Don Jones de tweede 
plaats maar dat was niet gemakkelijk. In de laatste ronde, in een snelle bocht, 
kwam Don Jones ten val. De weg liep licht omhoog maar Don Jones slaagde 
er in zijn motor net op tijd over de finishlijn te duwen. Hij kreeg een geweldig 
applaus van de toeschouwers.  

Bij de zijspannen ging het makkelijker. De vraag was niet wie kampioen zou 
worden maar wie tweede zou worden achter Chris Vincent. Er waren twee 
nieuwe trends zichtbaar: steeds meer zijspanrijders kozen voor BSA-power en 
de top drie van 1969 was uitgegroeid tot een top zes in 1970. Op 
Paaszondag, op Mallory Park, was de eerste plaats voor Chris Vincent met 
Norman Hanks als tweede, Peter Brown werd derde, Roy Hanks vierde, Pat 
Sheridan vijfde en Bryan Rust legde beslag op de zesde plaats. Daarna, op 
maandag, won Mick Boddice op Crystal Place, Chris Vincent op Oulton Park 
en Norman Hanks op Cadwell Park. Zij wonnen niet alles want de extra 
cilinderinhoud van Andy Chapmans Mini voorkwam een tweede winst van 
Mac Hobson en Roy Hanks. 
Een week later won Mac Hobson op Silloth, Bill Crook op Cadwell Park en Bill 
Cooper op Darley Moor. 
 

 
Mac Hobson op de Mountain Road in de 750cc zijspan TT in 1970 
 
Brian Mee wilde een beter race-zijspan. Hij vroeg Owen Greenwood het frame 
te bouwen vroeg Bill Cooper een A65-blok voor hem op te bouwen. “As at the 
time an A65 was definitely the best, the way to go. You did’t need a heavy 
reving engine like for the solos, but grunt at the bottom end and that’s what 
the BSA had in spades.” 
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Chris Vincent reed toen met een 750cc blok en later met een 850. Hij won 
daarmee op Castle Comb, Cadwell Park, Brands Hatch, Mallory Park en 
Oulton Park. De rij BSA-overwinningen was eindeloos want Bill Crook won op 
Oulton Park en Darley Moore, Pat Sheridan op Castle Comb, Mac Hobson op 
Croft, Pete Krukowski op Crimond en Bryan Rust op Cadwell Park. 
Ben Pocklington was een van de beste monteurs. Hij bewerkte de vliegwielen, 
lijnde de krukas uit en gebruikte een balansfactor van 66% waardoor de motor 
niet of nauwelijks trilde.”That altered BSA” vertelde Bryan Rust. “It would do 
9500 revs and we were having to roll it off, though it was using all standard 
BSA stuff inside. We always kept the standard bush like the A10 because as 
long as they were put together right you never had problems with those 
engines. What was surprising was that they started as a 500 and 650, then 
750, 850 and that, yet there were still never any problems. Most engines 
couldn’t take that. A Triumph certainly couldn’t.” 
In de TT werd Peter Brown weer tweede achter de BMW van Siegfried 
Schauzu op een achterstand van 3 minuten. De A65 van Bill Cooper was de 
volgende  BSA die over de finishlijn kwam, gevolgd door Mac Hobson en Pete 
Krukowski. 
 

 
Peter Brown en Mick Casey werden weer tweede in de 750cc zijspan TT 

Peter Brown vertelde dat in Umberslade Hall veel mensen werkten die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog in oorlogsindustrie hadden gewerkt. Het waren 
slimme mensen maar ze wisten niets van motorfietsen. Op een dag kreeg hij 
een telefoontje van een van de leidinggevenden:  
“Would I please stop racing the twin cylinder engine, it was not considered a 
good advertisiment.”  
Hij kreeg een nieuw Rocket 3-blok dat ongeveer 70 pk leverde. Zijn A65-blok 
leverde daarentegen 85 pk en het koppel was enorm. Brown reed met de 
driecilinder op Mallory Park en eindigde als negende.”And I have never finised 
9th.” Daarna reed hij op Castle Comb en weer werd het motorblok bloedheet 
tot het zichzelf uiteindelijk opblies. Hij ging ermee naar Umberslade Hall en 
was kortaf: “You’ll find all the bits in the box.” 
Niet alleen de motorblokken waren verantwoordelijk voor een goed resultaat 
maar ook het rijwielgedeelte. In deze tijd werden de wielen steeds kleiner en 
breder en dat had invloed op de rijstijl. Van een 16x4.00” achterband ging 
men over op een 10x5.00” waardoor veel meer rubber contact maakte met het 
wegdek. Hierbij werd gebruik gemaakt van veel Mini-onderdelen zoals de naaf 
en de schijfrem. 
De race op Mallory Park, op 20 september, werd gewonnen door Chris 
Vincent, met direct achter hem nog vijf BSA-combinaties.  
Ook op 4 oktober in de Brands Hatch Evening News Race of the South was 
Chris Vincent de snelste en liet Peter Brown en Roy Hanks achter zich. In de 
laatste race van het seizoen, op Snetterton, werd het weer een 1-2 voor Chris 
Vincent en Peter Brown, met BMW-rijder Pip Harris op de derde plaats en Roy 
Hanks als vierde. Met 18 “top level National wins” was Chris Vincent onbetwist 
de beste coureur van dit seizoen.  
De solo BSA’s deden het, na de TT, ook goed met tal van overwinningen. In 
de BRC One Hour Enduro op Snetterton werd Clive Wall op zijn Spitfre 
tweede. De speed trap op het lange rechte eind noteerde voor de A50 van 
Hugh Evans een snelheid van 108 mph, meer dan 10 mph sneller dan de 
snelste 500 Suzuki. Dit bewees dat hoewel de twins op papier werden 
overklast door de nieuwe techniek, zij nog steeds een factor waren om 
rekening mee te houden. Dit bleek op 22 augustus op Cadwell Park met een 
eerste plaats voor Clive Wall (654 BSA), tweede werd Gerry Millward (654 
BSA), derde Mick James (650 Triumph), vierde Phil Haslam (650 Triumph) 
met op de vijfde plaats Hugh Evans (500 BSA). 
Een van de spannendste gevechten vond plaats op 20 september op Lydden. 
In de laatste bocht passeerde Clive Wall de snelle Norton Commando van 
Clive Smithers en won de race met een wiellengte. Daarbij reed hij de snelste 
ronde (van alle klassen) van de dag en veroverde het BFRC kampioenschap. 
Gerry Millward werd tweede in het kampioenschap. Dat was opmerkelijk: twee 
BSA’s op de eerste twee plaatsen tegenover een overvloed van Triumphs. 
De veelvuldige deelname van de Triumphs is al eerder genoemd. 
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De belangrijkste reden hiervoor was het feit dat die fabriek de Bonneville 
productieracers volledig ondersteunde. De “Thruxton Bonneville T120 High 
Performance Specification parts list” van 1965 bevatte meer dan 100 speciale 
onderdelen die uniek waren voor de Thruxton. In 1967 verscheen een 
herziene lijst alsook een “works only” lijst met onderdelen die waren 
goedgekeurd door Dough Hele. Deze onderdelen waren niet conform de ACU 
Production Rules, maar werden toch gebruikt.  
 

 
De ex-works A65 productieracer, uitgerust met een halve kuip.  
 
BSA deed daarentegen niets voor de coureurs. Zij moesten zelf hun Spitfire 
kopen bij de dealer en de motor zelf aanpassen; kant en klare opvoerkits 
bestonden niet. Desondanks behaalden de BSA’s, in verhouding, meer 
overwinningen dan de Triumphs en wonnen nog kampioenschappen nadat de 
Triumph twins waren vervangen door de triples.  
In juli namen Graham Sanders en Don Jones deel aan de 24 Uur van 
Barcelona. De A65 liep als een Zwitsers uurwerk en, afgezien van een 
gebroken kopsteun en regelmatig spannen van de ketting, bleef de motor 
pechvrij. Zij eindigden op een verdienstelijke vierde plaats in het algemeen 
klassement dat werd gewonnen door Dave Degens op de Dresda Triton met 
daarachter een Triumph 650 en een Honda 750 viercilinder. 

Sanders en Jones wilden ook graag meerijden met de Bol d’Or maar hadden 
geen inschrijvingsbewijs. Bob Heath had dat wel maar zou in hetzelfde 
weekend met een B50 deelnemen aan een race op Mallory Park om het Brits 
500cc kampioenschap. Bob Heath gaf zijn inschrijving aan Sanders en Jones. 
In het reglement stond echter dat het wel was toegestaan om van rijder te 
wisselen maar niet van motor. Daardoor waren Graham Sanders en Don 
Jones gedwongen met de Rocket 3 te rijden die was ingeschreven. 
Na een paar uur reden ze bij de eerste zes maar kregen een ongeval en 
kwamen daarna zonder benzine zodat ze als een van de laatsten finishten.  
 

 
Jim Rice eindigde in 1970 als tweede in het AMA kampioenschap 
 
Desondanks eindigden zij dat seizoen als tweede in het FIM European Coupe 
d”Endurance Championship.  
Gezien de tegenstanders, zoals fabrieksteams van Laverda en Moto Guzzi en 
de Honda viercilinders, was dit een geweldige prestatie, maar BSA gebruikte 
dit niet in hun publiciteit want alle aandacht ging uit naar de Rocket 3. 
Graham Sanders ging er van uit dat als hij in de Bol d‘Or met de A65 had 
mogen rijden, hij het kampioenschap zou hebben gewonnen. 
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In Amerika, waar de A65 gebruikt werd in flat-tack races, was men verre van 
enthousiast over het A65-frame. Dave Aldana zei daarover: “I started racing 
my A65 as an amateur with a standard frame which was, to be honest, a load 
of shit. It was awfully heavy and kept throwing me over the side all the time. 
But with the Trackmasterframe it was one of the best handling bikes I ever 
rode and I was very succesful with it.” 
De Trackmaster-A65 bleek een winnende combinatie. De BSA’s overklasten 
de verouderde Harley-Davidsons en versloegen ook de Triumphs. Jim Rice 
won de eerste race van het seizoen, de Houston TT.  
 

 
De A65 in het Trackmasterframe 
 

In april won hij ook de ½ mijls race in Atlanta en Dave Aldana werd begin mei 
tweede in Cumberland. Jim Rice won dat seizoen zes races en was bijna het 
hele seizoen de leider van het klassement. Door een ongeluk eindigde hij 
uiteindelijk als tweede in het algemeen klassement, achter Triumph-rijder 
Gene Romero.  
Ook Don Emde presteerde goed met de A65 en won de Amateur final in de 
laatste AMA National van het jaar, die in Oklahoma werd verreden.  
Volgens het reglement van de AMA waren de motoren beperkt tot 650cc 
omdat het in feite straatmotoren waren. Maar er was een uitzondering op deze 
regel die inhield dat indien 200 stuks 750cc kits waren gemaakt en 
beschikbaar waren voor het publiek, deze kit in de races mocht worden 
gebruikt. Triumph kon deze kits leveren maar BSA niet, waardoor de 650cc 
A65’s tegen 750cc Triumphs reden. Dit was de reden om BSA te verzoeken 
de A70 te bouwen. 
 

 
 
Het zal geen toeval zijn dat het olieframe, dat in 1971 verscheen, grote 
gelijkenissen vertoont met het Trackmaster frame. 
 
BSA stimuleerde het gebruik van de Rocket 3 maar het carter bleek voor de 
flat-track races te breed te zijn. In bochten, die men indook met een snelheid 
van 130 tot 135 mph (meer dan 210 km/u), kwam het te snel aan de grond 
waardoor het achterwiel los kwam. In 1971 werd de driecilinder alleen nog 
maar ingezet op asfaltbanen terwijl de A65 werd gebruikt voor de flat-track 
races. 
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1971 
 
Voor de BSA privérijders begon het nieuwe seizoen op 7 maart op Cadwell 
Park, waar Frank Hodgson met zijn A65 de Rocket 3 van Mick Burns 
versloeg. In de voorjaarsmaanden boekte hij ook overwinningen op Cadwell 
Park en Croft. Op 25 april werd Clive Wall tweede op Lydden met slechts een 
motorlengte achterstand op de Triumph van Brian Edward. In de MCRC races 
op Snetterton werd Dave Mason tweede en derde op zijn Rickman A65 en 
verzekerde zich van een goede start in het 1000cc kampioenschap. Malcolm 
Lucas werd vierde op zijn Featherbed-A65 terwijl Martin Russel op een A65 in 
een Bandit-fame reed. 
In de Production Class won Frank Hodgson op de vorrmalige motor van 
Cooper en Steenson en Dave Mason op de “oude” motor van Tony Smith. Dat 
betekende twee Spitfire-overwinningen op dezelfde dag. Frank Hodgson reed 
goed en won op 22 mei, op Cadwell Park, twee races. Steve Brown werd 
eenmaal tweede en eenmaal winnaar. Veel rijders waren lid van verschillende 
clubs en konden daardoor vaak rijden.  
 

 
Frank Hodgson op de A65 
 
 
 

 
Bill Cooper in de sandwich tussen een Mogvin een Mini op Cadwell Park. 
 
Ook de zijspannen deden het goed met overwinningen van Chris Vincent op 
Oulton Park en Thruxton en eerste plaatsen van Norman Hanks op Mallory 
Park en Cadwell Park.  
Het was een aaneenschakeling van overwinningen met op Goede Vrijdag een 
zege van Norman Hanks op Cadwell Park terwijl Chris Vincent op zondag 
won. Peter Brown won op Crystal Palace, Chris Vincent op Castle Combe en 
Mick Boddice op het circuit van Gaydon.   
In mei kwamen 25.000 toeschouwers naar de Cadwell International. Giacomo 
Agostini was de grote publiekstrekker maar het publiek werd ook getrakteerd 
op een show van Birminghams “vliegende formatie.” 
Vijf BSA’s bij de eerste zes was weer een mooie score: 1. Norman Hanks, 2. 
Pat Sheridan, 3. Mick Horspole (Triumph), 4. Chris Vincent (die 
koppelingsproblemen had), 5. Roy Hanks en 6. Stuart Digby.  
Norman Hanks had een topweekend want de volgende dag won hij ook op 
Croft. John Biggs op een 875cc Hillman Imp werd tweede.  
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Peter Brown (57), Mick Boddice (3) en Norman Hanks (45) in gevecht op 
Castle Combe op 4 september 1971. 
 
De TT verliep minder fortuinlijk want daar waren de BMW’s oppermachtig. 
Chris Vincent probeerde zijn zege uit 1962 te herhalen maar zijn motor begaf 
het aan het begin van de derde ronde bij Glen Vine. 
Peter Brown zei daarover: “He used to go to the Isle of Man with the intention 
of beating those bloody BMW’s. But he couldn’t get out of his short circuit 
mind-set. Now on a short circuit both he and I could beat them, but you 
couldn’t beat the bastards on the Isle of Man.”  
Roy Hanks ging het gevecht aan om de derde plaats met de BMW’s van 
Luthringhauser en Butscher, maar blies zijn motorblok op. Een schrale troost 
was dat Chris Vincent zesde werd in de 500cc zijspanklasse. 
Op 13 juni bij de MCN Superbike Meeting op Mallory Park eindigden zeven 
A65’s in de top acht. De race werd gewonnen door Pat Sheridan, die over een 
geheim wapen bleek te beschikken. Hij reed met een A70 krukas en speciale 
cilinders waarmee hij over 840cc kon beschikken. De motor was zó snel dat 
Chris Vincent zei: “I must have missed a gear or something.” 
30 augustus ging de geschiedenisboeken in als een van de zwartste dagen 
van de zijspanraces. Op het circuit van Oulton Park remde Pat Sheridan niet 

of te laat in de bocht na het rechte 
eind. Op dat moment reed hij circa 90 
mph. Zijn zijspan draaide om zijn as, 
raakte van de weg, kwam tegen het 
talud en stuiterde terug op de baan. 
Vijf zijspannen raakten betrokken in 
de botsing. Pat Sheridan, zijn 
passagier Phil Smith en Peter 
Pritchard, de passagier van Gary 
Brian, kwamen hierbij om het leven, 
terwijl diverse rijders zwaar gewond 
raakten.  
Het was onbegrijpelijk maar de race 
werd hervat; Chris Vincent vestigde 
een nieuw rondenrecord en won. 
Uiteraard was iedereen steeds op 
zoek naar meer vermogen. Omdat de 
Engelse twins het einde van hun 
capaciteit bereikten, verschenen 
zijspannen met andere motorblokken 
op de baan zoals een 841cc Saab-
blok, een Hillman Imp of de 
viercilinder Yamaha’s. Desondanks 
werd Chris Vincent met zijn BSA weer 

Nationaal Kampioen, met vijf BSA’s in de top zes van het kampioenschap.    
Ook bij de solomotoren in de Production klasse verschenen steeds meer 
nieuwe motoren zoals Tridents, Commando’s en Japanners. Clive Wall en 
Frank Hodgson behaalden met hun A65’s echter nog steeds overwinningen. 
In juni won Clive Wall op Lydden en Cadwell Park en Frank Hodgson op 
Cadwell Park en Darley Moor. In juli won Clive Wall op Snetterton en weer op 
Cadwell Park en Frank Hodgson op Snetterton en Aintree. In de 
zomermaanden behaalden beide coureurs nog meer overwinningen maar ze 
kregen concurrentie van Hugh Evans en Dave Mason, die op 10 oktober op 
Cadwell Park, de beslissende race om het Midlands 1000cc Kampioenschap 
won. Clive Wall deed niet voor hem onder en won het BRC Production 
Championship in 1970 en ’71 en de British Formula Production Class. Dat jaar 
won hij ook het 1000cc kampioenschap van deze organisatie. De A65’s 
wonnen dat jaar tien clubkampioenschappen; de enige die aan de BSA’s 
voorbij gingen waren de Racing 67 en Bemsee. 
De echte 650’s waren inmiddels verdwenen want je had 750cc nodig om de 
Triumphs, de Norvil Commando’s, de Laverda’s en de Honda’s te kunnen 
bijhouden.   
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In 1971 deed de BSA Group een grote investering in het Amerikaanse 
raceprogramma dat bestond uit zeven wegraces en vijftien off-road races.  
De fabrieksteams van Honda en Kawasaki kregen door de fabriek 
opgebouwde raceblokken, maar BSA had een andere benadering. De 
coureurs kregen een salaris waarmee ze ook hun eigen blokken moesten 
prepareren. Daardoor was iedereen op zijn eigen manier bezig, ook 
afhankelijk van de contacten die ze hadden. Dave Aldana zei hierover: “They 
gave me $ 25.000,- in 1970, which was a lot of money, but I didn’t spend it on 
my motorcycle, I spend it on real estate, some property and got involved in 
that, which I’m glad I did. So my bikes were pretty much stock.”  
Zoals eerder beschreven, voorzag Triumph zijn racemotoren wel van speciale 
onderdelen zoals nokkenassen, kleppen en GP carburateurs. Op de A65’s 
waren standaard 32mm Concentrics gemonteerd die Dave Aldana en zijn 
kompanen uitboorden tot 33 mm.  
Een probleem van de A65 flat-track racers was dat de primaire kettingkast te 
breed was waardoor hij in de bochten aan de grond kwam. Floyd, de vader 
van Don Emde loste dit op door een deksel te maken van een vlakke 
aluminium plaat. Hij plunderde het keukenkastje van zijn vrouw, nam een 
aluminium kookpan, zaagde de onderkant er af en laste die op de afdekplaat, 
ter plaatse van de koppeling. 
Sommige coureurs bouwden hun blokken om naar magneet-ontsteking zodat 
ze de alternator konden weglaten want die trok vermogen weg; pk’s die beter 
kon worden besteed aan een hogere snelheid. De accu’s vormden echter een 
constant probleem.  
Over verbeteringen aan het motorblok zei Dave Aldana:”The bottom line is, 
we didn’t do much. It was like a lot of things, leave it alone if it works and 
those BSA A65’s were probably unique in that regard. Cos Gene Romero’s 
Triumphs were very,very modified, like my Norton that I rode after, all very 
special.” 
Het was een geweldige prestatie dat Dick Mann, ondanks dit alles, dat jaar de 
fel begeerde Nr.1 wist te veroveren. De andere drie BSA eindigden op de 
tweede, de derde en de vierde plaats!  
De laatste race van het seizoen was de Ontario Speedway die werd 
gewonnen door John Cooper.  
1971 was het beste jaar uit de racegeschiedenis van BSA want naast de 
overwinningen van de twins (zowel in GB als in de USA), won Dick Mann op 
een Rocket 3 de 200 mijl van Daytona en deden de Rocket 3’s het goed in de 
Trans-Atlantic Match Races. 
De overwinningen van Dick Mann krijgen extra glans door het verhaal dat hij 
hierover vertelde: “In those days, they did not want me to win. The rest of the 
world didn’t know it yet but BSA was belly-up. 
 

 
Dave Aldana in 1971. Let op het aangepaste primaire deksel 
 
They knew it and did everything they could to make sure that Romero finished 
ahead of me for 1971. They wanted a Triumph to win. The BSAs were only 
650cc, The Harleys and Nortons were 750s. We didn’t get the 750 until late in 
the year but is was a little disadvantage. Those BSAs ran very well. When we 
got the 750 twin? It was like cheating.” 
Het was onbegrijpelijk dat BSA al deze overwinningen niet wist te verzilveren. 
Er was veel geld uitgegeven aan de verschillende raceprogramma’s maar dat 
werd niet terugverdiend omdat de nieuwe modellen veel te laat in de 
showrooms verschenen en met kinderziektes kampten.  
De overwinningen van de twins werden doodgezwegen, want alle aandacht 
werd gericht op de driecilinders, ondanks dat er negen maal zoveel twins 
werden verkocht als triples. Er waren grote investeringen gedaan in de 
ontwikkeling van de driecilinders die moesten worden terug verdiend. Alle 
machines en gereedschappen om de A65 te bouwen waren daarentegen al 
jaren geleden afbetaald dus elke twin die werd verkocht betekende extra 
inkomsten. 
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1972 
 
BSA verkeerde in grote financiële moeilijkheden. In het najaar van 1971 werd 
de productie grotendeels stilgelegd en het Competition Department gesloten. 
Na Kerstmis 1971 zijn hierdoor geen twins mee gebouwd maar dat betekende 
nog niet het einde van de race-activiteiten. De Amerikaanse fabrieksteams 
werden ontbonden maar veel coureurs gingen door als privérijders. Jim Rice 
begon het seizoen goed won de Colorado Mijl. In mei won hij de ½ mijls-race 
in San Jose en in juli won hij nogmaals in San Jose en in Salem. Ook Dick 
Mann deed het goed en won in augustus de Homewood Mile. Met zijn A70 
zette hij alle rijders die op de vierde en lagere plekken reden, op een ronde 
achterstand, inclusief Bart Markel, Gene Romero en Carl Rayborn. Een week 
later won hij weer, deze keer in de Peoria TT. Met deze overwinning was hij 
de eerste rijder ooit die de “Grand Slam” van de AMA-races won: een National 
overwinning in short-track, de ½ mijl, de mijl, de TT en de wegrace.  
 

 
Dick Mann probeert met zijn A70 Dave Harris op een Triumph te passeren 
 
In Engeland kon Frank Hodgson voor een bedrag van £25,- de motor kopen 
waar hij op reed. Het bleek de fabrieksracer van John Cooper te zijn.   
In de eerste National meeting van het Brits 750cc kampioenschap in het 
nieuwe seizoen, werd Bob Heath tweede op de voormalige Daytona-racer van 
Tony Smith, achter de Trident van Percy Tait. De voorrem was een grote 
Fontana trommelrem, afkomstig van de eerste Rocket 3 racers.        

De ontwikkeling van de zijspanracers ging nog steeds door. Norman Hanks 
reed met een 840cc blok met daarin een A70 krukas met “end-feed,” die 
sterker was dan de A10-krukassen die hij eerder gebruikte en steeds kapot 
gingen. Hij maakte groeven in het carter om meer ruimte te hebben, zodat de 
drijfstangmoeren het carter niet zouden raken. 
Aan linkerkant, buiten de alternator, had hij een extra krukaslager 
aangebracht. Ook de  back plate, achter de koppeling, had hij voorzien van 
een extra lager. Met 840cc was het niet nodig om het blok meer dan 6000 tpm 
te laten draaien, maar de belasting op de tandwielen was groter. Daarom 
haalde hij na elke race de versnellingsbak uit elkaar en telde nauwkeurig het 
aantal putjes in de tandwielen. Bij een bepaald aantal putjes verving hij de 
tandwielen.  
 

 
Brian Mee en Colin Newbold werden 13e in de 500cc zijspan TT. 
 
Het motorblok was betrouwbaar en hij won de openingsrace op Oulton Park, 
waar hij de 875cc KGB Imp versloeg. Daarna won hij de race op Thruxton ten 
kostte van de Trident van Alan Sansum. 
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Dat zette de toon voor de rest van het seizoen waarin Norman Hanks, Bryan 
Rust en George O’Dell de hoofdrolspelers waren. Zij weerden de aanvallen 
van de Imps van Jonh Biggs en Peter Williams af, van de Saab van Dale 
Ward en van de König van de Boret broers. 
Peter Brown reed nog maar af en toe mee en Chris Vincent had gekozen voor 
een URS viercilinder.  
 

 
Reg Hardy reed in de open klasse met megafoon-uitlaten. In de Production 
class moest hij daarentegen met standaard dempers rijden. 
 
Greorge O’Dell reed met een 750 “Birmingham engine.” Hij was er heel 
enthousiast over: “It would pull well out of corners without any wheel-spin and 
it had so much low-down punch. With this short stroke and big bore it would 
pull top gear all the way round somewhere like Gerards at Mallory.” Hoewel 
voor de Pre-TT Brands Hatch International Siegfried Schauzu en Rudi Kurth 
werden gepresenteerd als de publiekstrekkers, behaalde Greorge O’Dell twee 
zijspan-overwinningen. In de TT won Schauzu tweemaal en Roy Hanks werd 
tweemaal zesde. De best presterende BSA-rijder was John Barker die als 
derde eindigde in de 750cc race. Hij had zelfs een tijdje op kop gereden tot 
zijn koppeling begon te slippen. Het was de laatste keer dan een BSA-rijder 
op het TT-podium zou staan.  
Na de TT was het voor de BSA-rijders stuivertje wisselen met de modernere 
motoren. Norman Hanks won op Mallory en Cadwell en George O’Dell op 
Chrystal Palace. Van de tegenstanders won de Imp van John Biggs op 

Aintree, Chris Vincent met zijn URS op Snetterton, Weslake’s 
ontwikkelingsingenieur Currie op Oulton Park en de König van de broers Boret 
op Mallory Park, waarbij ze Norman Hanks versloegen. Hanks nam wraak en 
won de volgende dag op ditzelfde circuit. Hoewel Norman Hanks op 18 
oktober al genoeg punten had verzameld om tot kampioen te worden 
gehuldigd, ging hij toch de strijd aan met de Saab van Dale Ward. Hanks 
volgde zijn tegenstander gedurende de hele race tot in de laatste ronde. Hij 
gaf extra gas, brak het rondenrecord en kwam (met zijn niet-gestroomlijnde 
combinatie) als eerste over de finish.  
 

 
Frank Hodgson aan de leiding met achter hem Phil Haslam en Phil Gurner 
 
Hoewel ook bij de solomotoren de oppositie steeds sterker werd, konden de 
BSA’s nog goed meekomen. Op 29 april won Frank Hodgson op Aintree en 
reed sneller dan de winnaars in elke klasse. Een week later op Snetterton 
herhaalde hij deze prestatie met zijn Spitfire (in weg-uitvoering) en eindigde 
als eerste in de Production klasse vóór de Honda viercilinders, de Triumph 
Tridents en de Norton Commando’s. Hij won ook de eerste race in 1000cc 
klasse, terwijl Dave Mason op zijn Rickman A65 de tweede race won.  
In de zomer haalden de BSA’s de eerste plaats niet maar op 8 oktober won 
Frank Hodgson op Cadwell Park met in zijn kielzog een Kawasaki H1 triple, 
twee Honda 750 viercilinders en een Yamaha 350 twin. Een week later, op 
Darley Moor, won Reg Hardy de Production race en het kampioenschap. 
Op dezelfde dag werd ook op Snetterton gereden en daar won Martin Sharpe 
de 750cc race op een Devimead-BSA van Les Mason. Het was de laatste 
overwinning van een solo A65 in een wedstrijd van het British National 
Championship. 
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Norman Hanks had op de krukas, buiten de alternator, een extra krukaslager 
aangebracht. 
 

 
De  back plate, achter de koppeling, had hij ook voorzien van een extra lager. 
 

1973 en 1974 
 
De eerste National zijspanrace van het nieuwe seizoen werd gewonnen door 
regerend kampioen Norman Hanks. Op dezelfde dag werd op Cadwell Park 
een clubrace gehouden waarbij de tweede race werd gewonnen door de A65 
van Dick Greasley. In zijn motor zat een A10 krukas met aangepaste 
olietoevoer. In combinatie met een Jumbo bovenkant leverde dit 830cc op. 
Het maximum toerental bedroeg slechts 5200 tpm maar voor clubraces was 
dat voldoende en hij was altijd als eerste weg bij de start. Dick vertelde:  
“We won loads of club events and spares were cheap. The A65 motor, once 
sorted, was absolutely briljant.” 
Bij de National races op Cadwell Park werd weer een mooie 1-2-3 BSA-
overwinning behaald door Norman Hanks, zijn broer Roy werd tweede en 
Bryan Rust op de derde plaats.  
Op 1 april reed een groot contigent Britse rijders mee in de Rouen 
International in Frankrijk. De race was verdeeld over twee manches. In de 
eerste manche werd Norman Hanks tweede, terwijl Roy Hanks en George 
O’Dell allebei een derde plaats veroverden. 
In de voorjaarsmaanden behaalden Norman Hanks en solorijder Frank 
Hodgson diverse overwinningen.  
 

 
Dick Herzberg werd op 5 augustus 1975 tweede op Cadwell Park. 
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Op 6 mei, in de derde ronde van het Brits kampioenschap, verhinderde de 
Hardy broers, die met hun Imp op de tweede plaats eindigden, een complete 
top-zes overwinning van de BSA’s waarbij Norman Hanks op de eerste plaats 
eindigde. 
De Post-TT International op Mallory Park, verreden op 10 juni, luidde het 
einde van een tijdperk in. De zijspanrace werd gewonnen door Bill Currie op 
een Weslake, met op de tweede plaats de Imp van de Hardy broers. Norman 
Hanks moest genoegen nemen met de derde plaats.  
Bij de solomotoren was het niet anders, daar konden de A65’s de nieuwe 
generatie motoren ook niet langer bijhouden. Bij twee opeenvolgende Cadwell 
Meetings werd Gerry Millward op 15 juli vijfde en Dick Herzog eindigde op 5 
augustus als tweede.   
 

 
 
 
Ken Vogl won de “Aintree No 1 plate” voor 1974 op zijn niet-gestroomlijnde 
A70 combinatie. 
 
Op Silverstone op 12 augustus reden Chris Vincent met zijn URS en Gerry 
Boret met zijn König de snelste ronde met een gemiddelde van 97,57 mph 
(157 km/u). Die snelheid lag buiten het bereik van de BSA’s. Bill Crook werd 
vijfde met zijn A65. Een bijkomend probleem waren de kosten want een brede 
achterband kostte £70,- en die kon je in één race oprijden.  

Eind augustus, op Oulton Park, slaagde Derk Wood er toch nog in om de 
zijspanrace te winnen op zijn A65-zijpan, uitgerust met kleine wielen en 
dubbele schijfremmen. 
De Hanks brothers deden ook nog steeds mee. In het weekend van 23 en 24 
september op Cadwell Park, won Roy Hanks de zijspanrace, waarbij zijn broer 
Norman tweede werd.  
Een week later, op Lydden, werd Norman Hanks verslagen door BSA-collega 
George O’Dell. Op 27 oktober op Brands Hatch, werd duidelijk dat de BSA’s 
waren overklast. Chris Vincent won beide races op zijn URS en werd gevolgd 
door verschillende 1000cc Imps, big bore Weslakes en König tweetakten. Niet 
één BSA eindigde in de top-6 terwijl deze een seizoen eerder nog werd 
gedomineerd door de A65’s.  
 

 
 
Met zijn A65 won Dave Aston in 1975 de Darley Moor titel 
 
De racemotoren van de nieuwe generatie waren peperduur. Armoede en 
koppigheid waren de redenen waarom sommige coureurs met hun A65 bleven 
rijden. Ook de vertrouwdheid, betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van 
onderdelen speelden hierbij een rol. Nigel Rollason was één van de coureurs 
die zijn A65 bleef verbeteren. Hij reed met een extra hoge cilinder waardoor er 
geen koppakking nodig was. Hij had op het motorblok twee olieterugvoer-
leidingen gemaakt waardoor wet sumping niet meer voorkwam. 
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Dit leverde 5 pk extra op. Het 860cc motorblok leverde 90 pk. Zowel de krukas 
als de versnellingsbakas waren drie maal gelagerd (zie hierboven), maar de 
motor vrat vierde versnellingstandwielen (waar het kettingtandwiel op zit). Na 
elke race moest het tandwiel worden vernieuwd. 
“But me and Mick Coomber lapped over 93 mph with one of these engines, 
but I blew up each engine on the last lap, of each race, darn it!” 
Allister Frame betaalde voor een set close-ratio tandwielen £9,63 aan Les 
Mason. “And by the end of the season I’d had seven wins, won ten trophies 
and taken some money.” 
Roy Hanks en Gerard Daniels reden in 1974 mee in de 500cc zijspan TT 
maar de A50 was niet in staat om een rol van betekenis te spelen. 
Er werden nog steeds kleine succesjes geboekt door BSA-rijders zoals Dave 
Ashton. Op 28 september 1975 eindigde hij als vierde in een productierace en 
won de Darley Moor titel. 
 

 
Roy Hanks en Gerald Daniels in de 500cc zijspan TT van 1974 
 
Dave Abrahams reed met zijn A50 nog mee in de Manx Grand Prix in 1975. In 
de Manx Senior reed hij tegen Yamaha 350 en Suzuki 500 tweetakten. Hij 
won de race niet maar was wel de eerste Britse twin die over de eindstreep 
kwam. Met een racegemiddelde van 87,14 mph (140 km/u) was het de snelste 
A50 die ooit op Man heeft gereden. Het was zelfs de op één na snelste tijd 
ooit gereden door een 500cc BSA. Alleen Clive Browns Ex-fabrieks B50 was 
in 1973 sneller met een gemiddelde van 87,79 mph (141,2 km/u).  

Steeds meer coureurs ruilden (soms met pijn in het hart) hun A65 in voor een 
modernere en krachtigere motor.  
Nu de BSA A65 een klassieker is geworden, zien we de motoren weer op de 
baan bij Classic races.  
 

 
Tony Price in 1986 op Mallory Park tijdens een Classic race. 
 
Om deze geschiedenis af te sluiten hierbij vier mooie uitspraken van ervaren 
coureurs. 
 
Derek Wood zei over de A65: “They were bullet proof.” 
 
Eddie Wright zei: “I thougt the BSA engine was lovely, for the torque and 
that, and it was certainly as quick as a Triumph, quicker and nicer to 
ride.” 
 
Pete Krukowski stapte in 1966 of ’67 over op A65-blokken en zei:  
“It was so much faster than my Bonneville and when I asked why, his 
(friends) answer was simple: “It’s all standard parts!”.  
 
Hij voegde er aan toe: “The A65 was very reliable, even when using the 
plain timing side bearing and none of my engines had a crankshaft 
failure on them.” 
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Verbeteringen aan de A50 en A65 
 

 
A50 Royal Star 1970 
 
Er zijn talloze verhalen bekend van A50- en A65-eigenaren die jarenlang met 
hun motoren hebben gereden en nauwelijks problemen hadden. Zij voerden 
nauwgezet het reguliere onderhoud uit met als gevolg dat de motor heel 
betrouwbaar bleek.   
 
De conclusie die we hieruit uit kunnen trekken is: 
Zorg dat je motor in fabrieksstaat/nieuwstaat verkeert, behandel hem netjes 
en je hoeft er niets aan te veranderen of verbeteren want hij is goed. 
Verbeteringen aanbrengen aan je BSA is dus complete onzin.  
Desondanks zijn er producten op de markt gebracht om onze BSA’s nog beter 
dan perfect te maken.  
 
Het aanbod is te verdelen vijf onderwerpen, te weten: 
1.  Motorblok 
2.  Transmissie 
3.  Ontsteking 
4.  Elektriciteit 
5.  Rijwielgedeelte 
 
 
 
 

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 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.” 
Dit is inderdaad een belangrijk punt. Ik beweer al 40 jaar lang dat niet het 
glijlager op de krukas het zwakke punt is van de BSA twins, maar het 
dichtslibben van de sludgepijp. Zit die dicht dan heb je wel veel druk, omdat 
de olie wordt tegengehouden waardoor hij zijn smerende werking niet kan 
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 alleen 
gebruikt om een rondje om de kerk te rijden en men is bang de motor te veel 
toeren te laten draaien.  

 
De sludgepijp is te 
verwijderen zodat 
hij makkelijk kan 
worden 
schoongemaakt. 
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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’60 werd er gas gegeven met de BSA twins, lees oude motortesten er 
maar eens op na. Ik heb nooit gelezen dat de motorblokken daardoor zijn stuk 
gedraaid. Een A65 mag 7000tpm draaien.  
Het is natuurlijk nooit goed om het blok constant op topvermogen te laten 
werken maar 5000tpm, waarbij hij 120km/u loopt, is een goed toerental. 
Sludge is overigens niet alleen een BSA/Engels-probleem. Zo hoorde ik dat 
de BMW ééncilinders (R25/26/27) om de 30.000 of 40.000 km uit elkaar 
moeten omdat de krukas anders ook dichtslibt. 
Het schoonmaken van de krukas is niet alleen goed voor het motorblok maar 
vooral voor je eigen gemoedsrust.  

Een aardig verhaal is misschien 
het volgende: 
In 1987 reed ik samen met een 
vriend naar de IR in Frankrijk, hij 
op de A65 Spitfire en ik op de 
A10 Super Rocket. Bij de Franse 
grens liep mijn motor niet lekker 
en heb ik de ontsteking opnieuw 
afgesteld. Dat kostte de nodige 
tijd en om die verloren tijd in te 
halen hebben we ’s middags 
lekker gas gegeven. De laatste 
300km, naar de stop in Chartres, 
reden we 130 km/u over de 
Autoroute en daar voelden de 
BSA's zich prima bij.  
 

Naaldlager van SRM voor de krukas 
 
Mijn conclusie is dat er met de bronzen bus-constructie niets mis is. In de 50 
jaar dat ik met BSA twins rijd, was de bronzen bus nooit de oorzaak van 
problemen. De coureurs die in de jaren ’60 productieraces reden hadden 
evenmin klachten over de bronzen bus. Pete Krukowski zei over zijn A65 
zijspanracer: “The A65 was very reliable, even when using the plain timing 
side bearing and none of my engines had a crankshaft bearing failure on 
them.” 
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 (=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 los niets op.  

2  Drijfstang 
Een drijfstang breekt niet zo maar. De belangrijkste oorzaak is 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 
zijn ontstaan. Als je het blok uit elkaar hebt, is het verstandig om ermee naar 
een revisiebedrijf te gaan en te vragen of men de drijfstangen wil controleren. 
Dat doet men m.b.v. röntgenstaling (of iets dergelijks). In het uiterste geval 
kun je nieuwe drijfstangen van Carrillo of SRM kopen, die zijn duur maar dan 
heb je wel kwaliteit.  
 

SRM drijfstangen 
 
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. 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. Na een dagje schuren en 
polijsten glimmen de drijfstangen als spiegels. 
  
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 3000km) 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 men vroeger 
ook probleemloos zonder extra filter. Wat wel een goed en zinvol nieuw 
onderdeel is, is een aluminium sump plate van SRM die voorzien is van een 
aftapplug met een magneetje. 
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Deze sump plate is 
niet alleen veel 
steviger dan de oude, 
hij heeft een nieuw 
gaasfilter 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 
release valve) ligt, kun je een nieuwe van SRM monteren. 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. 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.  

 
Oliedrukventiel    Oliepomp 
 

5  Vol lopen carter 
Een ander olieprobleem is het vol lopen van het carter als de motor lang stil 
staat. Dit verschijnsel kan twee oorzaken hebben:  
1. Het kogeltje, dat bij de A65 achter de oliepomp zit, sluit niet goed af. 
2. De oliepomp is versleten waardoor de olie tussen de tandwieltjes 
doorsijpelt.  
In het eerste geval is de oplossing om het kogeltje en de zitting goed schoon 
te maken. Bij de A65 hoeft men slechts de oliepomp te verwijderen om bij het 
kogeltje te kunnen. In het tweede geval lijkt de aanschaf van een nieuwe 
oliepomp de juiste oplossing. Na verloop van tijd, als de oliepomp een beetje 
is versleten, zal hij echter weer olie doorlaten. De eenvoudigste manier om vol 
lopen te voorkomen is natuurlijk: meer rijden. 
Er worden losse anti-drain valves verkocht die je in de aanvoerleiding kunt 
zetten. Deze werken ook met een kogeltje en een veertje en hebben ook een 
nadeel. Als de motor langere tijd stil staat is de olie, die in de leiding tussen de 
anti-drain valve en de oliepomp zat, in het carter gelopen. Over een bepaalde 
afstand is de olieleiding dus leeg. Als je dan de motor start wordt een tijdje 
geen olie aangezogen en moet de anti-drain valve openen doordat er 
onderdruk in de leiding ontstaat. Hopelijk gaat dit goed.  
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 A65 is het niet al te moeilijk om een bruikbare cilinder te vinden. 
De standaardboring is 75mm. Met = +0.60 zit je op 76,5mm. De 
standaardmaat van Triumph T140 zuigers is 76mm, dus de tweede overmaat 
is 77mm.  Die zou je in je A65 kunnen zetten als je aan de maximale BSA-
maat bent. Dan kom je op 690cc. 
Wat ook wel wordt gedaan is het monteren van B44 zuigers. Die hebben een 
boring van 79mm en passen er nog net in.  
De cilinderinhoud komt daarmee op 725cc. De ultieme opvoertip is deze te 
combineren met een A10-krukas (in je A65) waardoor je een cilinderinhoud 
krijgt van 823cc.  
SRM levert nieuwe aluminium cilinders voor de A65 en diverse big bore kits 
en zelfs big bore stroker kits waarmee je tot 920cc kunt gaan.  
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7  Carburateur 
Een versleten carburateur kan worden 
gereviseerd door het huis uit te draaien en 
de gasschuif af te draaien. Daar wordt een 
bronzen busje omheen gezet zodat de 
gasschuif weer perfect past en er geen valse 
lucht kan worden aangezogen. Een andere 
mogelijkheid is de aanschaf van een nieuwe 
Amal carburateur. Op de Rocket 3 worden 
vaak Mikuni-carburateurs (van een Yamaha 
driecilinder) gebruikt omdat de motor 
daarmee betere prestaties levert en 
aanzienlijk zuiniger rijdt. Ook op singles en 
twins worden Mikuni’s gebruikt omdat ze 
minder snel slijten dan Amals. Het is de 
vraag of deze slijtage een probleem is. 
Hoeveel kilometer moet je rijden tot de 
carburateur is versleten? 
 
 
      Amal Concentric 
8  Andere onderdelen 
Er zijn nog meer onderdelen te koop om het motorblok te verbeteren. Nourish 
maakt op bestelling krukassen voor alle Engelse twins en SRM heeft zelfs een 
270°krukas voor de A65. Daarmee schijnt de motor minder te trillen en krijgt 
hij het geluid van een V-twin.   
 
 

2. Transmissie 
Op de koppeling van de A65 is weinig kritiek want die functioneert goed en de 
drievoudige primaire ketting van de A65 is bijna onverwoestbaar. 
Er zijn tandriemsets te koop voor de A65 maar het nut daarvan is daarom heel 
twijfelachtig. De olie in de primaire kettingkast zorgt niet alleen voor smering 
(ook van het koppelingslager) maar ook voor koeling.  Bij een tandriem die 
droog loopt, in combinatie met een gesloten kettingkast, vervalt die koeling en 
smering.  
Vrijwel alle BSA’s zijn uitgerust met een 4-versnellingsbak. Deze geeft 
nauwelijks problemen. Hij slijt op den duur natuurlijk wel maar hij gaat bijna 
nooit stuk en schakelt trefzeker en soepel. 
Voor de A65 zijn 5-bakken leverbaar en misschien wel 6-bakken. Quaife en 
Nova kunnen voor een bak met meer versnellingen zorgen. Voor de race is dit 
waarschijnlijk wel interessant maar voor gebruik op straat….? 
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3. Ontsteking 
De A65’s hebben accu-bobine ontsteking in combinatie met contactpuntjes. 
Voor de A65 (en de unit ééncilinders), worden door diverse bedrijven 
elektronische ontstekingen geleverd bijvoorbeeld Boyer Bransden, Lucas Rita 
en Vape. Het voordeel hiervan is dat de ontsteking (mede m.b.v. een 
stroboscoop) perfect kan worden afgesteld en dat mechanische vervroeger  
vervalt. Ik heb dat op mijn A65 en ik ben er heel tevreden over. Het nadeel is 
dat als de “magic box”, het bijbehorende elektronicakastje dat ook de 
voorontsteking regelt, onderweg kapot gaat, je aan de goden (in dit geval de 
Wegenwacht) bent overgeleverd.  Aan contactpuntjes kun je altijd wat 
rommelen maar aan een elektronisch kastje kun je niets doen. 
 

 
Elektronische ontsteking van Vape, geleverd door Wassell. 
 

4. Elektriciteit 
1  Alternator en spanningsregelaar  
De eerste A65’s zijn voorzien van een 6 volt wisselstroomdynamo. Pas na 
1965 schakelde men over op een 12 volt-installatie.  6 Volt is natuurlijk niet 
ideaal want bij een hogere spanning kan de stroom lager zijn waardoor de 
verliezen minder zijn. Daarom is een 12 volt dynamo een beter systeem. Daar 
komt nog bij dat je onderweg vrijwel nergens meer 6 volt lampjes kunt kopen.  
Gelukkig is dit geen groot probleem want 6 volt is heel makkelijk om te 
bouwen naar 12 volt. BSA en Lucas veranderden in de loop der jaren niet 

zoveel en dat werkt in ons voordeel.  De 6 volt alternator van mijn GB33 
werkte niet meer. Daarom heb ik hem vervangen door een 12 volt alternator 
van een A65. De aansluitingen zijn precies hetzelfde, hij paste er zonder 
moeite op. Met een zelf gemaakte afstelschijf kan ik nu, met m.b.v. een 
stroboscoop, de ontsteking afstellen. Deze ombouw kun je natuurlijk ook doen 
bij de oudere A65’s.  
 
Natuurlijk moest ik de lampjes 
vervangen, de accu en de claxon 
(is niet echt nodig). In eerste 
instantie heb ik er een gelijkrichter 
met een zenerdiode opgezet (zo 
deed BSA het ook) maar dat was 
geen succes. Dit systeem regelde 
de spanning niet goed af; als ik 
zonder licht reed leverde het 16,5 
volt en met licht aan 13,8 volt. Ik 
heb meerdere zenerdiodes 
geprobeerd, maar niet één werkte 

Elektronische regelaar van Beck 
 
goed. Op mijn A65 heb ik ook een tijdje een gelijkrichter en een zenerdiode 
gehad met vrijwel hetzelfde resultaat: licht uit 15,2 volt en licht aan 14,7 volt. 
Deze waarden zijn natuurlijk veel te hoog want het mag maximaal  circa 13 
volt zijn. Het gevolg was dat bij allebei de zenerdiode de geest gaf en ik stil 
kwam te staan. Ik heb nu op allebei een elektronische spanningsregelaar van 
Hans Beck gezet en nooit meer problemen gehad.  
Ben je niet tevreden met de standaard alternator die circa 120 watt levert dan 
kun je ook een verbeterde versie 
kopen die tot 180 watt gaat.  
 
2  Startmotor 
Sinds kort is er een startmotor op 
de markt voor de A65.  
De kit bevat tevens 
vervangingsonderdelen voor de 
primaire aandrijving zoals een 
nieuw koppelingshuis, een 
tandriem en een koppelingskern 
waardoor de koppeling droog kan 
lopen. Je kunt daarbij de originele 
koppelingsplaten gebruiken.  
De kit is op maat gemaakt voor 
elke BSA unit twin.  

 
72 

 

 



De Denso startmotor heeft min aan massa. Als de motor plus aan massa 
heeft moet hij dus worden “omgebouwd”. Als de motor voorzien is van een 
elektronische spanningsregelaar is dat een klusje van een kwartiertje. De 
startmotor wordt gemaakt door Ark Racing en verkocht via Shropshire Classic 
Motorcycles voor het bedrag van £2995,- excl. verzendkosten. Voor informatie 
zie: www.triumphbonneville.com.  
 

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 
Tot de komst van de olieframe-modellen draaide het balhoofd op kogellagers. 
Deze 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 (zoals bij de olieframe-modellen) te monteren, die 
beter kunnen worden afgesteld. Waarschijnlijk passen deze lagers niet 
zondermeer. Je zult de lagerringen moeten afslijpen tot de juiste diameter. 
 
2  Voorvork/voorspatbord 
De voorvorken van de A65-modellen zijn niet slecht. Bij sommige voorvorken 
is het mogelijk er een ander binnenwerk (van latere modellen) in te zetten met 
dubbelzijdige demping. Er zijn zwaardere veren te koop voor zijspanrijden en 
voor de olie-in-frame A65 zijn progressieve veren te koop.  
Je kunt er natuurlijk ook een andere voorvork inzetten. 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. 
 

 
Zoals in een vorig hoofdstuk reeds vermeld hebben de spatbordbeugels van 
olieframe-modellen de neiging kapot te trillen. Om dat te voorkomen hebben 
de nieuwe replicaspatborden een extra beugel die evenwijdig loopt aan de 
vorkpoot. 

3  Voorwiel/rem     
De remmen van een BSA werden is de jaren ’60 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 latere 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. Ik heb me laten vertellen 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. 
In de conische naaf van het voorwiel zit een rubber dop en een 
stelmechanisme voor de remschoenen. Als je de dop verwijdert kun je, met 
behulp van een schroevendraaier, de remschoenen stellen zodat ze beter 
aanliggen op de remtrommel. 
Een trucje om de remwerking van de conische naaf van olieframe-modellen te 
verbeteren is het monteren van langere remhevels. Die zijn te koop maar een 
handige doe-het-zelver kan ze ook zelf maken. 
 

 
Robinson 4 Leading Shoe 
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4  Stuurkuipje of tophalf 
In de jaren ’50 en ‘60 leverden diverse (Engelse) fabrikanten kuipen en 
tophalfs voor bijna alle motoren. Bekende namen zijn Rickman, Avon en 
DMD. De Avonaire Dustbin fairing of 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 met zijn Avonaire kuip, uit de James Bondfilm 
Thunderball (zie apart hoofdstuk).  
Op mijn Sportster heb ik een stuurkuipje. Als ik 120 rijd en dan helemaal 
wegkruip achter het kuipje, en het gashendel in dezelfde stand houd, zie ik de 
snelheidsmeter langzaam oplopen tot over de 130. Op mijn A10 heb ik een 
Rickman tophalf en clip-ons. Ik heb geen vergelijk omdat ik niet rechtop kan 
zitten, maar als ik het gas open draai lijkt het wel een moderne sportmotor. 
Een stuurkuipje of tophalf is dus een heel zinvolle accessoire.  
 

 
 
Dunstall leverde ook een fraaie kuip voor de A65. 
 
 

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 
Het is niet altijd even eenvoudig om de juiste 
tellers te vinden. Daar komt bij dat de Smith 
magnetische tellers niet al te nauwkeurig zijn en 
regelmatig kapot gaan.  Als alternatief zijn er 
tegenwoordig elektronische tellers te koop die 
er uitzien als de oude Smith-tellers. Een 
goedkope oplossing is een digitale fietsteller 
zoals de Sigma BC 7.16 die voor circa € 20,- te 
koop is op Internet. Die werkt prima maar ziet er 
natuurlijk niet zo mooi uit.   

 
 
7  Frame 
Hoewel het frame van vrijwel elke A65  goed stuurt kun je ook kiezen voor een 
nog beter sturend frame zoals Seeley of Rickman (zie ook blz. 30). 
 
8  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/ 
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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B.S.A. zette het nieuwe jaar met vuurwerk in – presentatie A50 
 

 

Met een grimmigheid, die haar tot ere strekt, maar die men toch ook weer niet 
zo licht zou zoeken achter een instelling, welker taal eerder in de 
openbaarheid ligt dan achter gesloten deuren, heeft onze Wegenwacht bijna 
twee maanden lang een geheim bewaard en bewaakt. Een geheim, dat haar 
door de B.S.A.- fabriek was toevertrouwd en dat bestond uit een splinternieuw 
500 cc tweecilinder-model, waarvan een prototype door B.S.A. voor 
beproevingsdoeleinden ter beschikking was gesteld van de W.W. 
 

 
 
Sedert enkele dagen na de jaarwisseling is dit geheim geen geheim meer, 
want B.S.A. heeft de sluier volledig opgelicht en officieel aangekondigd, dat 
het startsein voor de serieproductie van deze 500, alsmede van een volgens 
dezelfde lijnen geconstrueerde 650 cc twin, is gegeven. Dank zij het feit, dat 
wij een exemplaar van het nieuwe 500 cc model “in eigen huis” hebben, 
kunnen wij onze lezers gelijktijdig met een technische beschrijving van de 
machine ook onze praktijkindrukken geven, een combinatie, waartoe zich de 
gelegenheid – voor een buitenlandse journalist – bij een Britse machine 
slechts hoogstzelden voordoet.  
Hier volgt dan eerst her belangrijkste nieuws van de machines zelf. 
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Welgevormde blokconstructie 
Motor en wisselbak zijn tot één geheel verenigd op een wijze, die het oog 
weldadig aandoet. Het blok is nagenoeg symmetrisch gevormd en doet 
enigszins denken aan een vergrote versie van de 250 en 350 cc “Star"-
modellen van B.S.A. Het huis van de wisselbak maakt deel uit van de rechter 
carterhelft, terwijl het binnenste deel van de kettingkast met de linker 
carterhelft is verenigd. De carterdeksels links en rechts zijn vrijwel 
gelijkvormig; achter het rechter deksel bevinden zich de distributie, de 
oliepomp en het start- en schakelmechanisme; achter het linker deksel de 
primaire transmissie, de koppeling en de wisselstroomgenerator, stuk voor 
stuk organen, waarover nog wel het een en ander te vertellen valt – wat wij 
dan ook aanstonds zullen doen. 
 

 
  
Wanneer men de blik iets hoger richt, valt onmiddellijk het platte tuimelaarhuis 
op. In tegenstelling tot de reeds langer bestaande B.S.A.- twins is hier het 
tuimelaarhuis met de cilinderkop in één (lichtmetalen) gietstuk verenigd en de 
platte “kop", die men ziet, is niets anders dan een los deksel. Deze 
constructie, die bijvoorbeeld ook bij de Norton- en Royal Enfield twins wordt 
toegepast, heeft het voordeel, dat de eenmaal ingestelde klepspeling langer 
constant blijft; een afzonderlijk tuimelaarhuis heeft de neiging zich op den duur 
enigszins los te wrikken van de kop. Bovendien is een enkel deksel, dat niet 
onder druk staat, gemakkelijker oliedicht te maken. De bruggen, waarin de 
tuimelaar-assen draaien, maken deel van de kop uit. Deze assen worden, 

evenals de contactplaatsen met de lichtstanguiteinden, afzonderlijk gesmeerd 
via een uitwendige leiding, die van de terugvoerleiding naar de olietank is 
afgetakt. De massieve lichtstangen zijn van duraluminium, met gehard-stalen 
uiteinden en de klepspeling wordt ingesteld met behulp van boutjes in de 
tuimelaars aan de klepsteelzijde, zie de foto’s. De holle nokkenas, die alle vier 
kleppen commandeert, bevindt zich aan de achterzijde; de klepstoters 
(hamermodel) zijn in de cilindervoet ondergebracht, met z'n vieren op een 
rijtje. Om te voorkomen, dat zij er bij het lichten van de cilinder uitvallen, zijn 
zij door veerclips geborgd. De ingesloten klephoek bedraagt ongeveer 70º en 
elke klep heeft twee concentrische schroefveren. De gemeenschappelijke 
cilinderkop is, zoals reeds werd opgemerkt, van lichtmetaal, het cilinderblok is 
van gietijzer. De aandrijving van de nokkenas geschiedt door tandwielen, 
waarbij het tussentandwiel is gecombineerd met de (dubbele) onderbreker en 
het automatische vervroegingsmechanisme. Het kleine krukastandwiel drijft 
via een wormoverbrenging de tweevoudige tandwielpomp aan.  
 

 
 
Cilinderkop en tuimelaarhuis vormen tezamen één lichtmetalen gietstuk, 
waarop een plat deksel is bevestigd. De vier duraluminium lichtstangen lopen 
door een centrale tunnel. 
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Duraluminium drijfstangen 
De diameter van de inlaatkleppen is iets groter dan die van de uitlaatkleppen 
en de vlakbodem zuigers geven een compressieverhouding van 7,5 : 1 voor 
de 500  en 7,25 : 1 voor de 650’er. De slaglengte van beide modellen is 74 
mm, de boring van het 499 cc model is 65,5 mm, terwijl het grotere model een 
boring van 75 mm heeft. Deze laatste motor is dus praktisch “vierkant" en de 
cilinderinhoud is, precies genomen, 654 cc. En nu we toch cijfers aan het 
noemen zijn, kunnen we meteen wel de opgegeven vermogens vermelden: 
voor de 500 is dat 28,5 pk bij 6000 omw/min., dus niet bijzonder hoog. De 
650’er levert echter niet minder dan 38 pk bij 5800 omw/min. 
 

 
 
Een triplex ketting verzorgt de primaire overbrenging. Tegen de onderloop van 
deze ketting drukt een instelbare sleepschoen met een bekleding van 
siliconenrubber. 
 
De gesmede, duraluminium drijfstangen hebben – natuurlijk – gedeelde big-
end ogen, welke voorzien zijn van micro-babbitt lagerschalen op een stalen 
basis. De eveneens gesmede stalen krukas heeft een met bouten bevestigd 
centraal vliegwiel, welk laatste voorzien is van een centrifugaal oliereiniger. 

Aan de distributiezijde draait deze krukas in een glijlager (koper-lood), aan de 
aandrijfkant in een kogellager. Dit lager wordt geflankeerd door een 
oliedichtring, daarna komt het drievoudige kettingwiel en op het uiteinde van 
de as is de rotor van de wisselstroomgenerator gemonteerd, van welke laatste 
de stator via drie zuiltjes aan het carter bevestigd is. Deze Lucas generator 
heeft een capaciteit van 60 Watt en is voor de B.S.A.-twins, die tot nu toe met 
een gelijkstroomdynamo waren uitgerust, een nieuwe verschijning. Opvallend 
is de keurig verzorgde doorvoer van de statordraden door de achterwand van 
het transmissiecarter. 
 

 
 
Triplex ketting 
Met het noemen van het drievoudige kettingwiel op de krukas gaven wij reeds 
aan, dat de primaire overbrenging door een triplex-ketting verzorgd wordt. 
Tegen de onderloop van deze ketting drukt een sleepschoen, die met een 
stukje siliconenrubber bekleed is.  
De positie van deze schoen kan van buitenaf ingesteld worden. De koppeling 
bevat vijf beklede platen; het frictiemateriaal is hierbij op de platen “gelijmd”. 
De koppelingstrommel is van gietijzer en de tongen der platen vallen in 
ingefraisde gleuven aan de binnenzijde van de trommelomtrek.  
Het koppelingscentrum, in welks gleuven de niet-beklede platen grijpen, is 
gecombineerd met een transmissieschokbreker met acht rubberblokken en 
een vierarmige waaier, van het gebruikelijke type. 
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De vier-versnellingsbak is in feite een vergrote versie van de bak, die op de 
250 en 350 cc “Star"- modellen wordt toegepast. De schakeling is eveneens 
dezelfde, d.w.z. omhoog voor omhoog en omlaag voor omlaag. Op z’n Duits 
dus, echter aan de rechterzijde. Om een vergelijking met een Engelse 
machine te maken: à la Triumph. 
 
Ontsteking, carburatie en smering 
De onderbreker is dubbel uitgevoerd en is gemakkelijk bereikbaar na 
verwijdering van een rond plaatje op het rechter carterdeksel. Een pendant 
van dit dekseltje, zij het van meer ovale vorm, op het linker carterdeksel, geeft 
toegang tot twee cilindrische doppen. Een hiervan correspondeert met de 
stelbout van de koppeling, terwijl na het uitdraaien van het andere de vier 
stelmoeren van de koppelingsveren beurtelings bijgesteld kunnen worden. 
Tevens kan via een van deze twee openingen olie bijgevuld worden: na 
uitdraaien van een rood-gemerkte dekselbout aan de onderzijde beschikt men 
dan over een niveau-indicator.  
Iedere cilinder heeft zijn eigen bobine, er is dus geen stroomverdeler. De 
ontstekingsschakelaar heeft een noodstart-stand en bevindt zich, evenals de 
aparte lichtschakelaar en de ampèremeter, in het koplamphuis. 
De accu (met doorzichtige bak) en de gelijkrichter zijn tussen het achterframe 
gemonteerd en aan het oog onttrokken door een gemakkelijk afneembare 
beplating. Een gelijkvormige beplating is om de olietank aan de rechterzijde 
aangebracht, met vrijlating van de vulopening; achter deze plaat wordt tevens 
het boordgereedschap geborgen maar hiertoe had de plaat wel iets verder 
naar binnen toe doorgetrokken mogen worden.  
De 500 en 650 cc machines hebben beide een gemeenschappelijke 
carburateur voor de twee cilinders, type Amal Monobloc met respectievelijk 
25,4 en 28,6 doorlaatdiameter. In verband met de onbereikbaarheid van het 
vlotterpennetje wanneer de genoemde plaat is gemonteerd, is een naar voren 
uitstekend, scharnierend armpje boven dit pennetje aangebracht. Een droog 
luchtfilter behoort tot de standaarduitrusting. 
Uit het voorgaande zal men reeds opgemaakt hebben, dat de motorsmering 
volgens het dry-sump principe geschiedt. De wisselbak heeft zijn eigen 
smering, evenals de kettingkast. 
 
Geheel gelast frame, 18 inch wielen 
Voor deze machine werd een nieuwe dubbelwieg-frame ontworpen, dat 
weliswaar in grote lijnen karakteristiek-B.S.A. is, maar vooral aan de 
achterzijde nogal van het frame van de oudere twins verschilt. 
Het is een geheel gelaste constructie. De scharnierende achtervork werkt met 
scharnierende Girling “oliepoten”, de telescopische voorvork is B.S.A.’s eigen 
fabrikaat. 
Op het linker uiteinde van de nokkenas bevindt zich een ontluchter, die dus 
“getimed” is op de zuigerbeweging.  
 

 
Naast de door ons beproefde 500 cc twin brengt B.S.A. ook een 654 cc versie 
met een vermogen van 38 pk bij 5800 omw./min. op de markt, die men 
hierboven vindt afgebeeld. Op deze foto komt ook het welgevormde, gladde 
motorblok goed tot zijn recht. 
 
Terwijl de tot nu toe gevoerde twins met 19 inch wielen zijn uitgerust, heeft 
men voor de twee nieuwe modellen 18 inch als wielmaat gekozen. Beide 
wielen hebben volle naven en rechte spaken. De achterremdiameter is in 
beide gevallen 7 inch; deze maat wordt ook voor de voorrem van het 500 cc 
model genoemd, maar inmiddels vernamen wij, dat waarschijnlijk dit model 
eveneens de 8 inch voorrem krijgt, welke reeds in de specificatie van de 
650’er vermeld wordt. De remmen, van welke maat zij dan uiteindelijk ook 
mogen worden, hebben de onlangs door B.S.A. geïntroduceerde “zwevende 
schoenen”-constructie, zie MSK van no. 21 vorig jaar.  
Een stuurslot, ondergebracht in de omkapseling van het balhoofd, welke weer 
aansluit op de koplamp, is standaard, maar een achterkettingkast, een 
stuurdemper en een jiffy-stand zijn “extra’s”, althans in Engeland. 
 
Indrukken van de A50 
Ondanks het feit dat de beschikbare 500 cc machine voor zijspanrijden 
geprepareerd was – lagere overbrengingsverhouding en “hertengewei”-stuur, 
zoals onze Wegenwachten graag hebben – en ondanks het ongunstige weer 
van de laatste tijd, hebben wij bijzonder plezierig met de A50 gereden. En 
waarlijk niet alleen omdat het een nieuw model betrof, maar vooral wegens de 
combinatie van prettige eigenschappen, die de motor en de machine als 
geheel vertonen. 
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De motor was op nog geen stukken na ingelopen, zodat topprestaties niet 
verwacht mochten worden. Om deze reden hebben wij dan ok afgezien van 
topsnelheids- en acceleratiemetingen. Echter, desondanks bleek 
onmiskenbaar, dat in deze nieuwe motor kracht en souplesse, twee zeer 
belangrijke eigenschappen, in ruime mate aanwezig zijn. Schakelgevoelig is 
deze B.S.A. beslist niet, ofschoon men om snel te kunnen accelereren, het 
motortoerental niet te laag moet kiezen, want de motor komt – om even een 
race-uitdrukking te bezigen – pas “in de megafoon” bij een relatief hoog 
toerental. Maar dan breken ook alle paarden los.   
 

 
 Achter de beplating aan de linkerzijde bevinden zich de accu (met 
doorzichtige bak), de gelijkrichter en een der twee bobines. Onder deze 
laatste ziet men de stoplichtschakelaar. De wisselstroomgenerator is – voor 
een B.S.A. – twin een nieuwe verschijning. 
  

Een vermogen van 28,5 pk is voor een 500 twin niet bijzonder hoog, zoals wij 
hiervoor al opmerkten, en wij veronderstellen dan ook dat, men bij B.S.A., 
althans wat het 500 cc model betreft, het accent vooral op een gunstig 
draaimomentverloop heeft willen leggen. Ook de voor deze tijd betrekkelijk 
lage compressieverhouding wijst erop, dat men van deze motoren vooral geen 
hypergevoelige raspaarden heeft willen maken.   
De stuureigenschappen van de A50 zijn zeer goed, de machine ligt vast in de 
bocht en opvallend is de grote stuuruitslag, die vooral bij het keren in nauwe 
straten goede diensten bewijst. 
De carburateur was kennelijk een tikje aan de zuinige kant afgesteld, speciaal 
in de stationairregionen. 
De luchtschuif moest na een koude start vrij lang nagenoeg gesloten 
gehouden worden, maar starten deed de motor vlot, vooropgesteld, dat even 
gevlotterd werd en de luchtschuif overeenkomstig het hierboven vermelde 
bediend werd.  
De kleuring van de uitlaatpijpen verliep nogal ongelijk, een verschijnsel dat 
vele twins vertonen, vooral bij toepassing van een gemeenschappelijke 
carburateur. Ook onderlinge afwijkingen in het ontstekingstijdstip spelen hier 
vaak een rol bij. Het eigenlijke pedaal van de kickstarter is een tikje aan de 
korte kant, zodat men er met een rubber laars gemakkelijk in buitenwaartse 
richting afschiet; de overbrengingsverhouding van de starter is goed gekozen. 
Aan de koppeling worden nog enkele wijzigingen aangebracht, naar ons werd 
verteld, hoewel wij geen enkele moeilijkheid hiermee ondervonden; zij kwam 
goed vrij, pakte soepel aan en vertoonde geen slipneigingen. De bediening 
was uiterst licht. De triplex-ketting deed haar werk geruisloos en de 
mechanische bijgeluiden van de motor zelf bleven alleszins binnen de perken; 
de uitlaatdempers zijn van het nieuwe type, onlangs door B.S.A. op haar 
“Super Rocket" gelanceerd, en zij dragen hun naam met ere. 
De wijze van schakelen kwam hiervoor al ter sprake. Bijzonder licht schakelde 
onze A50 niet, of misschien moeten we zeggen: nòg niet, en af en toe steeg 
er een licht klikje uit de bak op, althans bij snel schakelen. Wellicht een 
kwestie van nieuwigheid. 
De lichtcapaciteit bleek ruim voldoende, de zit zeer comfortabel (wat ons 
betreft kon de buddyseat aan de voorzijde iets breder zijn) en het was alleen 
jammer, dat wij de machine niet met een normaal stuur konden beoordelen, 
want zo’n hertengewei mag dan voor zijspanwerk erg aantrekkelijk zijn, voor 
solorijden – en vooral voor scherp bochtenwerk – is het allerminst geschikt. Of 
we nog meer wensen koesteren?  
Zeker: een stevige proefrit met de nieuwe 650’er ! 
 
F. d. H. 
 
Overgenomen uit: Motor & Scooter Kampioen nr.2, januari 1962 
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…….dat geldt niet voor iedereen, lang niet voor iedereen zelfs. Want hoewel 
de BSA Spitfire Mark 3 Special, zoals de volledige naam luidt, een zeer tot de 
verbeelding sprekende machine is – iets wat in de eerste plaats te danken is 
aan de fantastische vermogensopgaven die uiteenlopen van 55 tot maar liefst 
65,5 pk, en in de tweede plaats aan het zeer imponerende uiterlijk –  is het 
maar beter dat het voor de meeste motorrijders een wensdroom zal blijven die 
nooit in werkelijkheid omgezet zal worden. Want na een uitvoerige test van 
deze machine en na alles wat we de laatste jaren erover gehoord hebben, is 
er maar een ding te concluderen: in handen van een niet uitgesproken 
liefhebber die bovendien niet alles aan een motor zelf kan doen, zal er met de 
BSA Spitfire ongeveer hetzelfde gebeuren als met het porselijn in een 
porselijnwinkel zal gebeuren als men daar een stier loslaat! 
Het klinkt hard maar het is onze overtuiging. Voor de kleine categorie van 
uitgesproken liefhebbers die ook zeer ter zake kundig zijn, die de ontsteking 

van een motor niet met een fietsenspaak door het bougiegat maar 
met een gradenschijf afstellen, die tijdens het accelereren het 
eventuele ontbreken van een paar pk’s meteen voelen en dan naar 
de oorzaak gaan zoeken, voor die categorie is deze motor wel iets 
geweldigs, want het is geweldig wat hij kàn presteren. 
Ergens zijn we blij dat het geen spiksplinternieuwe machine was 
die we mochten testen, maar een motor die al zo’n 7.000 km 
gelopen had…, en waaraan al gesleuteld was, want dat levert 
meer een beeld op van wat de motor zal doen nadat men er een 
poosje flink aan getrokken, mogelijk mee “gescheurd” heeft. Of dat 
laatste inderdaad gebeurd is weten we natuurlijk niet, maar het is 
wel waarschijnlijk. Men koopt geen machine van meer dan ƒ5000.- 
om er een boulevardje mee te pikken, maar om er snel grote 
afstanden mee af te leggen, om alle andere verkeer met een draai 
aan het gashandel ver achter zich te laten, kortom om zich koning 
van de weg te voelen. 
Dit laatste kan men inderdaad zijn, mits men meer doet dan af en 
toe benzine en olie in de motor te gieten, want als men slordig is in 
het onderhoud, dan zal men spoedig merken dat er menige “kleine” 
vijfhonderd is die meer presteert dan de 654cc metende Spitfire. 
Dat dit onderhoud zeer belangrijk is bleek tijdens de test 
overduidelijk. Het bleek echter ook dat men dit voornamelijk zelf 
moet doen, het naar de dealer brengen zonder exact op te geven 
wat er gedaan moet worden heeft geen zin. Men moet, als men 
niet alles zelf wil of kan doen, wel precies weten wat er aan schort 
en wat er gedaan moet worden, anders komt men voor 
verrassingen te staan. En dat is zeker niet de schuld van de dealer, 
niemand weet zo goed (of in dit geval: hoort zo goed te weten) wat 
er eventueel aan schort, als de berijder van de motor zelf.  Als men 

dit niet kan beoordelen moet men geen motor als de BSA Spitfire kopen, maar 
een motor met een zo laag mogelijk litervermogen om er zeker van te zijn dat 
er geen gekke dingen zullen gebeuren. Ter demonstratie het volgende: 
De BSA waarover deze test gaat werd ons ter beschikking gesteld door het 
door zijn goede service bekend staande Motorhuis “Safe” in Rotterdam. Daar 
had men werkelijk alles gedaan om deze ingeruilde motor in piekfijne conditie 
te brengen, men was zelfs naar de importeur, de N.V. Hart Nibbrig en Greeve, 
geweest om de ontsteking door een BSA-specialist met behulp van een 
stroboscoop te laten afstellen. Daar mankeerde dan ook niets aan, maar het 
grappige was dat men niet naar zoiets eenvoudigs keek als de maximale 
opening van de gasschuiven. Wie verwacht er nu dat deze slechts voor iets 
meer dan driekwart openden? Zij niet, wij ook niet, totdat op de rollenbank 
bleek dat er beslist iets aan de hand was. 
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De minimumopgave van 55 pk kwam er namelijk niet uit. Daarna gingen we 
zoeken en toen bleken de gasschuiven niet voldoende te openen. Dat werd 
natuurlijk fluks bijgesteld, en weer moest de motor de zeer zware beproeving 
van de volgas-afwurging doorstaan. Verscheidene malen werd de meting 
herhaald om er maar zeker van te zijn dat er geen fouten gemaakt werden, en 
hoewel de motor het dus zeer zwaar te voorduren kreeg gaf hij geen krimp. Hij 
miste geen klap, de uitlaatbochten werden niet blauw (alleen een klein beetje 
bij de laatste meting toen ook duidelijk een klep begon te tikken!) en de 
dempers werden mooi grijs, kortom thermisch was de motor gezond, ondanks 

het gietijzeren cilinderblok dat 
tot andere (voorbarige) 
conclusies zou kunnen leiden. 
Alleen, het vermogen nam in 
vergelijking met de eerder 
gedane metingen (met de 
gasschuiven gedeeltelijk dicht) 
niet toe maar af! En dat kan 
natuurlijk alleen maar als er 
meer mis is, in dit geval een 
verkeerde carburateurafstelling.  
De naald van de 
uitlaatgastester sloeg helemaal 
van de schaal om te vertellen 
dat de motor veel te veel 
benzine kreeg! Schuld van de 
dealer? Per se niet. Wel de 
schuld van de man die de 
originele uitlaatdempers had 
vervangen door Dunstall-
megafoons en vervolgens de 
sproeiers niet had aangepast. 
Bij controle bleek namelijk 
hoofdsproeier 190 gemonteerd, 
en dat is de waarde die BSA-

specialist John Sidebotham bij zijn bezoek aan de Nederlandse  dealer in 
september j.l. bepaald had als zijnde juist voor het Nederlandse klimaat. 
Vergiste hij zich of veranderde de afstelling door de montage van de 
megafoons, in tegenstelling tot wat algemeen gebeurt, naar te rijk? Wij weten 
het niet maar nemen het laatste aan. Aangezien het verschil met de ideale 
mengverhouding nogal groot was, is het niet te verwonderen dat de motor niet 
zijn maximale vermogen leverde.  
 

Altijd gas over 
Als U dit leest hebt U natuurlijk allang de vermogensgrafiek bekeken en dan 
verschillende lijnen gezien. Wel, ergens daartussen lag het vermogen. De 
metingen reproduceerden niet. Het maakte verschil of men met laag toerental 
begon te meten en dan geleidelijk naar het toptoerental klom, of andersom. 
Het maximum was bijna 34 pk aan het achterwiel en dat is verschrikkelijk veel. 
Een werkelijk goed afgestelde machine zal zeker nog meer leveren, 
waarschijnlijk 36 à 37 pk (wat overeenkomt met ca. 52 pk aan de krukas). Dat 
is zoveel dat niemand er in zal slagen deze machine meer dan een minuut of 
zo volgas te rijden, het verkeer laat dat niet toe. Want de testmachine liep al 
174 km/u en als dat nog harder kan….!  
Het Amerikaanse blad Cycle World 
(waaruit we ook de acceleratiegrafiek 
hebben overgenomen omdat deze slechts 
iets optimistischer was dan onze metingen) 
heeft de Spitfire ook getest en kwam tot 
een electronisch gemeten top  van 188 
km/u! 
Veel belangrijker dan het hebben van een 
hoge topsnelheid is voor deze bulles van 
een motor echter de enorme acceleratie. 
Door de goede gewichtsverdeling kan men 
alle vermogen gebruiken om er als een 
raket vandoor te gaan, het voorwiel komt 
niet los! Het is ook gemakkelijk om een 
bliksemstart te maken, de koppeling is 
geweldig soepel, de bak schakelt – vooral 
als de motor flink wat toeren maakt – 
uitstekend en de versnellingen sluiten 
prachtig op elkaar aan.  
Ondanks het vrij hoge litervermogen is de 
motor in het geheel niet zenuwachtig, 
vanaf 1500 omw/min kan men de motor 
zonder de koppeling te gebruiken laten 
wegroffelen. Ook het stationair lopen was 
uitstekend, men kan bij wijze van spreken 
het aantal klappen tellen. Het topvermogen 
(dat bij de testmotor niet helemaal optimaal 
was) wordt niet in een klein piekje geleverd, met het dalen van het toerental 
zakt het vermogen betrekkelijk langzaam en dat betekent dat men niet plat 
hoeft te gaan liggen om toch werkelijk hard te gaan.
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Slechts licht voorovergebogen (door de lage stand van het stuur) en met 
duopassagier liep de motor vlot 165 km/u, echte kilometers wel te verstaan! 
De teller wees dan natuurlijk méér aan, maar met een over het hele bereik 
constante overdrijving van slechts drie kilometer was deze klok de eerlijkste 
die we kennen.  
 

 
 
Matige voorrem, zuinige motor 
Over de stuureigenschappen van deze motor lopen de meningen nogal 
uiteen. Daarom willen we voorop stellen dat een BSA geen Norton is, het 
nooit geweest is en het waarschijnlijk ook nooit zal worden (alles met 
betrekking tot de stuureigenschappen natuurlijk). Het stuurkarakter is 
enigszins merkwaardig, maar volkomen verklaarbaar (daarop komen we nog 
wel eens terug). Neemt men een korte haakse bocht met gas dicht, dan heeft 
de motor de neiging om naar binnen te vallen. Geeft men gas dan wil de 
machine zich oprichten. Bij hogere snelheden is dit effect verdwenen en 
vooral bij het rijden op goede wegen ligt de motor prima en gemakkelijk in de 
hand. Is de weg echter minder goed, dan gaat het niet zo gemakkelijk omdat 
de demping van de voorvering te stug is, waardoor het contact met de weg 
slechter wordt. Mogelijk is dit te verbeteren door dunnere olie in de vorkpoten. 
Het algemene rijcomfort is verder perfect en wordt niet beïnvloed door 
motortrillingen omdat deze opvallend licht zijn. 
Kritiek hebben wij zeer zeker op deze machine. In de eerste plaats is dat de 
zeer matige werking van de voorrem. Remafstand met deze rem alleen vanaf 

50 km/u was ruim 18 meter (beste resultaat), met beide remmen haalden we 
13 meter, wat bepaald geen waarde is om over naar huis te schrijven! De 
remvertraging, die bij hogere snelheden relatief wel beter was, hoewel ook 
dan nog niet geweldig, ligt wel binnen de wettelijke eis, maar bij een zo snelle 
en zware machine hoort dit veel beter te zijn, in ieder geval gelijk aan de 
concurrerende machines en dat is niet zo. De modellen voor 1968 zullen 
echter met een grotere en van twee voorlopende schoenen voorziene rem 
worden uitgerust, en dan zal dit wel beter zijn.  
Verder de koppeling: deze grijpt wel soepel aan en is ook voor zijn taak 
berekend, maar de verzonken schroefjes die de plaat achter de rubbers van 
de schokbreker in het huis opsloten liepen los. Daardoor kon het hele 
binnenhuis iets naar voren schuiven waardoor de laatste gladde plaat van de 
vertanding schoof, geen dienst meer deed en een hevig slippen veroorzaakte. 
Dit grapje gebeurde tweemaal tijdens de test en ook van anderen hebben we 
hetzelfde gehoord. Wij geloven dat de borgvloeistof Loctite hier veel kan doen! 
Tijdens de test scheurde ook de bevestiging van het achterlicht. En dat 
ondanks de geringe motortrillingen, merkwaardig maar gelukkig niet ernstig. 
Zou men onderweg panne krijgen met de motor, dan kan men niets doen als 
men geen sleutel in de zak heeft om de moeren te verwijderen waarmee het 
zijdeksel over de gereedschapsruimte vastzit! De gaten in dit deksel waren 
trouwens al tamelijk ver uitgeleuterd en er lagen al flinke ringen onder de 
moer om de zaak toch nog goed vast te houden. 
Wat ons reusachtig meeviel was het benzineverbruik. Het gemiddelde tijdens 
ritten die voor de helft over autowegen, voor de helft over secundaire wegen 
liepen, bedroeg 1:18, bij een werkelijk forse rijstijl. Stadswerk en scheuren op 
uitsluitend autowegen leverde 1:16 op, nog altijd een zeer redelijke waarde 
vooral als men bedenkt dat de motor veel te rijk stond afgesteld! Het 
olieverbruik bedroeg ongeveer 1 liter op 800 kilometer, een volkomen normale 
waarde.  
Mochten er bezitters van een niet omgebouwde Mk 2 zijn die na het lezen van 
deze test denken dat wij te optimistisch zijn geweest, dan kunnen wij hen 
maar één ding aanraden: laat alle Mk 2 motoren aan de laatste stand 
aanpassen, het verschil in eigenschappen is een opvallende verbetering! 
Buiten het tweemaal slippen van de koppeling hebben wij veel plezier gehad 
van de machine, altijd waren we alle andere verkeer de baas als we dat 
wilden, en menige automobilist zal ons met stomme verbazing en een 
gedreun van (wel wat hard) brullende uitlaten in de oren in een oogwenk aan 
de einder hebben zien verdwijnen.  
 
G.v.d.B. 
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TECHNISCHE GEGEVENS: 
Motor:   boring  x slag 75 x 74mm, cilinderinhoud 654cc. 
Compressieverhouding waarschijnlijk 9:1 maar in sommige catalogi wordt 
10:1 opgegeven. Met uitzondering van het cilinderblok – dat van gietijzer is en 
met korte tapeinden op het carter is bevestigd – is de motorconstructie 
modern. De blokmotor is bijzonder glad en verticaal deelbaar. De 
versnellingsbak bevindt zich echter geheel in de rechter helft en kan 
gemonteerd blijven als aan het inwendige van de motor gewerkt moet worden. 
Omgekeerd kan ook aan de versnellingsbak gesleuteld worden zonder de 
motor te demonteren. De kleppen worden bediend door een hoog liggende 
nokkenas aan de achterzijde van de cilindervoet. De stoterstangen lopen door 
een ingegoten tunnel. De vier lange nokvolgers zijn geleid in het cilinderblok. 
De smering geschiedt volgens het dry-sump systeem. De dubbele  

 
tandwieloliepomp wordt door middel van een worm en wormwiel rechtstreeks 
vanaf de krukas aangedreven. De carburatie wordt verzorgd door twee Amal 
Concentrics met een diameter van 1¼” (=32mm).  
 
Transmissie: het vermogen wordt van de motor naar de versnellingsbak 
overgebracht door een triplex ketting. Motorkettingtandwiel 28 tanden, 

koppeling 58 tanden. Het koppelingshuis heeft geen strippen maar sleuven 
om de zes beklede platen mee te nemen. De gladde platen (staal) zitten op 
een van rubber schokbrekers voorzien huis. Het kleine kettingwiel op de 
hoofdas van de versnellingsbak heeft 20 tanden, op het achterwiel zijn dit er 
47. De totale overbrengingsverhoudingen zijn: 4,87 – 5,58 – 7,8 en 12,27:1. 
 

 
 
Elektrische installatie: Lucas wisselstroom dynamo. Zener diode 
(gemonteerd op koelplaat om het overtollige vermogen gemakkelijk in warmte 
te kunnen omzetten). 12 Volt 8 Ah accu. Verlichting 35 W. Voor beide cilinders 
is een aparte onderbreker gemonteerd op de as van het tussentandwiel naar 
de nokkenas. De ontsteking hoort met een stroboscoop op maximaal 34° 
afgesteld te worden (waarvoor een merkstreep aangebracht is).   
 
Rijwielgedeelte: Robuust dubbel wiegframe met enkele bovenbuis. BSA 
telescoop, Girling achterveerelementen. Wielen met diep geprofileerde alum. 
velgen. Voorrem ø190mm, achterrem ø178mm, orthodoxe constructie. 
Voorband 3.29x19, achter 4.00x18. Tankinhoud 18 liter, materiaal hiervan is 
met glaswol verstevigd polyester (hiervan zijn ook de zijschilden gemaakt). 
Inhoud olietank 3 liter. 
 
Afmetingen: totale lengte 216 cm, zadelhoogte 80 cm, breedte 71 cm, 
grondspeling onbelast 20 cm. Het totale gewicht van de machine bedraagt 
173 kilo. 
 
Importeur: N.V. Hart Nibbrig en Greeve te Sassenheim. De testmachine werd 
ons ter beschikking gesteld door Motorhuis “Safe” te Rotterdam. 
    
         
Overgenomen uit: MOTOR nr.51/52-1967. 
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COMMENTAAR OP ROADTEST BSA SPITFIRE MARK III 
 
De BSA Owners Club heeft in de jaren ’60 een voorganger gehad: de BSA 
Club Nederland die op 28 augustus 1966 werd opgericht. Deze club had een 
jaar na de oprichting meer dan 130 leden maar heeft niet lang bestaan. In 
maart 1968 waren ook Triumph-rijders welkom bij de BSA Club en ging hun 
maandelijkse BSA Koerier, De Ster heten. Er stonden interessante verhalen in 
zoals onderstaande brief die men heeft gestuurd naar de technisch redacteur 
van  het Weekblad MOTOR, naar aanleiding van de roadtest van de BSA 
Spitfire Mark III die gepubliceerd is in “MOTOR” nr. 51 van 1967.   
 
 

 
 
Mijne Heren, 
 
Met grote belangstelling hebben wij de roadtest van de BSA Spitfire Mark III 
Special in “Motor” van 22 december gelezen. 
Met grote belangstelling omdat wij zelf als een groep van de BSA-Club 
Nederland deze motoren berijden. Ik schat dat er in onze club ongeveer 25 à 
30 man met een BSA Sportmotor van ‘66-’67 rijdt. Het grootste gedeelte van 
de groep is zelfsleutelaar, wij hebben al verschillende motorblokken 
eigenhandig helemaal gedemonteerd, de nodige verbeteringen aangebracht 
en wij verzorgen alle afstelwerkzaamheden ook zelf.  
Hiermede te illustreren dat wij echt wel te zake kundig zijn.  

Op de eerste  plaats nemen wij de vrijheid om enige op- of aanmerkingen te 
maken over uw roadtest. Hopelijk neemt u het ons als BSA rijders niet kwalijk 
hier en daar soms chauvinistisch te zijn.  
Onze ervaring is dat een dergelijke snelle motorfiets na 7000km nog niet goed 
“los” is, althans dat is onze ervaring en menige snelle-motor berijder zal dat 
met mij eens zijn. 
Daarnaast was de motor niet goed afgesteld en Uw omschrijving van de hele 
carburatieafstelling is nogal onduidelijk en verwarrend. U schrijft nl. dat de 
carburateurs te rijk afgesteld zijn, waardoor de motor zijn maximale prestaties 
niet kan leveren. Op zichzelf is het al merkwaardig dat U zo’n motor toch gaat 
testen, al is er iets niet in orde. Enkele regels verder in Uw roadtest schrijft U 
letterlijk: “verscheidene malen werd de meting herhaald om er zeker van te 
zijn dat er geen fouten gemaakt werden en hoewel de motor het dus zwaar te 
verduren kreeg, gaf hij geen krimp. Hij miste geen klap, de uitlaatbochten 
werden niet blauw (alleen een klein beetje bij de laatste meting, toen ook 
duidelijk een klep begon te tikken) en de dempers werden mooi grijs, kortom 
thermisch was de motor gezond,……” waaruit U schijnt te suggereren dat dat 
ook de carburatie goed is, anders zou de motor te blanke of te zwarte uitlaten 
moeten krijgen. Enfin U constateert gelukkig, ondanks de toch mooie grijze 
uitlaten, toch een foutieve carburateurafstelling, die te wijten zou zijn aan de 
Dunstall uitlaten. Maar is het niet zo dat U bij montage van megafoonuitlaten 
een grotere hoofdsproeier dient te monteren, zodat de motor niet te rijk kan 
hebben gestaan, nu dezelfde sproeier was gehandhaafd, ondanks de 
montage van open uitlaten, de praktijk bewijst het tegendeel. 
 
Als er in de technische rubriek in “Motor” vragen worden gesteld over 
carburatie en experimenten daarmee, adviseert U altijd een handvol sproeiers 
te kopen en daarmee op de grote weg te gaan experimenteren, totdat de 
enige juiste afstelling is gevonden, maar waarom doet U dat dan zelf niet, het 
was in dit geval de enige juiste manier geweest. 
U begint Uw betoog met te zeggen dat deze motor alleen geschikt is voor 
mensen die zelf alles van motorfietsen afweten. Dit bestrijden wij met nadruk. 
Deze motofiets is niet ingewikkelder dan welke andere snelle Engelse twin 
ook. Uit Uw omschrijving “die de ontsteking van een motor niet met een 
fietsspaak door het bougiegat, maar met een gradenschijf afstellen” blijkt wel 
dat U geen enkele notie heeft van de technische details van de BSA Spitfire 
Mark III Special. 
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De ontsteking van een Mk III stelt men nl. af met een plug in het vliegwiel, die 
die door het gat in het carter gestoken moet worden, op deze manier zet met 
de zuigers op het ontstekingsmoment met volle voorontsteking. Op deze 
stand van de krukas kan de ene stel contactpuntjes afstellen, voor het andere 
stel dient men de krukas eerst te draaien, totdat de plug opnieuw in het 
vliegwiel zit. De ontsteking controleert men met behulp van een stroboscoop. 
Aan beide zijden treft U een vast punt aan op het carter en de krukas, althans 
op onderdelen op de krukas gemonteerd, die het mogelijk maken de 
ontsteking te controleren zonder elk ander hulpmiddel, zodat er noch een 
fietsspaak, noch een gradenschijf aan te pas komt. Een simpeler afstelling is 
ondenkbaar.  
 
Ook de carburateurs zijn voor de gemiddelde motorrijder goed af te stellen. 
Wanneer men hiertoe onverhoopt nog moeilijkheden mee zou hennen, dan 
kan de afstelling die een expert voor U vindt toch geen reden zijn om hier ooit 
nog moeilijkheden mee te krijgen.  
 
Dat een dergelijke snelle motorfiets zijn periodieke onderhoud niet kan 
ontberen en dat het achterblijven daarvan sneller merkbaar zal zijn dan bij een 
toerfiets is niet te ontkennen, maar dan zou slechts een verwijt aan de 
eigenaar op z’n plaats zijn, doch Uw uitspraak dat de BSA Spitfire alleen 
geschikt zou zijn voor een bepaalde categorie “technische knobbels” is beslist 
niet waar. 
 
Wat de stuurcapaciteiten betreft het volgende: Het kantelen is gemakkelijk te 
verhelpen door de montage van een Grand Prix band op het achterwiel.  Als 
standaard is nl. een Dunlop K70 Gold Seal band gemonteerd en die is voor 
een dergelijke motor te hoekig. Gaat men nu snel een bocht door dan is het 
kantelen minder merkbaar, maar neemt men een vrij scherpe bocht erg 
langzaam, dan voelt U dat de band op zijn schouder gaat staan en daarna 
doorkantelt, vaak heeft men dan het gevoel dat de motor om gaat vallen, maar 
wanneer men de bocht goed neemt richt de motor zich vanzelf weer op, zoals 
iedere goed sturend motorfiets in dit geval zou doen. Hetzelfde euvel doet 
zich voor bij andere typen en merken, die een Gold Seal gemonteerd hebben, 
zoals gezegd de montage van een Grand Prix lost alle problemen radicaal op. 
Voor de Spitfire is de Continental GP 4.00 x 18 te koop. Avon verkoopt een 
GP band in de maat 3.50 x 19.   
 
Wij vinden het jammer dat U de slechte dingen over de Spitfire alleen maar 
van horen zeggen hebt. Er zijn in de motorwereld zoveel verhalen in omloop  
“van horen zeggen” die bij de diverse tussenstations nog eens flink worden 
overdreven en eenmaal ter uwer oren gekomen bijna op een werelddrama 
lijken. Natuurlijk zijn er wel nare dingen gebeurd, maar die zijn ten eerste sterk 
overdreven in kwantiteit en kwaliteit en zeer vaak was de oorzaak de schuld 

van de eigenaar. De meeste dealers wisten niet, door gebrek aan tijdige 
voorlichting, hoe de nieuwe BSA’s afgesteld moesten worden. Op de 
instructiedagen bij de Importeur enkele maanden geleden gehouden o.l.v. Mr. 
Sidebottom, was er zelfs een dealer die niet eens wist was wat een 
stroboscoop was en op de vraag : “Hoe controleert U dan de afstelling?” werd 
geantwoord: “Als ik hem afgesteld heb, speel ik wat met het gas en luister of 
de motor soepel loopt, nou dan moet het goed zijn, want zo heb ik het altijd 
gedaan.” En zelfs nu zijn er nog verschillende dealers die zonder stroboscoop 
de ontsteking afstellen. 
 
Zo zijn er verschillende BSA berijders die hebben geknoeid om de 
compressieverhouding te verlagen, waardoor ze vastlopers kregen, wegens 
het onvoorziene aanzuigen van valse lucht, zodat de motor veel te heet werd. 
Diverse lieden hebben twee of meer maal van oliemerk gewisseld, merk A, 
merk B proberen en weer terug naar merk A. Enfin een BSA krukas zit sneller 
vol met sludge dan men over het algemeen denkt en gevolgen wil men dan 
afschuiven. 
Zo zijn er nog veel meer denkbare oorzaken, die vaak voor de buitenwereld 
verzwegen worden en die men dan gemakshalve afschuift op de naam BSA. 
Daarbij komt nog dat BSA in Nederland geïmporteerd wordt door een totaal 
ongeïnteresseerde firma, die zijn belangen elders heeft, onder andere bij 
DKW automobielen en BMW motoren die in veel grotere aantallen worden 
verkocht, waardoor die enkele tientallen stuks BSA’s die per jaar verkocht 
worden, in het niet vallen en het kind van de rekening worden. 
De service is ontstellend slecht en zal menige vurig BSA enthousiast ervan 
weerhouden in zijn leven ooit nog een nieuwe BSA te kopen. De 
onderdelenprijzen worden onnodig hoog opgedreven, zodat nu al veel 
mensen en ook onze club de onderdelen uit Engeland gaan betrekken, maar 
U bent wel met me eens dat het niet de methode is.  
 
Wij hopen van harte dat U deze brief in “Motor” zult opnemen om alle BSA 
rijders er van te overtuigen dat het echt wel goed kan en dat alle narigheid die 
in geruchten de ronde doen, ontstaan zijn buiten de schuld van de BSA 
motorfietsen, maar slechts de vrucht zijn van de erbarmelijk slechte BSA 
service en begeleiding in Nederland.  
Ieder BSA rijder die moeilijkheden heeft kan zich tot ons wenden, wij helpen 
graag iedereen, zowel wat betreft de eencylindermodellen, de oudere en de 
nieuwste modellen. Alle technische gegevens hebben wij ter beschikking, 
grote werkplaatshandboeken enz. verlenen ons een enorme schat aan 
gegevens en kennis. 
Wendt U tot onze secretaris: R.J. Haentjens, Bothaweg 15, Oosterbeek. 
 
Uit: B.S.A. KOERIER januari 1968 nr. 14  
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BSA SPITFIRE Mk III rijdt 129 miles per uur. 

 
129 miles per uur, dat komt neer op ongeveer 210 kilometer, toch wel een 
aardig gangetje voor een standaard-uitvoering motorfiets. Wij lazen voor U 
een artikel in een Engels blad en citeren enkele stukken: 
“The, pardon, de Spitfire is een tijger. Zijn prestaties geven mij de indruk dat ik 
in een straalvliegtuig zit en het bochtenrijden met deze machine is een 
machtige strijd – want natuurlijk – ik win, en ik bemerk dat wanneer ik tijdig 
gas geef en terugneem, de machine zeer goed handelbaar is. Het is 
waarachtig een machine voor echte kerels! 
 
De schrijver vertelt tussendoor ook over een Victor wegracer, die opgebouwd 
is met behulp van de Victor crossmachine, het frame is hetzelfde gebleven en 
de cylinder is ook gebruikt. Verdere details worden niet meer gegeven, ja ook 
nog dat de motor 116 miles per uur draait en dat is vrij snel, dacht ik voor een 
350cc machine, die niet zozeer bedoeld is als snelle wegracer, maar meer als 
poefmachine. 
 
Verder over de Spitfire: De Spitfire waarover ik vertelde is van Tony Smith, die 
werkt op het wedstrijd-department van de BSA fabriek en de machine is het 
hele jaar al normaal bereden. De motor komt normaal van de produktieband, 
maar is met extra veel zorg in elkaar gezet door Smith. De vliegwielen (ook de 
krukwangen dus) zijn uitgebalanceerd en enigszins lichter gemaakt en de 
poorten zijn gepolijst en voorzien van 2 stuks 1 3/16 inch GP carburateurs. De 
compressie is 1:10. Dit alles geeft de motor een maximum snelheid van over 
de 130 miles (gunstige omstandigheden). 
Eenmaal boven de 6000 toeren gekomen, accelereert de motor verschrikkelijk 
hard. Het normale maximum toerental is 7200 omw. per minuut, nee deze 
motor gaat nog eens 400 toeren hogerop tot 7600 toeren per minuut.  
De stuurkwaliteiten waren niet zoals bij een Norton, maar niet half zo slecht 
als vele lieden mij hadden laten geloven.  
Ik kwam tot de ontdekking dat er ook nog echte motorfietsen bestaan, toen ik 
op de Spitfire reed, je voelt een motor onder je.  
 
Bovenstaande regels vloeiden uit de pen van Robin Miller die voor een Engels 
blad de genoemde twee BSA sportmotoren mocht testen en hierdoor duidelijk 
liet merken dat BSA een prachtig merk is. 
 
Uit: B.S.A. KOERIER januari 1968 nr. 14  
 

BSA IMPORTEUR 
 
Wij hebben op de RAI enige leerzame gesprekken met de Heren gehad en 
zijn tot de ontdekking gekomen dat ze allemaal wel goed menen, maar dat is 
welhaast het enigste wat ik in hun voordeel kan zeggen. Het zijn reuze 
aardige mensen die op de RAI rondliepen met een gezicht alsof ze zeggen 
willen: “Moet dat nou, op mijn vrije avond”. 
Men probeerde ons ervan te overtuigen dat er veel voor BSA rijders in 
Nederland is gedaan en nog wordt gedaan. Inderdaad kennen wij gevallen 
van mensen die normaal zijn behandeld.  
Toen wij enige gevallen naar voren haalden die minder prettig waren 
verlopen, werden er allerlei excuses aangevoerd en toen we opmerkten dat er 
een motor slecht afgeleverd was (verschillende onjuiste afstellingen, 
contactpunten, vlotterkamers, tellerkabels verwisseld, slechts 1 liter olie in de 
tank) deelde men ons mede dat dat fabeltjes waren die we zelf verzonnen en 
waar men in Sassenheim om lachte. Dus lachten we maar mee, want we zijn 
niet van plan hierdoor neerslachtig te worden. 
Kortom wij worden er niet veel wijzer van, niet dat wij dat verwacht hadden, 
maar het verwonderde ons wel dat we te horen kregen: Als jullie je niet anders 
gedraagt, verbreken wij ieder contact met de BSA Club en komt er geen BSA 
rijder uit Nederland meer in de fabriek. En jullie zijn hierdoor al aardig aan het 
afzakken. Overal waar we tot nu toe zijn geweest, bij motorhandelaren e.d., 
hebben niets dan aanmoedigende en beamende woorden gehoord, dus dat 
valt wel mee wat de fabriek betreft, dan gaan we de volgende keer wel naar 
de Kreidlerfabriek, daar maken ze ook motorfietsen die 210 km kunnen rijden.    
 
Uit:  DE STER maart 1968 nr.16 
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De laatste jaren heeft ons roadtestprogramma voornamelijk bestaan uit het 
testen van Japanse machines. Helaas, moeten wij zeggen, want Good Old 
England weet nog steeds wel hoe een motorfiets gebouwd moet worden. 
Akkoord, de Engelse produkten bezitten geen van alle de verfijnde  afwerking 
en soms revolutionaire constructies van de Japanners, maar Engelse fietsen 
hebben toch iets waardoor de motorman zich aangetrokken voelt. Dat “iets” 
laat zich moeilijk in woorden vangen. Men noemt het wel “fietsen met 

karakter”, maar waarom dat karakter ondanks diverse zwakke 
punten sympathiek gevonden wordt is moeilijk te zeggen. Is 
het vanwege de “punch”, de kracht bij lage toerentallen, de 
goede prestaties of vanwege de stuureigenschappen? Het is 
zeer zeker niet vanwege de hinderlijke motortrillingen bij hoge 
toerentallen of vanwege de mechanische bijgeluiden, die niet 
weg te cijferen zijn. En toch vonden wij de 654 cc BSA 
Thunderbolt, de toermachine uit de 650 cc tweecilinder serie, 
een prettige machine om mee te rijden! Misschien wel om zijn 
probleemloosheid en zijn veilige rij-eigenschappen, want 
sturen en remmen doet de Thunderbolt in tegenstelling met de 
modellen van enkele jaren terug uitstekend.  
De 654 cc BSA Thunderbolt is bedoeld als toermachine, een 
machine waarmee men zich probleemloos en comfortabel van 
punt A naar punt B kan verplaatsen. Het toerkarakter blijkt o.a. 
uit het ontbreken van een toerenteller, de montage van één 
carburateur en natuurlijk uit het motorkarakter, maar niettemin 
bezit de Thunderbolt het prestatieniveau waarvoor een 650 cc 
sportmachine zich niet zou behoeven te schamen. In 
combinatie met de goede stuureigenschappen, de goede 
remmen en de zeer redelijke handelbaarheid – rijklaar gewicht 
circa 200 kg – is de Thunderbolt daardoor ook een machine 
waarmee men veel sportief motorplezier kan beleven en 
gezien de robuuste constructie, ook blijvend plezier.  
 
Snelle starter, uitstekende motorprestaties 
Koud, warm of nat, de BSA Thunderbolt is onder alle 
omstandigheden met één trap zonder veel krachtsinspanning 
te starten. De juiste procedure is: contact, kraan open, licht 
vlotteren en startchoke openen. Een flinke schop tegen de 
kickstarter was steeds – zelfs bij koude start in de regen – 
voldoende om de twin tot leven te brengen. Het 
kleppenmechanisme produceert vrij veel mechanische 
bijgeluiden, maar verder leerde de Thunderbolt krachtbron 
zich tijdens de duur van de test – wij reden 800 mijl, ofwel 
1300 km met de twin – kennen als een probleemloze, 

betrouwbare motor, waarmee zonder protesten met 50 km/uur in de hoogste 
versnelling geboemeld kan worden, maar die bij hogere toerentallen een 
pittige doordouwer wordt.  
De prestaties zijn zonder meer uitstekend te noemen. De vermogensmeting 
op de rollentestbank van de T.H. te Delft leverde een mooie 
vermogenskromme op met een maximum dat maar liefst 4 pk hoger lag dan 
de geclaimde 41 pk bij 6250 omw./min. 
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Ons testexemplaar dat wij 
rechtstreeks van de 
fabriek in goede conditie 
ontvingen, leverde 45 pk 
bij 6750 toeren (ruim 31 
aan het achterwiel) met 
daarbij een vrijwel vlak 
verlopende 
koppelkromme. Van 3500 
tot 7000 toeren een bijna 
constant koppel van 5 
kgm, wat wil men nog 
meer voor een 
toermotorfiets? 
Het uitlaatsysteem van de 
exact 654 cc metende 
twin is uitgevoerd met 
een zogenaamde 
balance-pijp tussen beide 
uitlaatbochten. Door een 

betere vullingsgraad bij lage toerentallen bereikt men, dat de motor onderin 
wat sterker wordt (de bulten in de krommen wijzen hier enigszins op), 
uiteraard een prettige eigenschap voor een toermotor, temeer daar de 
staande twin de hinderlijke eigenschap heeft in de bovenste regionen van het 
toerengebied flink te trillen, trillingen die voornamelijk in de stuuruiteinden 
gevoeld worden. Beneden 5000 toeren heeft men nergens last van, maar 
boven deze toerengrens werkt het trillen op den duur vermoeiend.  
Het hoge prestatieniveau spreekt ook uit verdere metingen; een gemiddelde 
topsnelheid van 160 km/uur, een hoogste top van 163 km/uur en een  400 
meter tijd van 15,3 seconde! Minder flatteus komt de 654 cc Thunderbolt uit 
de bus met zijn gemiddelde benzineverbruik gedurende de testperiode, dat wij 
op 15 km/liter becijferden. Gezegd moet worden dat wij de machine niet 
gespaard hebben en regelmatig topprestaties van de bovenste plank gevergd 
hebben. Dat kost natuurlijk extra brandstof, waarvoor goede prestaties terug 
gegeven worden. Het olieverbruik gedurende de testperiode was nihil. 
Overigens toonde de BSA Thunderbolt zich ondanks de jaagpartijen 
uitstekend oliedicht en vertoonden zelfs de naden geen sporen van 
doorzweten. De Thunderbolt heeft een zogenaamd “energy transfer” 
ontstekingssysteem, waarbij twee van de vijf spoelen van de 
wisselstroomdynamo de benodigde energie leveren voor de ontsteking 
(enigszins te vergelijken met magneetontsteking). De accu staat hier geheel 
buiten en de machine kan ook zonder accu gereden worden. 
De 12 Volts elektrische installatie fungeert probleemloos. De lichtcapaciteit 
van de 50/40 Watt koplamp is uitstekend en laat toe, dat ook op donkere 
buitenwegen snel gereden kan worden. Interessant detail is, dat zowel de 

voorrem als de achterrem uitgerust is 
met een stoplichtschakelaar. De 
elektrische bedrading is goed 
weggewerkt, terwijl de accu in 
verband met de motortrillingen, 
opgehangen is in rubber. Om 
dezelfde reden zijn ook de benzine- 
en olietank in rubber gemonteerd.  
 
Goede stuureigenschappen en 
handelbaarheid 
Mogelijk in verband met de Engelse 
snelheidslimiet van 70 mijl is de 
Thunderbolt vrij laag gegeared. De 
machine geeft de comfortabelste rij-
eigenschappen rond deze snelheid 
(circa 115 km/uur) doordat de diep 
grommende motor bij deze snelheid 
geen hinderlijke motortrillingen 
produceert. De trekkracht van de 
Thunderbolt is enorm.  
 
Het uitlaatsysteem heeft een balance-pijp voor meer vermogen bij lage 
toerentallen. 

 
 
De 654 cc metende Thunderbolt motor levert goede prestaties. De krachtbron 
is goed oliedicht.
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Tijdens de 
acceleratieproeven kwam 
het voorwiel in de eerste 
versnelling soms los van 
het wegdek, hetgeen de 
“Donderslag” ook 
presteerde bij 
overschakelen van één 
naar twee.  
Voor een toermachine 
zijn de verhoudingen in 
de bak goed gekozen. 
Een en twee liggen niet te 
hoog, de derde 
versnelling is vrij lang,  
 

De 10 Ah accu is in rubber gemonteerd tegen motortrillingen  
 
terwijl de vierde versnelling met een kleine sprong hier mooi op aansluit. De 
Thunderbolt accelereert dan ook als een donderslag van de startstreep en 

mede door de goede 
doseerbaarheid van de 
koppeling kan men zeer 
scherpe acceleratietijden 
bereiken. 
De bediening van de 
koppeling vergt vrij veel 
kracht. De 
doseerbaarheid is echter 
goed en ondanks het feit 
dat de koppeling tijdens 
de duur van de test een 
keer losliep (BSA levert 
kennelijk niet voor niets 
de borgvloeistof Locktite  
 

De zenerdiode is onder het balhoofd direct in de rijwind geplaatst voor koeling 
 
als accessoire) zijn wij geneigd dit onderdeel een hoog cijfer te geven.  
De stuureigenschappen, de redelijke grondspeling (in linker bochten wil de 
jiffy wel eens aan het wegdek komen), de goede remmen en de voor een 195 
kg zware machine goede handelbaarheid maken sportief en scherp sturen 
met de Thunderbolt verantwoord. De 205 mm ø metende two-leading-shoe 
heeft voldoende capaciteit om de voorband ook bij hoge snelheden op de 

grens van blokkeren te 
brengen. Ondanks de 
conventionele gietijzeren 
trommel heeft ook de 
achterrem voldoende 
remcapaciteit.  
De dubbelzijdig 
hydraulisch gedempte 
vering zorgt voor een 
goed band-weg contact. 
De voorvork van ons 
test-exemplaar 
functioneerde niet 
geheel correct door een 
lekkende keerring, 
waardoor de uitverende 
beweging slechts matig 
gedempt werd. Op 
slechte wegdekken 
produceert de telescoop 
bij het volledig uitveren 
een “klank-klank” geluid 
van metaal op metaal.  
Het defect aan de vork – 
de telescoop kon niet 
tijdens de test 
gerepareerd worden – 
beïnvloedde de  
stuureigenschappen 
echter nauwelijks.  
 

        Het goede en vele chroom verleent de motor een luxueus uiterlijk 
 
Op de smalle en bochtige Lekdijken kon de Thunderbolt tot op de grens van 
de grondspeling plat gelegd worden, zonder dat men de indruk kreeg over de 
schreef te gaan. De machine is makkelijk een bocht in te sturen en alleen in 
zeer snel genomen S-bochten voelt men dat men een 195 kg zware machine 
op moet richten. De Dunlop banden – vóór een ribprofiel, achter de bekende 
K70 – zijn uitstekend geschikt voor allround gebruik en geven zowel op natte 
als op droge wegdekken veel grip.  
Door zijn robuuste afmetingen biedt de Thunderbolt ruimschoots plaats aan 
twee personen. De buddyseat biedt veel zitcomfort en de opstaande 
achterkant verleent de duopassagier(e) steun tijdens het accelereren. De 
dubbelzijdig gedempte Girlings zijn in drie standen op belasting instelbaar.  
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De achterhand is niet zo geslaagd door de ouderwetse naafconstructie 

 

 

Kwaliteit lak en chroom 
De BSA Thunderbolt is netjes en strak afgewerkt. Geen losse draden of 
uitstekende delen. Sommige details doen zelfs zeer verzorgd aan, andere 
laten door hun ouderwetse constructie ruimte voor verfijningen. De accu, de 
benzine- en olietank zijn bijvoorbeeld in rubber gemonteerd, maar waarom nu 
juist het stuur niet, want dáár worden de motortrillingen hoofdzakelijk gevoeld! 
Deze ingebouwde eigenschap van een staande twin wordt hiermee weliswaar 
niet verholpen – dat brengt deze constructie nu eenmaal met zich mee – maar 
het hinderlijke effect bij hoge toerentallen zou verdwenen zijn. De kwaliteit van 
lak en chroom zijn beide van uitstekende kwaliteit. Door toepassing van veel 
chroom is de Thunderbolt niet alleen luxueus van uitvoering maar tevens 
gemakkelijk schoon te maken. De kleur-finish in grijs metallic zal wellicht niet 
ieders smaak zijn, maar in combinatie met het vele chroom verleent het de 
BSA Thunderbolt een gedistingeerd uiterlijk.  
Voor een prijs van ƒ 4295,- koopt men een goed afgewerkte en volledig 
uitgeruste machine, een machine die in eerste instantie bedoeld is als 
toerfiets, maar die door zijn goede prestaties en rij-eigenschappen ook 
sportief genoegen kan verschaffen.  
 
COEN VERBURG 
 
Overgenomen uit: MOTOR nr. 22 – 1970 
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Zorgt een nieuw uiterlijk voor een nieuwe motor?  
Bij het vernieuwen van het uiterlijk van de 650 twins, hebben de stylisten zich 
niet ingehouden. De nieuwe Lightning, de tegenhanger van de (ook 
vernieuwde) Triumph Bonneville, ziet er veel beter uit dan de Bonneville. 
Voor iemand die een Britse twin wil kopen is het uiterlijk meestal minder 
belangrijk. Het vermogen van beide motoren is vrijwel gelijk en de Bonnie en 
de Lightning delen het hetzelfde nieuw ontworpen frame en het 
rijwielgedeelte. Maar de BSA ziet er beter uit. Dat is een onderdeel van het 
plan om het ingezakte marktaandeel van BSA in de USA te verhogen. De 
naam BSA staat voor de initialen van het moederbedrijf van Triumph en BSA, 
Birmingham Small Arms. We kunnen ons voorstellen dat het in hun ogen geen 
goede zaak is als Triumph meer verkoopt dan de naamgever van het bedrijf.  
Wat de motivatie ook is, de aanpak is heel aantrekkelijk. Sinds onheuglijke 
tijden zijn de frames van Britse motoren zwart geschilderd en de Triumph-
frames zijn dat nog steeds. BSA is nu overgestapt op ivoorkleurige frames 
waardoor de nadruk wordt gelegd op de functie van de motor en het frame 
zich duidelijker aftekent tegen de andere onderdelen. Een zwart frame lijkt 
zich daarentegen te verbergen en verdwijnt in de jungle van de andere 
onderdelen waaruit een motorfiets is opgebouwd. 
Net als bij de Triumph twins, is het frame van de Lightning, nieuw en beter 
maar valt op sommige punten tegen. De hoofdbuis van het frame heeft een 

grote diameter en is in een L-vorm gebogen. Het achterste (verticale) deel 
doet tevens dienst als olietank. Deze constructie heeft diverse voordelen: er is 
geen extra, losse, olietank nodig en het grote oppervlak van de framebuis 
zorgt voor een betere koeling van de olie. De olievuldop is in de bocht van het 
frame gesitueerd. Door het zadel omhoog te klappen is hij gemakkelijk 
bereikbaar. Het vulgat is echter klein en als er weinig olie in zit, is het 
olieniveau nauwelijks zichtbaar. Een oliepeilstok zou wenselijk zijn. 
Het andere nadeel is het gevolg van de combinatie van stylingwensen en de 
omvang van de framebuis, net achter het balhoofd. Omdat BSA genoeg had 
van het klassieke Beeza-uiterlijk, wilde men de twins slanker en sexier maken, 
hetgeen gelukt is. Dit hield in dat een smalle en lage benzinetank over de 
dikke framebuis moest worden gemonteerd. Om de metallic oranje met witte 
tank nog mooier te maken hebben ze hem versierd met wat we een 
“mannelijke” band kunnen noemen, die midden over de tank van voor naar 
achteren loopt. In deze metalen band (die nuttig kan zijn om te voorkomen dat 
voorwerpen het lakwerk van de tank kunnen beschadigen) is een opening 
gemaakt waar de benzinedop doorheen steekt. Draai de dop open en wat zie 
je?  Als de tank vol is zie je benzine maar als hij minder dan driekwart vol is, 
zie je alleen de tunnel die op de framebuis ligt. Je moet hierlangs gluren of de 
motor heen en weer schudden om te kunnen zien of horen of er nog 
voldoende brandstof in zit. 
 

 

93 



Op een bepaalde manier zijn deze onvolkomenheden wel charmant. Tenslotte 
ziet de motor er mooi en compact uit. Een beetje frivoliteit zal het goede, oude 
BSA niet schaden, net zo min als ons omdat wij daar wel van houden. 
Praktisch gezien is op de grote centrale framebuis, in combinatie met de 
dubbele wieg, niets aan te merken omdat het een sterke en stijve constructie 
is. Het BSA/Triumph-ontwerp rekent af met een algemeen bezwaar tegen 
frames die tevens dienst doen als olietank. De meeste van deze frames zijn 
niet of nauwelijks schoon te maken als zich daarin metaalresten bevinden als 
gevolg van motorslijtage of –schade. Het BSA-frame heeft aan de onderzijde 
een afsluitplaat die men kan verwijderen. Hierdoor kan de olietank 
gemakkelijk worden geleegd en doorgespoeld. Een gazen oliefilter in de vorm 
van een omgekeerde mand, filtert de olie die vanuit het motorblok terug wordt 
gepompt in de olietank.  
Naast het nieuwe frame, is de motor ook voorzien van de nieuwe voorvork en 
de conische naaf waarmee ook de Triumph 650 is uitgerust. Deze zorgen voor 
een aanzienlijk beter rijgedrag dan dat van de oude BSA twins. De motor rijdt 
rustiger, hij voelt lichter aan en is stabieler, handelbaar in de stad en 
uitdagend op de buitenwegen. De Lightning kan stevig de bocht in worden 
geduwd tot alles aan de grond komt (aan de linkerkant is de middenbok de 
beperkende factor). De voorband met de maat 3,25 x 19 is smaller dan het 
jaar ervoor maar zorgt voor een strak stuurgedrag. Richt de motor op een 
bepaald punt en hij volgt moeiteloos de juiste lijn. De motor is beslist een van 
de best sturende big twins die we hebben getest en zeker de beste BSA die 
sinds lange tijd de fabriek heeft verlaten.  
 

 

Het motorblok is een van de weinige onderdelen waarin de BSA en de 
Triumph van elkaar verschillen (tenzij je kleurenblind bent). Het is vrijwel 
hetzelfde blok als vorig jaar: een licht overvierkante (75 x 74 mm) 
stoterstangen twin met een compressieverhouding van 9:1. Zelfs voorzien van 
twee carburateurs zoals bij de Lightning, is het mild getuned en beschikt 
daardoor over een brede powerband, loopt ook soepel bij lage toeren en is 
gemakkelijk te starten. Het is een beetje een stapje terug voor BSA, dat een 
paar jaar geleden de snellere Spitfire aanprees. Nu zij de Rocket III hebben, is 
de Lightning het topmodel van de twinserie. 
 

 
De megafoonvormige uitlaten produceren een diepe brom  
 
Er zijn dit jaar slechts weinig veranderingen aan het motorblok doorgevoerd. 
De kopsteun is nu gemonteerd aan het kleppendeksel en de motor is voorzien 
van megafoonvormige uitlaatdempers, die er niet alleen goed uitzien maar die 
ook goed werk doen op het gebied van public relations, terwijl zij met hun diep 
timbre de berijder toch het gevoel geven op een  baldadige motor te rijden.  
Het mechanisch geluid is nog steeds teleurstellend hoog, misschien juist 
doordat de uitlaatdempers het uitlaatgeluid beter dempen dan in voorgaande 
jaren. Dit geluid is het duidelijkst hoorbaar in de vorm van brommen en 
rammelen van onder uit het blok, vooral als het niet wordt belast. Bij de 
Bonneville, die ook betere dempers heeft, was dit ook het geval maar minder 
duidelijk waarneembaar. Het BSA-blok trilt bij niet-cruciale toerentallen, in het 
bijzonder tussen 3500 tot 4000 tpm. 

Het motoblok is licht getuned en verschilt duidelijk van het Triumphblok 
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We zeggen niet-cruciale omdat deze toerentallen overeen komen met 
snelheden van 90 tot 100 km/u. Boven de 4500 tpm beginnen de trillingen, die 
voelbaar zijn in de handen en voeten, te verdwijnen.  
We kunnen ons niet herinneren dat hetzelfde motorblok in de voorgaande 
jaren ook zoveel trilde, wat de suggestie wekt dat de dikte van de framebuizen 
of van de motorophangpunten ongunstig zijn voor het motorblok. Bij een 
nieuw frame moet de balansfactor soms worden aangepast. Terwijl BSA 
uitzoekt wat de oorzaak is, kan de lange-afstand toerrijder het probleem 
enigszins oplossen door de motor hoger te gearen. De Lightning kan zeker 
een hogere overbrenging aan. Trillingen in het stuur, die minder merkbaar zijn 
dan die in de voetsteunen, kunnen worden beperkt door het monteren van 
een smaller stuur. 
 

 
 
Het is in ieder geval duidelijk dat de twins voor de Amerikaanse markt zijn 
bedoeld als stads-hot-rods: breed stuur, lage gearing, enz. In Europa of op de 
Britse eilanden worden de big twins vaker gebruikt als reismotor en worden 
daarom in een andere uitvoering aan het koperspubliek aangeboden.  
De versnellingsverhoudingen van de Lightning zal sommige rijders bevallen 
en andere irriteren. Terwijl bij de Triumph 650 twins het gat tussen de diverse 
versnellingen ongeveer even groot is, heeft de BSA een groter gat tussen de 
tweede en derde versnelling waardoor de derde versnelling dichter bij de 
vierde ligt. Raceliefhebbers zullen hier boos om zijn terwijl toerrijders blij zijn 

met de enorme trekkracht waarmee men in de derde versnelling gemakkelijk 
kan inhalen bij snelheden van 80 tot 145 km/u. 
De bediening van de versnellingsbak is uitstekend. Het pedaal zit aan de 
rechterkant en de schakelweg is kort en de respons is nauwkeurig. Het 
schakelpatroon is één omlaag en de rest omhoog. De koppeling doet zijn werk 
foutloos, komt goed vrij en pakt mooi en soepel aan.   
De plaatsing van de elektrische onderdelen is excellent. Klap het zadel 
omhoog en je vindt daar in een praktisch ingedeelde ruimte de twee bobines, 
de accu, de bedrading en het boordgereedschap. 
De Lucas stuurschakelaars, waar we bij de nieuwe Norton en Triumph twins 
kritiek op hadden omdat die vreemd gesitueerd waren en lastig te bedienen, 
vinden we ook terug op de Lightning. 
De zit is comfortabel en de zadelhoogte van 82,5 cm is niet overdreven hoog. 
Dit is een plezierige verrassing want de nieuwe Bonneville, die hetzelfde 
frame heeft, heeft een zadelhoogte van 87,6 cm; veel te hoog voor een rijder 
met korte benen.  
Onze vergelijkingen met de Triumph zal de lezers ongetwijfeld aan het denken 
zetten of zij de Lightning of de Bonneville zullen kopen. Het is moeilijk om hier 
een duidelijk antwoord op te geven want BSA en Triumph bieden vergelijkbare 
motoren aan net als de auto’s van Chevrolet en Pontiac en de Camaro en de 
Firebird.  
De twee motoren zijn gelijkwaardig en gebruiken hetzelfde frame maar 
hebben verschillende motorblokken van dezelfde configuratie en hebben 
waarneembare verschillen in styling.  
Misschien is het een kwestie van imago, want elke motor heeft zijn voor- en 
nadelen. 
In het geval van de BSA krijg je en goede sports-roadster met excellent 
weggedrag. Hij is precies dat waar een zware viertakt parallel-twin uit Groot-
Brittannië voor staat. Maar nu ziet hij er verfijnder uit, is gemoderniseerd en 
het nieuwe frame en rijwielgedeelte geven hem een prachtig uiterlijk. 
 
Waar of niet, de Triumph twins hebben een betere reputatie als het gaat om 
betrouwbaarheid dan de BSA twins. BSA doet natuurlijk zijn uiterste best om 
zijn imago op dit punt te verbeteren. 
Uiteindelijk zal het succes van BSA afhangen van styling en zadelhoogte. Op 
het gebied van soepelheid is de Bonneville licht favoriet, op het gebied van 
wegligging is de BSA iets beter.  
Kortom, het is een kwestie van smaak of je voor de een of de ander kiest.  
 
Kostprijs van de BSA Lightning 650 in de USA: $ 1474,-  
(Prijs in Nederland: ƒ 5395,-) 
 
Overgenomen uit: Cycle World – augustus 1971 

 
95 



 
 
Amerikaanse rijders verlangden een BSA 750cc twin. Dit is wat Small Heath 
hun gaf. 
 
Vijf jaar geleden ontdekte Mick Page (eigenaar van Burton Bike Bits in 
Staffordshire) in de Amerikaanse staat Iowa een A70 Lightning en bracht hem 
terug naar Engeland. Hij heeft de motor compleet gerestaureerd en 
geprobeerd de A70L zo periode-correct mogelijk op te bouwen. Nu beweert hij 
de beste A70L van Groot-Brittannië te hebben.  
De complete productie (201 motoren) van de vergrote A65 was bestemd voor 
de Amerikaanse markt waar klanten, vooral coureurs, schreeuwden om een 
750cc motor om de competitie aan te kunnen met de Harley’s, de Norton 
Atlassen en Commando’s en de Triumph Bonnevilles.  
Een zoektocht naar verkoopfolders en advertenties was tevergeefs maar 
Page kreeg bruikbare informatie van zijn Amerikaanse handelspartners.  
 
Prestaties 
Een grotere cilinderinhoud betekent een hoger koppel, en meer trekkracht is 
de aantrekkelijkste eigenschap van het 751cc grote A70-motorblok. De big 
twin verkrijgt zijn extra cc’s niet door het vergroten van de boring maar door 
zijn krukas die een 11mm langere slag heeft dan die van de A65. De normale 
Lightning is met zijn boring x slag van 75 x 74mm licht overvierkant, terwijl de 
A70 met een boring x slag van 75 x 85mm bijna gelijk is aan de Triumph T140 
(76 x 82mm).  
Het effect van meer koppel ervaar je vooral als je de heuvels beklimt. Op een 
A70 ben je op zoek naar steile hellingen zoals een de berijder van een 
sportieve motor op zoek is naar Z-bochten. 
Het is een geweldige ervaring om de Beesa met een krachtige 2500 tpm de  
 

heuvel op te sturen, gas te geven en het toerental te laten oplopen tot een 
brullende 4500 tpm. 
De grommende conische uitlaatdempers zijn de laatste van het BSA/Triumph 
type vóór de strengere regelgeving van halverwege de jaren ’70 in werking 
trad. Zoals te verwachten was, komt de A70 minder snel op toeren dan de 
A65.  
Het grote en stevig klinkende A70-blok is soepel en prettig om mee te rijden. 
Ons exemplaar startte altijd met één trap op de kickstarter en heeft geen slag 
gemist. Waarschijnlijk is dit mede te danken aan de Boyer Bransden 
elektronische ontsteking en aan de Concentric MkI carburateur.  
Het wekt misschien verbazing dat het 750cc motorblok is uitgerust met 
dezelfde 30mm Amal carburateurs als de A65 maar bij de A70 zijn grotere 
sproeiers gemonteerd. Een belangrijke overweging is dat niet al te grote 
carburateurs voor veel trekkracht in het middengebied zorgen. De A70 maakt 
gebruik van de standaard A65 Spitfire nokkenas, met onderdeelnummer 68-
0473.  
Allister Cave, destijds BSA’s production manager, brengt in herinnering dat 
fabrieks-testrijder Cyril Halliburn tevreden was over het vermogen van de A70 
toen hij de motor testte op het circuit van MIRA. 
Enkele jaren eerder luidde de slogan om de A65 Spitfire te promoten in 
Amerika: ”121 mph out of the box.”  Halliburn vertelde aan Cave dat de A70 
Lightning dit kon evenaren. Omdat hij lichter was dan de Rocket 3 (en zij 
waren voorzien van dezelfde remmen) was de remweg korter. Naar zijn 
mening moest de big twin het tegen de driecilinder alleen afleggen op het 
gebied van soepelheid. 
Omdat de eigenaar het vóór de aanvang van deze test het te druk had om na 
de revisie veel kilometers af te leggen, moest het motorblok voorzichtig 
worden behandeld. Dat hield in dat we het niet meer dan 4000 tpm mochten 
laten draaien, waarbij de motor 105 km/u liep. Page vertelde dat er een 21-
tands versnellingsbaktandwiel op zit terwijl de A65 is uitgerust met een 20-
tands exemplaar. Door de grote trekkracht kan het schakelen tot een 
minimum worden beperkt. De vier-versnellingsbak waarvan de verhoudingen 
dicht bij elkaar liggen, schakelde soepel. Het schakelpatroon is één naar 
beneden en de rest omhoog. Het inschakelen van de eerste versnelling ging 
geruisloos en het vinden van de vrijstand ging probleemloos. Als je per 
ongeluk wegrijdt in de tweede versnelling, protesteert het motorblok niet. De 
A70 heeft de BSA/Triumph drieverenkoppeling en het kogelmechanisme dat 
op de twins is geïntroduceerd in 1970. 
Bij een staande twin van 750cc zonder balansas(sen) zijn trillingen 
onvermijdelijk. In plaats van fijne vibraties produceert de A70 grove trillingen 
die, op lange ritten met een constant  toerental van 3500 tpm, vervelend 
worden. Om het effect hiervan te beperken heeft BSA het stuur in rubber 
gemonteerd en er dikke handvatten op gezet, die in de hele serie van 
BSA/Triumph werden gebruikt. 
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Hoewel heuvels, dalen en langzame bochten op deze koppelrijke BSA voor de 
meeste pret zorgen, houdt de zadelhoogte je tegen om snel over 
slingerwegen te gaan. 
Het olieframe met de grote bovenbuis, dat in 1971 werd 
introduceerd voor de BSA en Triumph big twins, is onnodig hoog en 
is een erfenis van de knoeiboel die de ontwerpers in Umberslade 
Hall hebben gemaakt. De rij-eigenschappen zijn daarentegen 
bewezen door de Triumph Bonneville, die met het zelfde frame is 
uitgerust, en er racesuccessen in de productie klasse mee heeft 
behaald. 
We hebben de zadelhoogte van de A70 gemeten; dat bleek 
ongeveer 81,5 cm te zijn, wat niet veel hoger is dan bij twins zoals 
de pre-unit Bonneville. Voor berijders met een gemiddelde lengte is 
het geen probleem om beide voeten op de grond te zetten, maar 
rijdend voelt de BSA hoog en kolossaal aan. Dit verhindert dat je 
onderdelen aan de grond rijdt. Desondanks moet je in linkerbochten 
oppassen dat de beugel van de middenbok niet over het asfalt 
schraapt.  
De testmotor was voorzien van Dunlop K70 banden; vóór een 3.25 
en achter een 4.00. De 8 inch 2LS voorrem in de conische naaf 
voldoet, maar wie het volle vermogen van de A70 wil gebruiken zal 
vroeger of later naar iets beters verlangen. Een pluspunt van deze 
trommelremmen is dat zij ook in de stromende regen goed 
functioneerden.  
 
Binnen in het blok 
Qua uiterlijk is het blok van de A70 niet te onderscheiden van de 
A65. Alle gietstukken zijn hetzelfde als van de olie-in-frame A65 
maar binnen in zijn er verschillen. Een toevoeging aan de 
onderdelenlijst van de A65 bevat meer dan 20 onderdelen die 
specifiek zijn voor de A70.  Enkele daarvan zijn de lange-slag 
gesmede krukas met zijn aangeboute centrale vliegwiel. Om deze 
te kunnen monteren is het bronzen-bus-hoofdlager circa 3mm 
smaller uitgevoerd dan bij de A65. Het lager heeft overigens 
dezelfde specificaties en bestaat uit een Vandervell VP23 koper-
loodlaag op een stalen bus. Aan de aandrijfzijde is een rollenlager 
gemonteerd met dezelfde afmetingen als bij de A65. 
Er zijn speciale VP5 lagerschaaltjes, bekleed met lood-indium, 
gebruikt en stalen bigend-eindkappen op de drijfstangen, in plaatse van de 
aluminium exemplaren op de A65. De pistonpennen zijn hoger geplaatst dan 
bij de A65 en hoewel de zuigers een minder steile bolling hebben, is de 
compressie verhoogd van 9:1 bij de A65, naar 9,5:1 bij de A70. BSA 
vermeldde in de onderdelenlijst overmaat zuiger en ondermaat 

lagerschaaltjes, hetgeen misschien bewijst dat men serieproductie in 
gedachten had. De A70 was voorzien van een gietijzeren oliepomp, in plaats 
van de aluminium pomp van de A65, en van een afwijkend oliedrukventiel.  

 
Rijwielonderdelen 
Toen de A70’s in Small Heath werden gebouwd, was het een kwestie van het 
installeren van een A70-blok in plaats van een A65-blok. Afgezien van de 
transfers op de zijpanelen en misschien een A70 Lightning-transfer op de 
tank, waren de rijwielonderdelen identiek.
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De benzinetank is van het gebruikelijke export model met een inhoud van 2,5 
Britse gallons (= 3 US gallons = 11,25 liter).De olievuildop, die is voorzien van 
een peilstok, zit op de plek waar de centrale framebuis, aan de achterkant van 
de benzinetank naar beneden buigt. De buddyseat wordt afgesloten met 
behulp van een simpele eierkistsluiting, die op een doe-het-zelf oplossing lijkt 
maar een echt BSA-onderdeel is. Het is ironisch dat dit simpele onderdeel 
tegenwoordig een van de moeilijkst vindbare onderdelen is.  
Andere kenmerken van het Umberslade Hall-ontwerp zijn de gegoten 
zijpanelen die de luchtfilters en de accu verbergen en de zijreflectoren die in 
Amerika verplicht waren.  
Nieuwe regelgeving en verfijndere producten van andere fabrieken, 
verhoogden de verwachtingen op het gebied van de elektrische installatie. 
Een Lucas alternator van 108 Watt en een 12 volt accu, zorgden voor de 
benodigde spanning, maar de stuurschakelaars van de A70 waren 
middelmatig. De knipperlichtschakelaar wordt gescheiden van het handvat 
door het draaimechanisme van de gaskabel. Deze is bij de A70 en de A65 
Lightning breder dan van de A65 Thunderbolt omdat de Lightnings twee 
gaskabels hebben.  Om de knipperlichtschakelaar te kunnen 
bedienen zou je een duim van 12,5 cm nodig hebben.  
Op de linker stuurhelft zijn de schakelaars voor de claxon en 
groot/klein licht makkelijker te bedienen. Controlelampjes voor 
de oliedruk, groot licht en richtingaanwijzers zijn in de 
achterkant van de platte 7 inch  koplamp geplaatst, die bij een 
stationair toerental behoorlijk meetrilt. Het is een behoorlijke 
klus om de 180 kg zware en hoge Lightning op de middenbok 
te trekken, maar er is een gebruiksvriendelijke zijstandaard 
aanwezig. 
 
Historie 
De gegevens van Small Heath tonen aan dat in de zomer van 
1971 201 stuks A70L roadster twins zijn gemaakt, naast de 
A65-productie. De laatste partij van 15 stuks werd in augustus 
opgeleverd, een paar weken voordat de banken de stop er uit 
trokken en BSA de terminale fase inging, Volgens Allister 
Cave was er een lange-termijnplanning waarbij 3000 A70’s 
per seizoen zouden worden geproduceerd. De eerste 
aandacht ging uit naar 200 motoren om de A70 te kunnen 
homologeren voor de Amerikaanse races. Deze partij werd in 
september afgerond. De 650cc BSA twins waren in de 
Amerikaanse dirt-races bijzonder succesvol en wonnen in 
handen van David Aldana, Dick Mann en Jim Rice nationale 
wedstrijden. Hoewel de snelle Rocket 3’s het goed deden op 
asfalt, bleken ze te lomp voor “dirt track sliding.” Dick Mann 
herinnert zich dat het lang duurde voordat de 750cc twins 

werden geleverd. Hij behaalde de laatste van zijn 24  AMA National 
overwinningen, een TT Steeplechase in Pretoria, Illinois, in augustus 1972, 
met een officieel A70 motorblok in zijn eigen frame.  
“We hadden een volledige 750 nodig om te kunnen racen tegen Harley-
Davidson, Norton en Triumph, die allemaal met die cilinderinhoud reden,” 
herinnert Mann zich. “De A70 had veel wijzigingen die wij verlangden. Hij was 
heel betrouwbaar en behoorlijk snel.” De preciese inhoud was 751,03 cc. 
Daarmee viel hij nog net binnen de reglementen van de AMA omdat overmaat 
zuigers waren toegestaan. Britse zijspancoureurs hadden in de jaren ’60 de 
slag van hun A65’s vergroot door een A10-krukas te gebruiken. Devimead, de 
BSA-dealer in Tamworth, die toen werd geleid door ex-BSA medewerker Les 
Mason, bood big-bore kits aan om met behulp van B44-zuigers de A65’s 
750cc (in werkelijkheid 725cc) te geven. Mason bouwde tenslotte minstens 
één racemotor met een A70 krukas.  
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Restoratie 

Het hielp Mick Page bij de restoratie dat hij in de motorhandel werkt. “Veel 
was nog in originele staat maar de motor had een twee-in-een uitlaat en een 
paar grote Mikuni-carburateurs. De luchtfilters en de zijkappen waren 
weggegooid om ruimte te maken voor de carburateurs,” vertelt hij.  In zijn 
eigen winkel vond hij tussen de BSA-onderdelen die hij al 16 jaar lang had 
verzameld, de juiste onderdelen, inclusief een oude voorraad van Devimead. 
“Het was grappig dat sommige onderdelen, waarvan ik jarenlang niet wist van 
welke motor zij waren, nu A70-onderdelen bleken te zijn,” zegt Page, die 
beweert 30.000 oliekeerringen voor de voorvork van de olie-in-frame modellen 
in voorraad te hebben.    
Het aantal gereden mijlen van de twin was niet bekend, maar het was niet 
nodig de krukas te laten slijpen.  
Als een man met een duidelijk mening is Page een ferme verdediger van de 
BSA unit twins. Hij maakt duidelijk dat er niets mis is met het ontwerp van de 
olietoevoer door de bronzen bus, dat vaak wordt gezien als een zwak punt. 
“Dit ontwerp wordt tenslotte algemeen toegepast in automotoren,” zegt hij en 
voegt er aan toe dat goed onderhouden A65’s van de politie meer dan 75.000 
mijl (120.000 km) met de big-end lagers deden. “Maar het bronzen lager moet 
zijn gemaakt van de juiste koper-lood samenstelling,” zegt Page. “Sommige 
namaak bussen hebben de twins een slechte reputatie gegeven. Als je naar 
de laatste motorblokken van de twins kijkt, zijn ze zelfs degelijker gebouwd 
dan een Triumph.”  
De A70 die hetzelfde carter heeft als de A65, lekte tijdens de test geen olie.  
Page heeft een nieuw verchroomd voorspatbord met, extra steuntje, 
gemonteerd. In het verleden leverden de dealers een verstevigingskit waarbij 
gaten in het spatbord moesten worden geboord om het extra beugeltje te 
kunnen vastbouten.  
 
Tekst: Mick Duckworth,  fotografie: Jason Critchelll 
Overgenomen uit: Classic Bike – oktober 1995 
 
 
 
Het is opvallend dat in de verschillende testen en reportages van de A65 en 
A70 olie-in-frame modellen diverse tegenstrijdigheden en aantoonbare fouten 
staan.  
 
 

 
Op omslag achterzijde: poster van de Amerikaanse A65 Lightning uit 1969. 
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Citaat: 
“I am confident our machines will sell because they are 
cheaper and better than anything else you can buy”  
Harry Sturgeon (managing director BSA) in Motor Cycle News, 5 mei 1965. 
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